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UNDAF

Organizaţie a societăţii civile
Organizaţia pentru Securitate și Cooperare în Europa
Programul Extins de Imunizare
Produsul Intern Brut
Paritatea puterii de cumpărare
Program de Ţară
Rata mortalităţii infantile
Rata mortalităţii materne
Raport cu privire la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (engleză: MDGR, Millennium Development Goals Report)
Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei
Uniunea Europeană
Grupul de Ţară al Agenţiilor ONU (engleză: United Nations Country Team)
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Nations Development Assistance Framework)
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Rezumat executiv
Cadrul Naţiunilor Unite de Asistenţă pentru Dezvoltare (UNDAF) este un plan de afaceri al Sistemului ONU în Moldova pentru perioada cuprinsă între 2007 și 2011. Acesta provine dintr-un proces
consultativ între Agenţiile ONU, Guvernul Republicii Moldova și parteneri ai societăţii civile, lansat
în debutul anului 2005, odată cu pregătirea Evaluării Comune de Ţară (CCA). CCA a identificat câteva provocări urgente pentru ţară în domeniul dezvoltării umane. UNDAF asigură un cadru pentru
abordarea acestor provocări și descrie trei priorităţi comune pentru Sistemul Naţiunilor Unite, în
cooperare cu parteneri guvernamentali și ai societăţii civile. Acestea vizează:
• Guvernarea și participarea,
• Extinderea accesului la servicii de calitate, și
• Dezvoltarea regională și locală.
Fiecare dintre aceste domenii de cooperare prioritare va avea contribuţii strategice la realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) la nivel naţional, fiind în același timp în consens cu
Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (SCERS) și Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova.
Pentru realizarea acestor priorităţi comune, Matricea rezultatelor UNDAF descrie rezultatele planificate ale programelor și proiectelor Agenţiile ONU. Matricea demonstrează modul în care vor
fi combinate contribuţiile și avantajele comparative ale fiecărei agenţii pentru a extinde la maxim
impactul cooperării ONU pentru dezvoltare. De asemenea, aceasta va servi drept instrument de
sprijin pentru Sistemul ONU la identificarea oportunităţilor pentru programe comune și alte mecanisme de cooperare, folosite în scopul reducerii costurilor de tranzacţie și perfecţionarea eficienţei
Sistemului ONU. Prezentul UNDAF instituie, în același timp, un plan de monitorizare și evaluare
pentru a sprijini Sistemului ONU, Guvernul și alţi parteneri în raportarea și determinarea progresul
înregistrat.
O evaluare importantă va fi realizată pe durata ciclului de cinci ani: evaluarea finală a UNDAF în
2010 – ea va fi efectuată la timpul potrivit pentru a pregăti viitorul ciclu UNDAF. Pe durata ciclului,
unele programe și proiecte de cooperare vor fi monitorizate și evaluate în cadrul reuniunilor sistematice ale grupurilor de lucru UNDAF, compuse din reprezentanţi ai Agenţiilor ONU, Guvernului,
societăţii civile și alţi parteneri.
Prezentul Cadru Naţiunilor Unite de Asistenţă pentru Dezvoltare este axat pe capacităţile ţării și pe
avantajele comparative și practicile reușite de colaborare a Agenţiilor ONU. Este un cadru strategic
și realizabil pentru promovarea unui viitor mai sigur, prosper și echitabil pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova.

Dezvoltare regională și locală
Rezultatul 3 UNDAF
Către anul 2011, categoriile vulnerabile din
regiunile rurale și urbane sărace vor beneficia de oportunităţile dezvoltării socialeconomice durabile datorită unor politici
regionale și locale adecvate, implementate
de Administraţiile Publice Locale (APL) și
parteneri.

Rezultate ale Programului de Ţară
3.1 Administraţiile Publice Locale activează
mai eficient și mai transparent.
3.2 Noi afaceri și locuri de lucru create în regiunile sărace vizate, situate în mediul rural
și urban.
3.3 Comunităţi și organizaţii ale societăţii
civile abilitate să participe la procesele de
planificare, implementare și monitorizare a
dezvoltării locale.

Acces la servicii de calitate
Rezultatul 2 UNDAF
Către anul 2011, categoriile vulnerabile vor beneficia
de un acces extins, echitabil și garantat la serviciile de
bază de calitate prestate de stat cu sprijinul societăţii
civile.

Rezultate ale Programului de Ţară
2.1 Toţi copiii, în special cei mai dezavantajaţi, beneficiază de acces la programe de îngrijire timpurie, dezvoltare și educaţie primară de calitate.
2.2 Persoane de vârstă reproductivă adoptă comportamente sigure și solicită produse și informaţii de sănătate în domeniul HIV/SIDA, ITS și sănătate reproductivă.
2.3 Toţi cetăţenii, în special cei vulnerabili, beneficiază de un acces extins la asistenţă medicală de bază de
bună calitate.
2.4 Categoriile vulnerabile beneficiază de acces extins
la servicii calitative de protecţie socială, inclusiv sisteme pentru abordarea problemelor violenţei, abuzului,
exploatării și discriminării.

Guvernare

Rezultatul 1 UNDAF

Către anul 2011, instituţiile publice cu sprijinul organizaţiilor societăţii civile (OSC) vor
dispune de capacităţi mai bune de asigurare a bunei guvernări și a supremaţiei legii,
accesului egal la justiţie și promovării drepturilor omului.

Rezultate ale Programului de Ţară

1.1 Sunt formulate, implementate și monitorizate mai transparentă și participativ
politici în favoarea săracilor ce abordează
probleme de populaţie și dezvoltare.
1.2 Sistemul de justiţie funcţionează mai
transparent, responsabil și independent.
1.3 Un angajament mai mare de participare
în procesul naţional de dezvoltare al organizaţiilor societăţii civile și al mijloacelor de
informare în masă.
1.4 Un management mai bun al resurselor
de mediu și naturale, efectuat în conformitate cu standardele internaţionale/UE.
1.5 O pregătire mai bună pentru a preveni
și diminua dezastrele și crizele provocate
de om și de natură.

UNDAF PE SCURT
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Semnături
Noi, Echipa de Ţară a Naţiunilor Unite și Guvernul Republicii Moldova, ne angajăm în
favoarea unei cooperări, coordonări și a unui parteneriat pentru implementarea acestui
Cadru Naţiunilor Unite de Asistenţă pentru Dezvoltare, ca mijloc de susţinere a priorităţilor
naţionale formulate în Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei și Obiectivele
de Dezvoltare ale Mileniului la nivel naţional.

Guvernul Republicii Moldova

Coordonatorul Rezident al Naţiunilor Unite

Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie

Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii

Programul Comun al Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA

Organizaţia Internaţională a Muncii

Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Știinţă și Cultură

Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Organizaţia Internaţională pentru Migraţiune

Programul pentru Mediu al Naţiunilor Unite

Banca Mondială
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1. Introducere
1.1 Scopul UNDAF
Prezentul UNDAF servește drept plan de afaceri al Sistemului ONU în Moldova pentru perioada
dintre 2007 și 2011. Acesta constituie un cadru de operaţiuni ce ghidează activităţile tuturor agenţiilor spre o viziune comună asupra progresului uman în Republica Moldova, cu accent pe reducerea
disparităţilor socio-economice, protecţia celor mai vulnerabili și asigurarea unor relaţii politice,
culturale și de piaţă mai semnificative cu Uniunea Europeană. Priorităţile și rezultatele anticipate,
formulate în UNDAF, se bazează pe problemele analizate în Evaluarea Comună de Ţară (CCA) și
răspund obiectivelor Guvernului Republicii Moldova, stabilite de Strategia de Creștere Economică
și Reducere a Sărăciei (SCERS), în conformitate cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM)
la nivel naţional.
UNDAF reprezintă de asemenea o declaraţie puternică în favoarea continuării unei prezenţe cu valoare adăugată a Naţiunilor Unite în Moldova. Este o prezenţă ce se bazează pe lecţiile însușite și
practicile reușite ale fiecărei agenţii. Deși intervenţiile UNDAF vizează întreaga ţară, o atenţie specială va fi acordată unor sectoare, regiuni și categorii ţintă selectate pentru a înregistra succese durabile în domeniul educaţiei, asistenţei medicale, prevenirii HIV/SIDA, protecţiei mediului, creșterii
economice, guvernării și implementării convenţiilor internaţionale.

1.2 Legături strategice
Conform CCA, Republica Moldova se situează la o intersecţie a dezvoltării sale sociale și economice.
De la obţinerea independenţei în 1991, ţara a realizat pași importanţi pentru a moderniza economia
sa, pentru a combate corupţia și a extinde accesul la servicii de sănătate și educaţie. În pofida acestor eforturi, calitatea vieţii multor cetăţeni ai Moldovei a înregistrat un declin. Cadrul normativ în
domeniul drepturilor, inerent în constituţie și în ratificarea tratatelor internaţionale, este pozitiv și
semnificativ. Implementarea acestui cadru, însă, solicită o atenţie urgentă. Realizarea majorităţii
Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului este apreciată ca fiind probabilă. Este necesar de eforturi
urgente pentru a aborda principalele lacune în domeniul legislativ, în politici și servicii; acestea reprezentînd eforturi centrale în implementarea Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica
Moldova. În acest context, UNDAF stabilește rolul strategic al prezenţei actuale a Naţiunilor Unite
în Moldova. Contribuţiile fiecărei Agenţii ONU, ghidate de priorităţile acestui plan de afaceri comun și implementate în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, au drept ţel obţinerea sinergiei.
Rezultatele vor fi mai mari decât suma părţilor fiecărei agenţii, cu o rază mai largă de cooperare a
Sistemului ONU cu Guvernul ţării și alţi parteneri.

1.3 Procesul de pregătire
Priorităţile prezentului UNDAF au fost decise la Seminarul de stabilire a priorităţilor din iunie 2005,
ce a reunit împreună Sistemul ONU, Guvernul și parteneri relevanţi reprezentând societatea civilă
și parteneri de dezvoltare internaţionali. Participanţii au fost de acord asupra trei (3) rezultate ale
UNDAF sau priorităţi colective ale Sistemului ONU în activitatea lor cu guvernul și societatea civilă
pentru următorul ciclu de program pe cinci ani. Un atelier suplimentar a fost organizat în iulie 2005,
cu participarea personalului programelor ONU pentru a elabora un cadru de rezultate mai detaliat,
ce continuă priorităţile convenite. Acesta a fost distribuit partenerilor guvernamentali și ai societăţii
civile în timpul rundelor de consultări pentru abordarea preocupărilor strategice și practice. Versiunea finală a UNDAF a fost aprobată și semnată de agenţii și Guvernul Republicii Moldova la 15
decembrie 2005.
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Prezentul UNDAF este compus din cinci părţi:
• Partea 1 include o introducere despre UNDAF și locul său strategic în eforturile pentru dezvoltare umană în Moldova;
• Partea a 2-a constituie miezul documentului și descrie rezultatele care vor fi obţinute prin
intermediul programului de cooperare între Sistemul ONU și partenerii guvernamentali și ai
societăţii civile în perioada dintre 2007 și 2011;
• Partea a 3-a schiţează necesităţile de resurse pentru implementarea UNDAF;
• Partea a 4-a descrie acordurile de coordonare, implementare și parteneriat necesare pentru
atingerea rezultatelor UNDAF; și
• Partea a 5-a explică mecanismele necesare pentru monitorizarea și evaluarea implementării
UNDAF pe durata ciclului de program.
Există trei Anexe:
Anexa A este o matrice detaliată a rezultatelor ce prezintă rezultatele UNDAF, rezultatele programelor
de ţară și produsele ce-și aduc contribuţia, precum și legăturile lor strategice cu priorităţile naţionale
stabilite în SCERS, ODM la nivel naţional și Planul de Acţiuni UE – Republica Moldova.
Anexa B conţine un cadru și un calendar de monitorizare și evaluare. Calendarul include indicatori,
date iniţiale și date ţintă pentru fiecare rezultat din UNDAF și expune anumite riscuri și presupuneri la elaborarea UNDAF. Calendarul oferă o referinţă promptă la principalele exerciţii de colectare a
datelor ce urmează a fi efectuate în timpul ciclului de program.
Pentru informaţii suplimentare, Anexa C cuprinde un tabel ce arată legăturile dintre problemelecheie analizate în CCA și obiectivele SCERS, ODM și instrumentele în domeniul drepturilor omului
ratificate de Republica Moldova.
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Figura 1: Harta Republicii Moldova

Tabelul 1: Date principale
Suprafaţa (mii km2)

33,8

Populaţia (mii)

3,3861

Numărul estimat al emigranţilor

367,000 până la un număr estimat de 600,000

Venitul pe cap de locuitor (PPC)

$ 2,428 (dolari SUA)

Sărăcia (procentul celor care trăiesc cu $2.15 pe zi)

40

Sursă: Evaluare Comună de Ţară, Naţiunile Unite în Republica Moldova, iulie 2005.

1

Numărul total al populaţiei, cu excepţia regiunii Transnistrene și Municipiului Bender. Biroul Naţional de Statistică, Nota “Numărul populaţiei Republicii Moldova din 1 ianuarie, 2005”, aprilie 2005.
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2. Rezultate
Acest Cadru al Naţiunilor Unite de Asistenţă pentru Dezvoltare (UNDAF) a fost elaborat în baza
analizei profunde prezentate în Evaluarea Comună de Ţară (CCA), și trei (3) rezultate UNDAF, sau
rezultate-cheie, anticipate din cooperarea dintre ONU, Guvern și societatea civilă, identificate în
cadrul unui atelier organizat în iunie 2005. Aceste rezultate sunt:
1. Către anul 2011, instituţiile publice, cu sprijinul organizaţiilor societăţii civile (OSC), vor dispune de capacităţi mai bune de asigurare a bunei guvernări, supremaţiei legii, accesului egal la
justiţie și promovării drepturilor omului.
2. Către anul 2011, categoriile vulnerabile vor beneficia de un acces extins, echitabil și garantat la
servicii de bază prestate de stat cu sprijinul societăţii civile.
3. Către anul 2011, categoriile vulnerabile din regiunile sărace rurale și urbane vor beneficia de
oportunităţile unei dezvoltări socio-economice durabile datorită unor politici regionale și locale adecvate, implementate de Administraţiile Publice Locale (APL) și parteneri.
Procesul de elaborare a acestor priorităţi
Boxa 1: Criterii de selectare a rezultatelor UNDAF
colective pentru Sistemul ONU a implicat
Pentru a realiza acest rezultat al UNDAF ...
utilizarea unui set de criterii care au accen• Dispunem de resurse suficiente SAU putem mobituat folosirea resurselor limitate ale ONU și
liza resurse suficiente.
ale partenerilor în modul cel mai strategic
• Avem capacităţi tehnice ȘI putem crea capacităţi
și valorific (Vezi textul din Boxa 1). Astfel,
locale.
implementarea acestor trei rezultate ale
• Posedăm practici reușite.
UNDAF poate aduce cele mai bune avantaje
• Acest rezultat va ameliora vieţile celor mai vulnerale practicilor reușite și ale lecţiilor învăţate
abile și excluse persoane.
ale Sistemului ONU în Moldova. Una din
• Acest rezultat va aborda problemele gender.
• Acest rezultat va aborda prevenirea crizelor.
însușirile principale ale UNDAF este faptul
• Problemele abordate de acest rezultat devin mai
că, prin concentrarea celei mai importante
grave și nu au fost abordate suficient de alţii.
părţi a resurselor Agenţiilor ONU asupra
Sursa: Seminarul de stabilire a priorităţilor UNDAF,
acestor trei priorităţi, Sistemul ONU și parPrezentări, Moldova, 29 iunie – 1 iulie 2005.
tenerii săi vor contribui în mod substanţial
și strategic la realizarea SCERS, a ODM la
nivel naţional și la priorităţile de politici ale
Planului de Acţiuni UE–Republica Moldova. Colaborarea esenţială în acest demers va oferi oportunităţi pentru crearea unor parteneriate solide cu Guvernul ţării, grupurile societăţii civile, instituţiile financiare internaţionale și donatorii bilaterali.

Rezultatul 1 UNDAF
Către anul 2011, instituţiile publice, cu sprijinul organizaţiilor societăţii civile (OSC), vor dispune de capacităţi mai bune de asigurare a bunei guvernări, supremaţiei legii, accesului egal
la justiţie și promovării drepturilor omului.
Sondajele de opinie publică, efectuate recent, relevă că majoritatea populaţiei nu este satisfăcută de
calitatea guvernării în Republica Moldova, deși sunt observate tendinţe pozitive. Încrederea în instituţiile statului este redusă2. Instituţiile publice sunt considerate ca fiind în afara controlului public.
Relaţiile actuale dintre autorităţile centrale și locale sunt caracterizate ca fiind „complicate, unidirecţionale și ineficiente” și adesea contravin angajamentelor ţării faţă de Consiliul Europei3. Lipsa
unei creșteri economice durabile este cauzată parţial de legislaţia imperfectă și de lipsa capacităţilor
de aplicare a legislaţiei.
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Evaluarea Comună de Ţară (CCA) indică un deficit al bunei guvernări în Moldova. Au fost identificate patru probleme-cheie ce împiedică cetăţenii Republicii Moldova să beneficieze de drepturile
lor la o bună guvernare: administraţia publică ineficientă, instabilitatea politică și legislativă, o insuficientă supremaţie a legii și o lipsă a libertăţii presei și accesului la informaţie. Atingerea ODM
va fi imposibilă fără o reformă substanţială a practicilor de guvernare. În particular, este necesară o
planificare strategică și o coordonare inter-guvernamentală pentru a aborda drepturile categoriilor
dezavantajate ale populaţiei. Cadrul legislativ este în principal un bun normativ și suferă din cauza
unei aplicări și monitorizări insuficiente. Se constată o participare insuficientă a societăţii civile și a
sectorului privat la formularea legislaţiei și politicilor. Activităţile economice sunt de asemenea realizate fără a lua în considerare impactul și reglementările în domeniul mediului, ameninţând astfel
resursele deja fragile de apă și sol.
Iniţiativele Sistemului ONU pentru atingerea acestui rezultat UNDAF vor încuraja elaborarea și
aplicarea, de o manieră deschisă și responsabilă, a unor politici în favoarea săracilor, vor consolida
funcţionarea sistemului de justiţie, vor încuraja participarea mai constructivă a comunităţilor în
dezbaterile asupra dezvoltării ţării și vor îmbunătăţi managementul de mediu în conformitate cu
standardele internaţionale/UE și Acordurile Multilaterale de Mediu a căror Moldova este parte. Intervenţiile la nivel naţional vor fi suplinite de o participare mai activă a ONU în iniţiativele de dezvoltare la nivel subregional. Efectele-cheie ale acestui rezultat UNDAF vor consolida de asemenea
pregătirea Guvernului de a face faţă dezastrelor provocate de natură și de om. Sursa principalilor
indicatori ai progresului în acest domeniu dificil al reformei guvernării va constitui din indicatori
de calitate a guvernării, actualizaţi anual cu asistenţa Băncii Mondiale,4 și rapoarte de progres întocmite de organele și instituţiile de implementare naţionale independente și competente.
În domeniul politicilor în favoarea săracilor, schimbările concrete prevăzute în urma cooperării ONU
vor implica elaborarea unor noi legi pentru a răspunde la situaţia categoriilor sociale vulnerabile din
Moldova, eforturi de modernizare a sistemului administraţiei publice, consolidarea capacităţilor de
planificare și bugetare strategică în cadrul unor ministere și departamente vizate și ameliorarea, în
mare măsură, a calităţii și utilizării datelor statistice, cu accent pe dezagregarea demografică, geografică, pe genuri și grupuri vulnerabile. Susţinerea acordată de sistemul ONU va abilita partenerii
naţionali să efectueze și să răspândească cercetări și analize de politici care abordează implicările
politicilor internaţionale și legislaţia naţională privind drepturile omului. De asemenea, susţinerea acordată de Sistemul ONU va contribui la formarea capacităţilor de monitorizare și raportare
a tratatatelor ratificate în domeniul drepturilor omului a principalelor instituţii guvernamentale.
ONU va sprijini stabilirea a două funcţii noi de Avocat Naţional (Ombudsperson) pentru drepturile
copilului și femeilor. Va fi constituit un Consiliu Naţional pentru Populaţie, pentru o formulare și
o monitorizare mai reușită a politicilor în domeniul populaţiei. În fine, agenţiile ONU vor acorda
asistenţă factorilor de decizie la nivel local în vederea perfecţionării capacităţilor lor de fortificare a
cunoștinţelor și a resurselor pentru grupurile vulnerabile.
Sistemul de justiţie va beneficia de propuneri noi de reformă și sisteme de monitorizare și evaluare a performanţelor sistemului judiciar. Judecătorii, avocaţii și colaboratorii organelor de drept vor
2

3

4

Doar 9% a populaţiei au încredere în Guvern, 8% au încredere în Parlament, 5,4% au încredere în justiţie, 2,5% au încredere în partidele politice și
3,8% au încredere în poliţie (faţă de 43,9% care au încredere în biserică). Barometrul Opiniei Publice din Moldova, Institutul de Politici Publice, februarie 2005.
Moldova: Istoricul cooperării cu Consiliul Europei, raport elaborat de Secretariatul Congresului Autorităţilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, 8 noiembrie 2004, SG/Inf (2004)29final.
Kaufmann, D., A. Kraay și P. Zoido-Lobaton, 2004. Governance Matters IV: Indicatori actualizaţi pentru 2004. Banca Mondială și Universitatea Stanford. Indicele celor 6 indicatori este bazat pe 25 surse de date separate din 18 organizaţii diferite, inclusiv Gallup International, the Economist Intelligence Unit, Freedom House și Forumul Economic Mondial.
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obţine noi abilităţi de administrare a sistemului de justiţie, în conformitate cu instrumentele internaţionale privind drepturile omului. Sistemul justiţiei juvenile va fi consolidat, iar legislaţia și
procedurile vizând refugiaţii și solicitanţii de azil vor fi modificate în corespundere cu standardele
internaţionale.
Eforturile pentru o angajare mai largă a comunităţilor și organizaţiilor societăţii civile (OSC) în procesul de dezvoltare a ţării vor implica mecanisme mai bune de coordonare și distribuire a informaţiei,
dezvoltarea capacităţilor comunităţilor și OSC vizate pentru a influenţa și monitoriza planurile naţionale și angajamentele internaţionale și conlucrarea cu anumite reţele ale mass-media pentru perfecţionarea rapoartelor privind dezvoltarea umană pe tot teritoriul ţării. Va fi elaborată o strategie
naţională de integrare a refugiaţilor și persoanelor strămutate intern și încurajare a încrederii lor în
mijloacele proprii. Schimbările pentru îmbunătăţirea managementului de mediu vor fi axate pe instrumente actuale de monitorizare și sisteme de informare privind mediul, elaborarea unor evaluări
mult mai eficiente ale impactului asupra mediului și aplicarea unor standarde mai bune de securitate
alimentară și calitate a apei. ONU va susţine Moldova în armonizarea și executarea acordurilor internaţionale de mediu semnate și ratificate de Moldova. Capacităţile de pregătire și răspuns la dezastre vor fi de asemenea fortificate cu noi strategii de soluţionare a problemelor de securitate umană
și asistenţă pentru pregătirea unui plan cuprinzător pentru eventualitatea dezastrelor la nivel naţional
și local. Departamentul de Stat pe Situaţii Excepţionale reprezintă o poziţie excelentă de însușire a
unui rol de lider la nivel naţional perfecţionând legăturile acestuia cu platforma dezastrelor naturale
și structurile și autorităţile naţionale de urgenţă ce ţin de reducerea riscului dezastrelor.
Există mai multe practici reușite și lecţii însușite din experienţa cooperării ONU care vor contribui
la succes. Experienţa programelor sprijinite de PNUD demonstrează necesitatea unei participări la
nivel local într-un Sistem Naţional de Monitorizare a Sărăciei pentru a asigura credibilitatea acestuia. Experienţa UNFPA vorbește în favoarea acestui accent pe un parteneriat bazat pe angajamente
și principii. Crearea de capacităţi ale administratorilor în sectoarele social și economic și implicarea
lor în formularea unor noi proceduri și standarde vor imprima realizărilor un caracter durabil. În
special, intervenţiile în favoarea unor categorii vulnerabile sau izolate vor depinde de sprijinul administratorilor implicaţi din cadrul autorităţilor publice locale. Recenta evaluare la mijloc de termen a
programului de cooperare al UNICEF ilustrează puterea pledoariilor ONU și a investiţiilor direcţionate spre instrumente instituţionale, precum și mobilizarea organizaţiilor specializate ale societăţii
civile în abordarea unor probleme actuale precum traficul de fiinţe umane și abandonul copiilor.
Mecanismele de participare trebuie extinse pentru obţinerea unui caracter durabil și de proprietate.
Este necesar de asemenea un facilitator neutru pentru extragerea învăţămintelor pentru extinderea
și influenţarea dialogului naţional privind politicile.
Realizarea acestui rezultat UNDAF va avea mai multe contribuţii strategice la obiectivele naţionale
de dezvoltare. Instituţiile publice cu performanţe mai mari și mai responsabile vor contribui la obiectivele SCERS de dezvoltare durabilă și socială, de reducere a sărăciei și inegalităţii pe termen lung
și pe termen scurt. Comunităţile și grupurile societăţii civile angajate mai activ sunt esenţiale pentru
extinderea participării celor săraci la dezvoltarea economică. Accentul dublu pe reforma judiciară și
activismul comunitar va răspunde exigenţelor Planului de Acţiuni UE – Republica Moldova în favoarea unui dialog politic mai larg, iar sprijinul ONU pentru îmbunătăţirea pregătirii pentru dezastre și
planificare în eventualitatea acestora va susţine solicitările UE a unor eforturi mai mari de prevenire
a conflictelor și de management al crizelor. În cele din urmă, îndeplinirea acestui rezultat UNDAF va
contribui la atingerea mai multor ODM la nivel naţional privind eradicarea sărăciei extreme, promovarea egalităţii genurilor, asigurarea unui mediu durabil și crearea unor parteneriate globale.
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Vor fi necesare acţiuni de coordonare și implementare din partea Oficiului Primului-Ministru, Cabinetului de Miniștri și Parlamentului. Partenerii-cheie vor fi Ministerele Justiţiei, Economiei și Comerţului, Finanţelor, Sănătăţii și Protecţiei Sociale, Ecologiei și Resurselor Naturale, Agriculturii
și Industriei Alimentare și Biroul Naţional de Statistică. Printre ceilalţi parteneri pentru realizarea
acestui rezultat se numără Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Comitetul de Coordonare pentru Implementarea Planului Naţional de Acţiuni în
domeniul Drepturilor Omului, Centrul Naţional pentru Drepturile Omului și Consiliul Naţional
pentru Protecţia Drepturilor Copilului și Comitetul Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane. Se presupune ca lista donatorilor multilaterali și bilaterali să includă Uniunea Europeană,
Consiliul Europei, OSCE, DFID, SIDA, Banca Mondială și USAID. Eforturile de pregătire pentru
dezastre vor implica Departamentul de Stat pentru Situaţii Excepţionale, Ministerele Afacerilor Interne, Apărării, Sănătăţii și Protecţiei Sociale și Departamentul Protecţiei Civile, Societatea Naţională de Cruce Roșie și ONG-urile umanitare.

Rezultatul 2 UNDAF
Către anul 2011, categoriile vulnerabile beneficiază de un acces extins, echitabil și garantat la
servicii de bază oferite de stat cu sprijinul societăţii civile.
Evaluarea Comună de Ţară (CCA) a relevat un acces în declin la o serie de servicii de bază în domeniul sănătăţii, educaţiei și protecţiei sociale, precum și la apă potabilă și sanitaţie. Regiunile rurale în
particular dispun de un acces restrâns la servicii de sănătate și educaţie de calitate. Unele servicii nu
există sau sunt foarte limitate, însă sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor Republicii Moldova
în domeniul drepturilor omului, cum ar fi serviciile specializate pentru copiii, tinerii și femei care au
nevoie de măsuri de protecţie. Alte servicii urmează a fi adaptate mai bine la necesităţile diferitelor
categorii de cetăţeni din Republica Moldova, în special, serviciile de sănătate reproductivă și protecţie socială pentru tineri. Programele de protecţie socială în Moldova nu oferă asistenţa adecvată și
protecţie celor săraci. Ne-săracii reprezintă 41 la sută din beneficiari și constituie aproximativ o treime din totalul cheltuielilor5. În plus, nu există informaţie suficientă pentru a determina dacă există
discriminare în bază de gen sau discriminare regională în ceea ce privește metoda de repartizare a
cheltuielilor în cadrul asistenţei sociale pentru săraci. Categoriile cele mai vulnerabile din societatea
moldovenească, inclusiv cetăţenii cei mai săraci, copiii separaţi, tinerii șomeri, victimele violenţei,
ţăranii care practică o agricultură de subzistenţă și bătrânii, nu dispun de cunoștinţe esenţiale despre serviciile de asistenţă care există și despre drepturile la protecţie socială. Cei care au obligaţia
de a asigura acest sprijin – funcţionarii din guvern și funcţionarii de stat, poliţiștii, profesioniștii și
familiile – nu au întotdeauna resurse, cunoștinţe și/sau motivaţii suficiente pentru a acţiona.
Este strict necesară o asistenţă tehnică pentru a consolida cadrul legal și a ameliora procesului de
elaborare a politicilor de diminuare a disparităţilor și de includere a categoriilor marginalizate. Sunt
necesare eforturi pentru re-definirea mecanismelor de finanţare, mai ales la prestarea serviciilor de
asistenţă medicală primară, educaţie și aprovizionare cu apă și sanitaţie. Agenţiile ONU dispun de
avantaje comparative distincte la acordarea asistenţei în elaborarea standardelor și mecanismelor de
control ale calităţii și la crearea unor capacităţi fundamentale în cadrul unor ministere și departamente relevante pentru implementarea și monitorizarea politicilor.
Acest rezultat UNDAF reprezintă un segment larg de cooperare, cu multe domenii potenţiale pentru
investiţii. Pornind de la avantajele comparative ale Agenţiilor ONU în Moldova, au fost identificate
câteva segmente de intervenţie. Naţiunile Unite vor ajuta toţi copiii să beneficieze de programe de
dezvoltare timpurie și o educaţie de bază de bună calitate, vor promova comportamente sigure și un
5

Evaluare Comună de Ţară, Naţiunile Unite în Republica Moldova, ONU în Moldova, iulie 2005, p.6.
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mod de viaţă sănătos, vor extinde accesul la asistenţă medicală de bază, în special pentru categoriile
vulnerabile și regiunile rurale aprovizionate insuficient, și vor consolida serviciile de protecţie și prevenire pentru a aborda HIV/SIDA , violenţa, abuzul, exploatarea și discriminarea. Vor fi utilizaţi o
serie de indicatori pentru a măsura progresul, inclusiv: proporţia cheltuielilor pentru protecţie socială
de care beneficiază grupurile sărace și cele extrem de sărace, proporţia cheltuielilor din bugetul de stat
în sectoarele sociale, proporţia copiilor care ajung la vârsta de cinci ani dezagregată pe sex și localităţi,
proporţia copiilor cu vârsta până la cinci ani adresată de programe de dezvoltare timpurie, rata de
prevalenţă a contraceptivelor, ponderea copiilor infectaţi cu HIV și a celor care beneficiază de tratamentul ARV și ponderea tinerilor capabili să identifice corect căile de transmitere a virusului HIV.
În sectorul educaţiei, schimbări concrete, obţinute în urma cooperării ONU, vor implica reforma
curriculară și dezvoltarea educaţiei pentru formarea deprinderilor de viaţă, elaborarea unor modele
alternative de prestare a serviciilor de educaţie timpurie a copiilor, precum și consolidarea și extinderea unor programe de sprijin pentru părinţi. Promovarea modului de viaţă sănătos va implica
oferirea tinerilor unui acces mai mare la serviciile de consiliere și informaţie privind sănătatea reproductivă și prevenirea consumului de substanţe. Vor fi susţinute servicii cuprinzătoare la locul de
muncă și campanii de comunicare pentru a răspunde la ameninţarea HIV/SIDA.
Iniţiativele de îmbunătăţire a asistenţei medicale vor cuprinde acţiuni de formulare a politicilor și de
pledoarie pentru resurselor suficiente pentru sănătatea mamei și a copilului, sănătate reproductivă,
tratament și prevenţie HIV/SIDA și a tuberculozei. Programul de asistenţă și prevenire a transmiterii
HIV de la mamă la copil și serviciile de tratament și susţinere a persoanelor care trăiesc cu HIV/
SIDA vor fi sprijinite și, prin intermediul resurselor suficiente, vor fi extinse pe scară naţională. Standardele și serviciile de sănătate reproductivă vor fi integrate în sistemul de asistenţă medicală, iar
furnizorii serviciilor de sănătate vor putea să ofere femeilor și copiilor servicii de calitate mai înaltă.
Educaţia părinţilor și mobilizarea comunitară vor constitui principalele strategii pentru obţinerea
acestor rezultate. În cele din urmă, vor fi create noi capacităţi atât la nivel naţional cât și local pentru
controlul și monitorizarea deficienţelor de micronutrienţi.
Activitatea de fortificare a sistemelor de protecţie și de executare va implica promovarea schimbărilor regulatorii și instituţionale pentru o mai bună direcţionare a cheltuielilor pentru protecţie
socială. Furnizorii de servicii, inclusiv comunităţile, vor obţine capacităţi mai bune de elaborare, implementare și monitorizare a unui răspuns optimizat vis-a-vis de protecţia copiilor de toate formele
de abuz, neglijare, exploatare și violenţă, eliminarea celor mai deplorabile forme ale muncii copiilor,
reducerea numărului copiilor separaţi de familiile lor și majorarea numărului copiilor orfani și vulnerabili la HIV/SIDA, care beneficiază de servicii calitative de îngrijire. O serie de iniţiative de creare
a capacităţilor și de sensibilizare vor spori gradul de conștientizare a problemelor privind HIV/SIDA,
violenţei împotriva copiilor și femeilor și modalităţilor și mijloacelor de prevenire a acesteia.
Succesele din trecut și lecţiile însușite din activităţile anterioare ale Sistemului ONU în Moldova demonstrează importanţa unei participări active și a parteneriatelor la toate nivelele. Creșterea inegalităţilor și a disparităţilor solicită o direcţionare mai exactă a intervenţiilor de sănătate și educaţie.
Datorită credibilităţi și încrederii edificate prin intermediul programelor sale din trecut, Sistemul
ONU se află într-o poziţie reușită pentru a lansa acţiuni comune în domeniul sănătăţii, educaţiei
și protecţiei sociale. Aceasta va fortifica, de asemenea, capacităţile persoanelor de decizie la nivel
naţional și local pentru implementarea strategiilor și planurilor de acţiuni în favoarea săracilor ce
pot diminua disparităţile. De exemplu, un parteneriat cu medicii de familie este esenţial pentru
menţinerea accesului la servicii de sănătate reproductivă în regiunile rurale izolate. Educaţia de calitate care le conferă tinerilor un comportament responsabil este obligatorie pentru bunăstarea lor.
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Sistemul ONU din Moldova dispune de un avantaj comparativ distinct în ceea ce privește susţinerea
unor programe de comunicare participatorii ce abordează subiecte sensibile și categoriile sociale
care sunt cel mai dificil de cuprins. Aceasta este deosebit de eficient într-o ţară care dispune de canale de comunicare limitate și acces restrâns la mijloace mass-media existente datorită constrângerilor
financiare.
Îndeplinirea acestui rezultat UNDAF va aduce mai multe contribuţii strategice la obiectivele de dezvoltare ale ţării. Ameliorările direcţionate și tangibile ale calităţii și prestării serviciilor esenţiale
de sănătate, educaţie și protecţie vor juca un rol important la atingerea obiectivelor pe termen lung
și pe termen scurt ale SCERS de dezvoltare socială durabilă, de reducere a sărăciei și inegalităţii și
de dezvoltare a resurselor umane. Aceste realizări sunt în același timp direct relevante cu Planul de
Acţiuni UE – Republica Moldova în ceea ce privește drepturile omului și libertăţile fundamentale și
vor îmbunătăţi politicile sociale și de bunăstare. În fine, obţinerea acestui rezultat UNDAF va contribui la mai multe Obiective de Dezvoltare ale Mileniului la nivel naţional privind accesul universal
la educaţie secundară, promovarea egalităţii genurilor, reducerea mortalităţii copiilor și ameliorarea
sănătăţii materne și combaterea HIV/SIDA și tuberculozei.
Principalii parteneri implicaţi în realizarea acestui rezultat UNDAF sunt: Ministerul Sănătăţii și
Protecţiei Sociale pentru planificare strategică, formularea politicilor și coordonarea asistenţei; Ministerul Educaţiei, Tineretului și Sportului pentru implementarea reformelor curriculare și derularea educaţiei pentru formarea deprinderilor de viaţă; și Ministerul Finanţelor pentru susţinerea
reformelor privind direcţionarea cheltuielilor de asistenţă socială. Printre ceilalţi parteneri se vor
număra Ministerul Economiei și Comerţului, instituţii naţionale pedagogice, instituţii de învăţământ superior, Biroul Naţional de Migraţiune, Biroul Naţional de Statistică și unele OSC și ONG-uri
selectate. Uniunea Europeană, Consiliul Europei, OSCE, DFID, SIDA, Banca Mondială și USAID
urmează a fi donatori multilaterali și bilaterali.

Rezultatul 3 UNDAF
Către anul 2011, categoriile vulnerabile din regiunile sărace rurale și urbane vor beneficia de
oportunităţile dezvoltării social-economice durabile datorită unor politici regionale și locale
adecvate, implementate de Administraţiile Publice Locale (APL) și parteneri.
În anul 2002, 40 la sută din cetăţenii Republicii Moldova erau săraci, și mai mult de o persoană din
patru trăia în sărăcie extremă. Sărăcia în Moldova reprezintă satele și orașele mici, pentru că peste
70 la sută din numărul total al săracilor locuiesc în regiunile rurale. În ceea ce privește mai multe
servicii de bază, inclusiv apă potabilă, canalizare, acces la educaţie preșcolară și secundară, există inegalităţi tulburătoare între regiunile urbane și cele rurale. Sărăcia rurală este agravată de ruralizarea
populaţiei. În încercarea de a fugi de șomaj, oamenii – în număr important – pleacă la sate în căutare
de mijloace de subzistenţă sau de siguranţă pentru propriile familii. Mulţi alţii pleacă în străinătate ca
migranţi economici. În 2004, aproximativ 10 la sută din populaţie a părăsit ţara în căutare de lucru.
Creșterea economică este concentrată la Chișinău și nu există poli de creștere economică semnificativă pentru a genera pieţe regionale mai puternice puternice și investiţii concomitente în reţele de
transport și comunicaţie. Activităţile economice existente au adesea caracterul unei singure industrii
și duc lipsă de diversitate. Aceasta a diminuat capacităţile autorităţilor locale. Astfel, sunt urgent necesare mai multe întreprinderi mici și mijlocii (ÎMM) și ameliorări ale accesului la micro-finanţări
sigure. Tinerii, în special, au nevoie de un acces mai larg la instruire profesională mai relevantă și la
oportunităţi de antreprenoriat. Cadrul regulator pentru dezvoltarea și operarea afacerilor solicită o
atenţie urgentă, la fel ca și susţinerea infrastructurii și resurselor de tehnologii informaţionale (IT).
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Intervenţiile Naţiunilor Unite pentru obţinerea acestui rezultat UNDAF vor fi axate pe consolidarea
autorităţilor publice locale de a opera, de o manieră mai eficientă și mai transparentă, noile afaceri
și locuri de muncă în regiunile vizate și pe eforturile de sporirea a participării comunităţilor și organizaţiilor societăţii civile la planificarea dezvoltării locale. Conform CCA, ONU va acorda suportul
său proiectelor de dezvoltare în diferite regiuni ale ţării pentru a reduce diferenţele între regiuni și
pentru a susţine realizările în domeniul economiei pe tot teritoriul ţării. Reducerea nivelului de sărăcie absolută și extremă constituie indicatorul-cheie pentru atingerea acestui rezultat.
Schimbările concrete obţinute drept rezultat al cooperării ONU vor implica modificări în cadrului
legal și regulator pentru a grăbi delegarea responsabilităţilor către Autorităţile Publice Locale (APL)
și descentralizarea prestarea serviciilor. Naţiunile Unite vor sprijini eficacitatea sistemelor și procedurilor administrative, în baza unor iniţiative-pilot, vor fi dezvoltate sisteme locale de referire pentru
servicii sociale, iar personalul APL va beneficia de abilităţi noi de consultare cu propriile comunităţi
și de planificare și implementare a programelor cu o participare mai largă a cetăţenilor. Suportul
pentru generarea de noi afaceri și a locuri de muncă va fi obţinut printr-o combinare a eforturilor
de intensificare a politicilor economice regionale și fortificare a sectorului financiar. Vor fi încurajate parteneriate public-privat (PPP) pentru dezvoltarea infrastructurii și prestarea serviciilor, vor
fi consolidate instituţiile naţionale de micro-finanţare și vor fi oferite programe de instruire profesională bazate pe cerinţele pieţei pentru tinerii dezavantajaţi. Fortificarea comunităţilor pentru a-si
asumarea responsabilitatea în planificarea dezvoltării locale va fi realizată prin extinderea reţelelor
și abilităţilor OSC, mecanismelor și forumurilor, precum și consiliilor de tineret pentru o implicare
mai mare a tinerilor în activităţile cetăţenești și procese-pilot de planificare în comunităţile vizate.
Operaţionalizarea politicilor naţionale în favoarea săracilor la nivel local rămâne o provocare. De
exemplu, fragmentarea competenţelor și responsabilităţilor între diferiţi actori și diverse instituţii la
nivel local a constituit o constrângere semnificativă pentru iniţiativele de protecţie socială susţinute
de UNICEF. Trebuie investite eforturi suplimentare pentru angajarea actorilor locali prin promovarea și facilitarea unei viziuni mai holistice și bazată mai mult pe drepturile omului asupra categoriilor vulnerabile, inclusiv abordări participatorii. Crearea unei reţele coordonate de servicii integrate
de asistenţă socială la nivel local în parteneriat cu societatea civilă va asigura ca toate necesităţile să
fie satisfăcute, iar serviciile să fie oferite în conformitate cu priorităţile de politici. Prin intermediul
planurilor de acţiune locale dezvoltarea socială este adresată într-un context mai larg. Însă, pe lîngă
aceasta, accentul se pune, de obicei, pe grupurile vulnerabile și căile de adresare a necesităţilor acestora de către ONG-uri. Se axează mai puţin pe rolurile și responsabilităţile APL în acest domeniu
și perfecţionarea furnizării de servicii. Cu susţinerea PNUD, prin intermediul grupurilor de lucru
asupra dezvoltării economice pentru planurile de acţiune locale, situaţia economică curentă și potenţialul de dezvoltare economică pe viitor au fost analizate și au fost sugerate acţiuni. Acestea însă
au fost implementate la un nivel foarte redus. Actorii principali locali, APL și societatea civilă, sunt
foarte receptivi și motivaţi să participe în dezvoltarea guvernării locale. Însă, pentru derularea unor
procese importante este necesară o susţinere pro-activă.
Atingerea acestui rezultat UNDAF va avea mai multe contribuţii strategice la obiectivele de dezvoltare ale ţării. Oportunităţile socio-economice mai mari oferite categoriilor vulnerabile răspund
obiectivelor pe termen lung și pe termen scurt ale SCERS de dezvoltare durabilă și social orientată și
de reducere a sărăciei și inegalităţii. Accentul pe crearea de capacităţi ale APL, OSC și comunităţilor
în regiuni vizate va contribui decisiv la îndeplinirea sarcinii privind dezvoltarea regională, formulată
de SCERS, și la realizarea reformei economice și sociale, punctată de Planul de Acţiuni UE – Republica Moldova. În fine, acest rezultat UNDAF va contribui la realizarea primului Obiectiv de Dezvoltare al Mileniului la nivel naţional privind eradicarea sărăciei extreme.
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Principalii parteneri implicaţi în realizarea acestor sarcini sunt: Ministerele Economiei și Comerţului și Agenţia Dezvoltării Regionale pentru coordonarea asistenţei tehnice, sprijinul pentru reforma
politicilor de dezvoltare regională și creșterea întreprinderilor mici și mijlocii. Ministerul Finanţelor
va juca un rol-cheie în continuarea descentralizării fiscale, iar Ministerul Educaţiei, Tineretului și
Sportului va conduce activităţile de instruire profesională. Autorităţile Publice Locale vor fi actorii
principali la elaborarea unor planuri de dezvoltare locală mai solide și mai cuprinzătoare. Organizaţiile societăţii civile și comunităţile vizate vor deţine roluri importante la furnizarea de servicii
și planificarea dezvoltării locale, iar donatorii multilaterali și bilaterali urmează a fi SIDA, FIDA,
USAID și Banca Mondială.

3. Resurse necesare
În continuare este prezentat un rezumat al unei estimări a resurselor financiare necesare pentru
realizarea celor trei rezultate UNDAF. Detalii suplimentare sunt prezentate în Matricea rezultatelor
din Anexa A. Contribuţiile includ resurse regulare și alte resurse ale tuturor fondurilor, programelor
și agenţiilor specializate ale ONU ce realizează contribuţii pentru perioada 2007-2011. Angajamentul fiecărei agenţii va fi prezentat mai detaliat în Planurile lor de Acţiune ale Programului de Ţară
sau în documente ale proiectelor potrivit procedurilor și mecanismelor aprobate ale fiecărei agenţii.
Acţionând împreună cu Guvernul ţării, Echipa de Ţară a ONU va mobiliza, în măsura posibilă, alte
resurse de la donatori multilaterali și bilaterali.
Tabelul 2: O estimare a resurselor necesare, 2007-2011 (USD)
Rezultatul 1 UNDAF: Rezultatul 2 UNDAF: Rezultatul 3 UNDAF:
Agenţia ONU Guvernare și parti- Acces la servicii de Dezvoltare regionacipare
calitate
lă și locală

PNUD

Total

9,900,000

600,000

23,000,000

33,500,000

UNFPA

850,000

1,150,000

50,000

2,050,000

UNICEF

6,200,000

8,050,000

750,000

15,000,000

UNAIDS

0

380,000

200,000

580,000

IFAD

0

0

27,500,000

27,500,000

235,000

30,000

20,000

285,000

60,000

235,000

0

295,000

0

450,000

50,000

500,000

OIM

1,150,000

2,200,000

60,000

3,410,000

UNHCR

1,480,000

90,000

0

1,570,000

300,000

0

0

300,000

20,175,000

13,185,000

ILO/Migrant
OMS
UNESCO

UNEP
TOTAL

Alte resurse ce
Resurse
urmează a fi
sistematice mobilizate de la
donatori

51,630,000 84,990,000

(1)

Cifrele reprezintă sume estimate, care vor depinde de disponibilitatea resurselor de bază ale Agenţiilor ONU și a contribuţiilor cu
scopuri specifice ale partenerilor de finanţare.

(2)

Alte resurse vor fi colectate de către Agenţiile ONU de la reţelele lor de donatori și sunt prin urmare subiect de disponibilitate a
fondurilor, condiţiilor donatorilor și surplusurilor.
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4. Implementare
Parteneriatul este esenţial pentru implementarea reușită a UNDAF și pentru asigurarea faptului
că activităţile Sistemului ONU contribuie în mod strategic la obiectivele de dezvoltare ale ţării și la
realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului la nivel naţional. Prezentul UNDAF va fi implementat prin intermediul programelor și proiectelor de cooperare aprobate de Agenţiile respective
ale ONU și de Guvernul Republicii Moldova. În calitatea sa de plan de afaceri global pentru Sistemul
ONU în Moldova, UNDAF, în special Matricea rezultatelor, va indica direcţia generală a acestor programe și proiecte de cooperare, ce va face referinţe explicite la rezultatele UNDAF. Se presupune ca,
acolo unde este posibil, strategiile de asistenţă pentru ţară ale Băncii Mondiale și FMI să suplimenteze sarcinile generale ale acestui UNDAF, iar Echipa de Ţară a Naţiunilor Unite (UNCT) va angaja
instituţii de finanţare internaţionale într-un dialog continuu pentru obţinerea acestui rezultat.
Pe durata UNDAF (2007-2011), ciclurile de program ale PNUD, UNFPA și UNICEF au fost armonizate. Aceasta va crea oportunităţi pentru programe și proiecte comune, astfel încât energia și
resursele combinate ale două sau mai multe agenţii vor putea realiza o eficacitate clară și un plus
de eficienţă. Astfel, un program comun devine mult mai mare decât suma părţilor fiecărei agenţii,
cu o acoperire mai largă pentru Sistemul ONU în cooperarea sa cu parteneri guvernamentali și alţi
parteneri. Alte agenţii, inclusiv OMS, UNESCO, UNAIDS, ILO, UNHCR și IFAD, vor oferi asistenţă
tehnică specializată și vor putea participa la programe și proiecte comune.
Coordonarea între Agenţiile ONU, Guvern și organizaţiile societăţii civile este esenţială. Cele trei
(3) Grupuri Tematice UNDAF – unul pentru fiecare rezultat UNDAF – vor fi responsabile pentru
monitorizarea și implementarea UNDAF. Grupurile Tematice vor fi compuse din personal relevant
al programelor ONU, personal tehnic-cheie al ministerelor și departamentelor și reprezentanţi ai
grupurilor societăţii civile. Sprijinul administrativ pentru Grupurile Tematice va fi asigurat de către
coordonatorul grupului de agenţii. Grupurile Tematice vor prezenta către UNCT, la solicitare, rapoarte asupra progreselor și constrângerilor privind implementarea, însă nu mai rar decât o dată în
semestru. UNCT va trece în revistă și va aproba rapoarte anuale ale Grupurilor Tematice și acestea
vor constitui miezul Raportului Anual al Coordonatorului Rezident. Va fi organizată o reuniune
anuală de evaluare cu participarea unui grup larg de parteneri naţionali și internaţionali, inclusiv
membri iniţiali ai Comitetului de Supraveghere al CCA/UNDAF.
Sub îndrumarea generală a UNCT, grupurile tematice pentru fiecare rezultat al UNDAF sunt responsabile pentru:
• Monitorizarea procesului de implementare a rezultatelor convenite în Matricea rezultatelor
UNDAF, în baza cadrului de monitorizare și evaluare;
• Actualizarea, în mod corespunzător, a Matricei rezultatelor UNDAF și a cadrului de monitorizare și evaluare ;
• Contribuţii la toate studiile, evaluările și exerciţiile de colectare a datelor majore, așa cum stipulează Calendarul de monitorizare și evaluare;
• Prezentarea rapoartelor către UNCT privind realizările vis-à-vis de rezultatele prevăzute;
• Evaluarea riscurilor și oricăror factori externi ce solicită o acţiune a Sistemului ONU; și
• Contribuţii la pregătirea Raportului Anual al Coordonatorului Rezident și la Raportul Naţional
privind Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.
Există câteva aranjamente specifice de implementare și coordonare pentru fiecare rezultat UNDAF.
Acestea sunt descrie în Matricea rezultatelor UNDAF, pentru fiecare rezultat, în secţiunea intitulată:
Mecanisme de coordonare și modalităţi de planificare.
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5. Monitorizare și evaluare
5.1 Monitorizare
Responsabilitatea pentru monitorizarea procesului de realizare a rezultatelor specifice UNDAF și
a rezultatelor acestui cadru revine Grupurilor Tematice. Grupurile vor prezenta, cu regularitate,
rapoarte către Echipa de Ţară a Naţiunilor Unite (UNCT). Matricea rezultatelor UNDAF din Anexa A descrie rezultatele așteptate ale cooperării Sistemului ONU în Moldova, rolul partenerilor și
sarcinile pentru mobilizarea resurselor. După cum a fost notat anterior, Agenţiile ONU vor utiliza
Matricea rezultatelor ca punct de pornire pentru elaborarea propriilor Planuri de Acţiune specifice
ale Programelor de Ţară și documentelor de proiect. Indicatorii pentru fiecare rezultat, informaţia
de bază și sarcinile pentru măsurarea succeselor, precum și principalele riscuri și presupuneri sunt
prezentate în Cadrul de monitorizare și evaluare din Anexa B. Urmărirea progreselor privind implementarea UNDAF va solicita mai multe activităţi de cercetare, monitorizare și evaluare. Acestea vor
fi coordonate cu calendarul de monitorizare și evaluare, ce include:
• Cercetări și studii;
• Evaluări anuale; și
• Evaluări, inclusiv evaluarea finală a UNDAF ce se va desfășura în 2010.

Calendarul prezintă de asemenea sprijinul continuu al ONU pentru introducerea sau consolidarea
sistemelor de monitorizare obișnuite. Vor fi depuse eforturi pentru stabilirea unor evaluări anuale și
trimestriale ale programelor și proiectelor. Ministerele, departamentele sau agenţiile guvernamentale, menţionate în Matricea rezultatelor ca parteneri, vor beneficia de asistenţă pentru elaborarea
unor rapoarte anuale de înaltă calitate asupra progreselor, cu folosirea unui format standardizat.
Activităţile de monitorizare suplimentare vor include vizite comune în teren, observaţii și consultări comunitare. Proiectul comun al PNUD și UNICEF, derulat în prezent, va fi continuat pentru
a sprijini instituirea DevInfo6 în calitate de sistem guvernamental principal pentru monitorizarea
atingerii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului și pentru pregătirea Rapoartelor Naţionale privind ODM. Rapoartele Anuale ale Coordonatorului Rezident vor demonstra realizările cooperării
Sistemului ONU și vor documenta practicile reușite și lecţiile însușite.

5.2 Evaluarea UNDAF
O evaluare a UNDAF va avea loc în prima jumătate a anului 2010. Aceasta va fi o evaluare comună,
realizată cu parteneri, pentru aprecierea rezultatelor generale UNDAF. Procesul de evaluare se va
axa pe exerciţii de colectare a datelor principale, efectuate între 2007 și 2009. De asemenea, evaluarea va stabili eficienţa UNDAF ca mecanism de atingere a obiectivelor de dezvoltare ale ţării și de
fortificare a coordonării între agenţii și va reduce costurile de tranzacţionare ale programelor pentru
parteneri.

6

DevInfo este un software ce combină date pentru monitorizarea obiectivelor dezvoltării sociale pe hărţi digitale. Acesta poate fi folosit
în planificarea și monitorizarea dezvoltării naţionale și sprijină eforturile de pledoarie. DevInfo a fost recomandat ca instrument standard
pentru monitorizarea OMD.
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ANEXA A
MATRICEA REZULTATELOR UNDAF 2007-2011

1.1

Sunt formulate, implemen- 1.1.1
tate și monitorizate, în mod
transparent și participativ,
politici în favoarea săracilor
1.1.2
ce abordează probleme de
populaţie și dezvoltare.

Revizuirea și ajustarea cadrului normativ cu privire
la sănătatea și dezvoltarea tinerilor la standardele
internaţionale [UNICEF]

Consolidarea capacităţilor instituţionale ale legislativului și executivului pentru ajustarea legislaţiei
naţionale la cea europeană [PNUD]

Rezultate ale Programului de
Produse ale Programului de Ţară
Ţară

Rolul Partenerilor

Sarcini pentru mobilizarea resurselor
Cabinetul Primului-Ministru:
UNICEF $4,525,000,000
• Discută și aprobă proiectele de legi înainte de prezentarea
lor în Parlament;
• Monitorizează implementarea legislaţiei și reglementărilor PNUD - $3,000,000
de către instituţiile administraţiei centrale și locale;
UNFPA - $500,000
• Stabilește priorităţi în formularea politicilor, etc.

Rezultatul 1 UNDAF
Către anul 2011, instituţiile publice, cu sprijinul organizaţiilor societăţii civile (OSC), vor dispune de capacităţi mai bune de asigurare a bunei guvernări,
supremaţiei legii, accesului egal la justiţie și promovării drepturilor omului.

Dialogul și reforma politică (Democraţie și supremaţia legii; Drepturi ale omului și libertăţi fundamentale; Cooperare în domeniul politicii externe și securităţii, prevenirea conflictelor și managementul crizelor).

Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova

Priorităţi de politici:
Administraţie publică; Protecţia socială; Asistenţa medicală, educaţia și mediul.

Obiective pe termen mediu:
Reducerea sărăciei și inegalităţii și extinderea participării celor săraci la dezvoltarea economică. Scopul: ameliorarea condiţiilor de viaţă ale săracilor printr-o direcţionare mai bună
a protecţiei sociale, facilitarea accesului la servicii sociale pentru săraci, precum și prin acordarea de asistenţă familiilor și persoanelor pentru a diminua propria sărăcie prin dezvoltarea micilor afaceri, crearea locurilor de muncă suplimentare și acordarea de sprijin pentru categoriile vulnerabile la ocuparea în muncă.

Obiective de dezvoltare pe termen lung:
Dezvoltarea durabilă și social orientată (ce determină o creștere consecventă a standardelor de viaţă pentru cei mai săraci; compatibilă cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului).

SCERS

ODM 1: Eradicarea sărăciei extreme (sarcinile 1, 2)
ODM 3: Promovarea egalităţii genurilor și abilitarea femeilor (sarcina 4)
ODM 7: Asigurarea unui mediu durabil (sarcinile 9, 10)
ODM 8: Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare (sarcinile 12, 14, 15)

Obiective de Dezvoltare ale Mileniului la nivel naţional

Priorităţi/Obiective naţionale:

Domeniul de cooperare: Guvernare și participare
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Elaborarea/revizuirea actelor legislative și politici- Parlament:
lor de bază cu privire la situaţia femeilor și imple- • Elaborează/aprobă legi;
mentarea mecanismelor participative de aplicare a • Supraveghează executarea de către Guvern a legilor și poliacestor instrumente [UNFPA, ILO/MIGRANT]
ticilor adoptate
Ministerul Sănătăţii și Protecţiei Sociale, Ministerul Econo1.1.4 Crearea unui sistem modernizat de administrare
miei și Comerţului, Ministerul Finanţelor:
publică mai eficient și mai pregătit pentru dezvol• Stabilirea politicilor și aprobarea cadrului legal și regulator;
tarea, implementarea și monitorizarea politicilor și
• Asigurarea legăturii între coordonarea asistenţei și planifiprogramelor de lungă durată corelate cu procesele
carea strategică;
de planificare a bugetului naţional [PNUD, OIM]
• Monitorizarea periodică;
1.1.5 Îmbunătăţirea capacităţilor ministerelor vizate de • Extinderea unor noi programe/servicii create cu sprijinul
donatorilor;
a realiza un progres mai bun în planificarea strategică, elaborarea bugetului și coordonare pentru • Revizuirea mecanismelor de acreditare/licenţiere în conformitate cu reglementările/standardele modificate
copii, tineret și familii [UNICEF]
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene:
1.1.6 Îmbunătăţirea capacităţilor guvernului de coordo• Asigurarea coordonării interne și externe în procesul de ranare, monitorizare și raportare cu privire la respecportare privind tratatele internaţionale
tarea drepturilor omului conform tratatelor ONU
Avocatul Poporului (Ombudsman) (și Comisia parlamenta[PNUD, OIM]
ră pentru Drepturile Omului):
1.1.7 Îmbunătăţirea capacităţilor guvernului de coordo- • Monitorizarea și raportarea asupra situaţiei privind drepturile omului;
nare, monitorizare și raportare cu privire la respectarea drepturilor copilului, conform Convenţiei cu • Realizarea unor acţiuni de educaţie și sensibilizare în domeniul drepturilor omului;
privire la Drepturile Copilului în colaborare cu so• Revizuirea legislaţiei din perspectiva drepturilor omului și
cietatea civilă [UNICEF]
formularea de propuneri pentru operarea amendamentelor;
1.1.8 Revizuirea instituţiei Avocatului Poporului (Om- • Primirea reclamaţiilor și oferirea consilierii juridice;
budsperson) și stabilirea funcţiilor Avocatului pen- • Înaintarea demersurilor către Curtea Constituţională privind
tru drepturile copilului [UNICEF]
verificarea constituţionalităţii legilor și reglementărilor
1.1.9 Disponibilitatea, calitatea și utilizarea datelor sta- Comitetul de Coordonare pentru Implementarea Planului
tistice dezagregate sunt îmbunătăţite (accentul se Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului:
pune pe dezagregarea după zone geografice, vâr- • Pledoarie și sensibilizare;
• Determinarea domeniilor prioritare pentru intervenţii;
stă, și gen) [PNUD, UNICEF, UNFPA]
• Monitorizarea și evaluarea implementării Planului Naţional
1.1.10 Consolidarea mecanismului naţional de asistenţă
de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului (PNADO)
socială pentru o identificare mai bună și asistenţa Biroul Naţional de Statistică:
a copiilor excluși [UNICEF]
• Monitorizarea indicatorilor relevanţi și oferirea de informaţii
pentru planificare și luarea deciziilor
1.1.11 Crearea Consiliului naţional al populaţiei pentru forBiroul
Naţional pentru Migraţie
mularea și monitorizarea politicilor în domeniul
Agenţia Naţională de Dezvoltare Regională:
populaţiei [UNFPA]
ONG-uri: Institutul de Politici Publice, Asociaţia Primarilor,
Academia de Administraţie Publică, Institutul de Cercetări
Strategice, Institutul „Viitorul”, etc.,

1.1.3

UNHCR –
$ 200,000
(vor fi divizate între
1.1.4; 1.1.6 și 1.1.9)

ILO/MIGRANT
– $160,000

OIM – $1,000,000
(va fi divizat între 1.1.4 și 1.1.6)
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1.2

Judecătorii, personalul judecătoriilor, procurorii,
avocaţii și colaboratorii organelor de drept dispun
de capacităţi mai bune de administrare a justiţiei
în conformitate cu instrumentele internaţionale în
domeniul drepturilor omului [PNUD]

Un sistem fortificat al justiţiei juvenile pentru a asigura proceduri favorabile copiilor în conformitate
cu instrumentele internaţionale în domeniul drepturilor omului [UNICEF]

Un sistem juridic de protecţie perfecţionat pentru
abordarea problemelor refugiaţilor și solicitanţilor
de azil și o legislaţie modificată în conformitate cu
standardele internaţionale [UNHCR, OIM]

Perfecţionarea sistemului naţional de protecţie juridică a lucrătorilor migranţi conform standardelor
internaţionale [ILO/MIGRANT]

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

Sistemul de justiţie funcţio- 1.2.1 Elaborarea/revizuirea propunerilor pentru refornează mai transparent, resme-cheie și consolidarea capacităţilor diferitor
ponsabil și independent.
structuri ale sistemului judiciar pentru a asigura
administrarea eficientă și accesul echitabil la justiţie, inclusiv mecanismele alternative de soluţionare a diferendelor [PNUD]

11.1.14 Guvernul dispune de capacităţi îmbunătăţite de
coordonare, monitorizare și raportare, în colaborare cu societatea civilă, cu privire la respectarea
drepturilor lucrătorilor migranţi, conform prevederilor Convenţiei ILO Nr. 97 privind lucrătorii migranţi [ILO/MIGRANT]
Ministerul Justiţiei și Ministerul Afacerilor Interne:
PNUD - $3,000,000
• Stabilirea politicilor și supravegherea cadrului legal și reguUNICEF - $600,000
lator;
• Asigurarea legăturii între coordonarea asistenţei și planifiIOM – $150,000
carea strategică;
• Monitorizare periodică
ILO/MIGRANT
Curtea Supremă de Justiţie:
• Adoptă decizii explicative privind implementarea de către
– $10,000
curţi a diferitelor legi și reglementări, precum și a documenUNHCR –
telor internaţionale;
• Revede, din perspectiva drepturilor omului, deciziile adop$ 780,000
tate de curţi inferioare împotriva cărora a fost făcut recurs;
• Oferă comentarii și evaluări asupra unor proiecte de legi și
regulamente
Consiliul Superior al Magistraturii:
• Administrează și asigură funcţionarea corectă a justiţiei;
• Formulează, coordonează și monitorizează politicile și procedurile în sistemul de justiţie
Procuratura Generală:
• Primește reclamaţii de la persoane interesate;
• Monitorizează respectarea drepturilor omului în diverse circumstanţe (poliţie, detenţie etc.)
Centrul de Instruire a Judecătorilor, Centrul de Instruire a
Procurorilor și Academia de Poliţie:
• Asigură instruire în serviciu pentru profesioniștii din domeniul justiţiei și ordinii de drept

.1.12 Cadrul regulatoriu pentru protecţia muncitorilor mi- • Participare la formularea, implementarea și monitorizarea
granţi (inclusiv mecanisme naţionale de prevenire
politicilor;
a exploatării muncii) este îmbunătăţit și aplicat în • Pledoarie, lobby, supraveghere;
practică [ILO/MIGRANT]
• Prezentarea rapoartelor alternative
Donatori: Banca Mondială, FIDA, EU, SIDA și alţi donatori
1.1.13 Coordonarea, planificarea strategică și elaborarea
bilaterali:
bugetului în domeniul migrării populaţiei apte de
• Asistenţă tehnică, extindere, mobilizare comunitară;
muncă sunt îmbunătăţite în cadrul ministerelor și
• Acţiuni de lobby și pledoarie pentru introducerea unor probirourilor vizate (prin susţinerea unei comisii naţiograme și servicii noi în beneficiul celor mai vulnerabili
nale in domeniul dat) [ILO/MIGRANT]
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1.3

Elaborarea și aplicarea standardelor pentru massmedia pentru o promovare și raportare mai bună
privind drepturile copilului și garantarea spaţiului adecvat pentru exprimarea opiniilor copiilor
[UNICEF]

Elaborarea Strategiei Naţionale pentru integrarea
locală și sporirea încrederii refugiaţilor în forţele
proprii [UNHCR]

Mass-media, ONG-urile și partenerii sociali vizaţi
dispun de capacităţi mai bune pentru o promovare
și o raportare mai eficientă privind protecţia drepturilor lucrătorilor migranţi [ILO/MIGRANT]

1.3.2

1.3.3

1.3.4

Un angajament mai mare al 1.3.1 Mecanisme de coordonare mai eficiente ce atricomunităţilor și organizaţiibuie OSC un rol mai important la elaborarea și imlor societăţii civile de participlementarea strategiilor de reducere a sărăciei și
pare în procesul naţional de
raportarea privind implementarea planurilor naţionale și tratatelor în domeniul drepturilor omului
dezvoltare.
[PNUD, UNICEF, UNFPA]

Parlamentul, Guvernul, Ministerul Economiei și ComerţuUNICEF –
lui, Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilu$1,025,000,000
lui, Ministerul Sănătăţii și Protecţiei Sociale:
• Creează oportunităţi pentru participarea comunităţilor și PNUD - $700,000
OCS la procesele de dezvoltare naţională
Sindicatele, Patronatul, Uniunile profesionale, Asociaţia UNFPA – $250,000
Primarilor, reţeaua ONG-urilor locale, comunitatea religiILO/MIGRANT
oasă, etc.
• Pledoarie pentru un angajament mai mare;
– $65,000
• Utilizarea oportunităţilor/mecanismelor de participare de o
UNHCR - $ 500,000
manieră profesională, eficientă și responsabilă
Facultăţile de Jurnalism, asociaţiile profesionale ale
jurnaliștilor, Centrul Independent de Jurnalism:
• Oferă instruire în domeniul relatărilor mass-media și eticii
mass-media;
• Participă la formularea, revizuirea legislaţiei media și codurilor de etică profesională;
• Realizează monitorizări ale mass-media

Facultăţile de Drept:
• Elaborarea curriculei relevante și asigurarea implementării
acesteia;
• Realizarea studiilor și cercetărilor
Comitetul Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe
Umane:
• Coordonează eforturile anti-trafic la nivel naţional;
• Elaborează politici naţionale anti-trafic;
• Elaborează și monitorizează implementarea Planului Naţional
de Acţiuni pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane;
• Coordonează activitatea comitetelor locale anti-trafic
Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Comitetul pentru PNADO
ONG-uri: Transparency International, Centrul de Studii și Politici Juridice, Institutul pentru Reforme Penale, Fundaţia Soros, Institutul de Politici Publice, etc.
• Acţiuni de sensibilizare, pledoarie și lobby;
• Participare la formularea/revizuirea legislaţiei, politicilor și
procedurilor;
• Monitorizare și cercetări
Donatori: Uniunea Europeană, Consiliul Europei, OSCE,
SIDA, Banca Mondială, ABA/CEELI, USAID și alţi donatori
bilaterali
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1.4

Societatea civilă are capacităţi mai bune pentru a
participa la formularea și monitorizarea politicii de
mediu [PNUD]

Revizuirea standardelor de securitate alimentară
și de calitate a apei în conformitate cu standardele
internaţionale/UE [PNUD, OMS]

Sisteme de management de mediu stabilite la nivele local și central pentru a răspunde cerinţelor
Acordurilor Multilaterale de Mediu [UNEP]

1.4.3

1.4.4

1.4.5

Îmbunătăţirea managemen- 1.4.1 Actualizarea și utilizarea eficientă a sistemelor și
instrumentelor de informare și monitorizare a metului resurselor de mediu și
naturale, efectuat în confordiului [PNUD]
mitate cu standardele inter1.4.2 Existenţa mecanismelor funcţionale de evaluare a
naţionale/UE.
impactului asupra mediului, administrate de instituţii publice cu aportul OSC [PNUD]

Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale, Ministerul Să- PNUD - $3,000,000
nătăţii și Protecţiei Sociale, Ministerul Agriculturii și InduOMS - $60,000
striei Alimentare, Ministerul Industriei:
• Stabilirea și promovarea politicilor pentru aprobarea cadruUNEP - 300,000
lui legal și regulator;
• Asigurarea legăturii între coordonarea asistenţei și planificarea strategică;
• Supravegherea documentelor legale și regulatorii relevante;
• Asigurarea caracterului durabil și extinderea programelor
elaborate cu sprijinul donatorilor;
• Monitorizare periodică
Concernul de Stat „Apele Moldovei”:
• Participare la elaborarea sau revizuirea standardelor și reglementărilor de mediu;
• Intervenţii pilot și evaluarea eficienţei și eficacităţii lor
Institutul Naţional de Ecologie, Centrul Naţional de Medicină Preventivă:
• Participare la elaborarea sau revizuirea standardelor și reglementărilor de mediu;
• Instruirea și reciclarea profesioniștilor, APL;
• Studii și cercetări;
• Intervenţii pilot și evaluarea eficienţei și eficacităţii lor APL:
• Cooperare cu instituţii specializate la implementarea programelor de mediu;
• Cooperare cu ONG-urile de mediu
Agenţia Naţională de Metrologie și Standardizare, Agenţia
Naţională a Dezvoltării Regionale
Banca Mondială, SIDA, TACIS:
• Asistenţă tehnică și sprijin pentru implementarea standardelor de calitate a mediului;
• Acţiuni de lobby și pledoarie pentru armonizarea standardelor naţionale de mediu cu standardele internaţionale/UE
FIDA:
• Promovarea standardelor de calitate în cadrul accesului de
dezvoltare la pieţe internaţionale pentru întreprinderile din
Moldova

26

O pregătire mai bună pentru 1.5.1 Un plan cuprinzător cu privire la situaţiile excepţia preveni și diminua dezaonale, elaborat pentru a formula un răspuns umastrele și crizele provocate de
nitar coerent la situaţii de urgenţă, cu o atenţie
om și de natură.
specială acordată problemelor de vârstă și de gen
[UNICEF, PNUD, UNFPA]

UNICEF - $50,000

UNFPA - $100,000

PNUD - $200,000

- UNCT – coordonare și ghidare generală;
- Comitetul de Coordonare pentru Implementarea Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului: se reunește în fiecare trimestru și realizează rapoarte și evaluări
anuale;
- Comitetul Naţional pentru prezentarea rapoartelor privind Tratatele Internaţionale: constituie grupuri de lucru pentru redactarea rapoartelor privind tratatele internaţionale, elaborează și înaintează Ministerului Afacerilor Externe rapoarte privind tratatele internaţionale;
- Reuniuni anuale UNDAF.

Mecanisme de coordonare și modalităţi de planificare:

1.5

Program pentru Mediu al Naţiunilor Unite (UNEP)
ONG-urile de mediu:
• Participare la evaluările părţilor implicate;
• Participare la evaluarea impactului și la monitorizare și evaluare;
• Activităţi de pilotare, implementare, lobby și pledoarie pentru evaluarea impactului asupra mediului și promovarea
standardelor de calitate a mediului
REC Moldova:
• Facilitarea accesului la informaţie de mediu; consolidarea
capacităţii ONG-urilor de pledoarie și participare la programe de mediu; participare la evaluarea impactului și la monitorizare și evaluare
Departamentul pentru Situaţii Excepţionale, Ministerul
Afacerilor Interne, Ministerul Ecologiei și Resurselor Naturale, Ministerul Apărării, Ministerul Sănătăţii și Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei, Tineretului și Sportului,
Agenţia pentru Rezerve Materiale, Departamentul Protecţie Civilă, Crucea Roșie, ONG-uri umanitare, reţeaua comunităţilor religioase, etc.

CADRUL NAŢIUNILOR UNITE DE ASISTENŢĂ PENTRU DEZVOLTARE
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2.1

Toţi copiii, în special cei mai 2.1.1
dezavantajaţi, beneficiază
de acces la programe de îngrijire și dezvoltare timpurie
și educaţie de bază de calitate.

Rolul partenerilor

Sarcini pentru mobilizarea resurselor

Standarde de educaţie, planul de învăţămînt și ma- Ministerul Educaţiei, Tineretului și Sportului:
UNICEF – $2,250,000
terialele includ și grupurile marginalizate – copiii • Stabilirea și promovarea politicilor pentru aprobarea cadruUNFPA – $150,000
cu necesităţi speciale de educaţie, copiii afectaţi
lui legal și regulator;
de HIV/SIDA, minorităţile [UNESCO, ILO/IPEC]
• Asigurarea legăturii între coordonarea asistenţei și planificarea strategică;
• Monitorizare periodică;
• Extinderea unor noi programe/servicii create cu sprijinul
donatorilor;

Rezultate ale Programului de
Produse ale Programului de Ţară
Ţară

Rezultatul 2 UNDAF
Categoriile vulnerabile beneficiază de un acces extins, echitabil și garantat la servicii de bază de calitate furnizate de stat cu sprijinul societăţii civile

Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova
Drepturile omului și libertăţile fundamentale
Dezvoltarea și reforma social-economică – ameliorarea bunăstării, ocupării în muncă și politicii sociale
Contacte inter-personale – sănătate publică
Asigurarea unui nivel mai înalt de siguranţă medicală și epidemiologică

Priorităţi pe termen mediu:
Reducerea sărăciei și inegalităţii și extinderea participării celor săraci la dezvoltarea economică. Scopul: ameliorarea condiţiilor de viaţă ale săracilor printr-o direcţionare mai bună
a protecţiei sociale, facilitarea accesului la servicii sociale pentru săraci, precum și prin acordarea de asistenţă familiilor și persoanelor pentru a diminua propria sărăcie prin dezvoltarea micilor afaceri, crearea locurilor de muncă suplimentare și acordarea de sprijin pentru categoriile vulnerabile la ocuparea în muncă.
Dezvoltarea resurselor umane. Se presupune că va exista o ameliorare considerabilă a calităţii serviciilor medicale și educaţionale, precum și o extindere a accesului săracilor la
aceste servicii.
Priorităţi de politici:
Protecţia – asigurarea socială (3), asistenţa (1,2,3); Asistenţă medicală și educaţia – asistenţa medicală (toate), educaţie (toate); Administraţie publică (2,4)

Obiective de Dezvoltare ale Mileniului la nivel naţional
ODM 2: Asigurarea accesului universal la educaţie secundară (Sarcina 3)
ODM 3: Promovarea egalităţii genurilor și abilitarea femeilor (Sarcina 4)
ODM 4: Reducerea mortalităţii copiilor (Sarcina 5)
ODM 5: Ameliorarea sănătăţii materne (Sarcina 6)
ODM 6: Combaterea HIV/SIDA, tuberculozei și altor maladii (Sarcinile 7, 8)
SCERS
Obiective de dezvoltare pe termen lung:
Dezvoltarea durabilă și social orientată (ce determină o creștere consecventă a standardelor de viaţă pentru săraci; compatibilă cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului).

Priorităţi/Obiective naţionale:

Domeniul de cooperare: Acces la servicii de calitate
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Existenţa unui cadru potrivit de politici și a funcţionării sistemul informaţional al managementului
logisticii pentru a asigura securitatea Sănătăţii Reproductive [UNFPA, OMS]

2.2.3 Programe de prevenire și îngrijire HIV/SIDA sunt
puse la dispoziţia grupurilor cu un nivel sporit al
riscului și în special grupurilor vulnerabile, inclusiv
consumatorii de droguri intravenoase, practicante
ale sexului comercial, bărbaţii care practică sex cu
bărbaţi, militarii și recrutii, populaţii mobile, copii instituţionalizaţi [UNAIDS, PNUD, UNICEF, OMS, OIM]

2.2.2

UNFPA – $550,000
Ministerul Sănătăţii și Protecţiei Sociale:
• Asigurarea legăturii între coordonarea asistenţei și planifiOMS – $70,000
carea strategică;
• Promovare pentru aprobarea unor documente legale și reUNICEF – $50,000
gulatorii relevante;
• Monitorizarea periodică;
• Intrarea în funcţie graduală a furnizării de produse și mate- UNDP – $500,000
riale de informaţie;
OIM – $200,000
• Extinderea unor noi servicii create cu sprijinul donatorilor
Ministerul Educaţiei, Tineretului și Sportului:
• Asigurarea legăturii între coordonarea asistenţei și planifi- UNAIDS – $30,000
carea strategică;
ILO/MIGRANT
• Promovare pentru aprobarea unor documente legale și regulatorii relevante;
– $10,000
• Extinderea și asigurarea caracterului durabil al unor noi programe/servicii create cu sprijinul donatorilor

Educaţia în baza Deprinderilor de Viaţă, promo- • Revizuirea mecanismelor de acreditare/licenţiere în confor- UNAIDS/UNESCO –
vată în cadrul planului de învăţămînt școlar și prin
mitate cu reglementările/standardele modificate
$350,000
intermediul programelor neoficiale, îmbunătăţită Ministerul Economiei și Comerţului
și extinsă pentru a ajunge și la cei mai vulnerabili • Determinarea planurilor/limitelor de admitere pentru insti- UNESCO – $450,000
[UNICEF, UNFPA]
tuţiile de învăţământ superior
UNHCR – $60,000
Ministerul Finanţelor
Elaborarea Concepţiei Naţionale de Școală - Prie• Alocarea resurselor financiare pentru educaţie
ten al Copilului și aplicarea standardelor de eduInstitutul Naţional de Știinţe Pedagogice, Universităţile și
caţie în baza Concepţiei Prietenoase Copilului
colegiile pedagogice:
[UNICEF]
• Elaborarea sau revizuirea standardelor și reglementărilor de
educaţie/predare și elaborarea curriculei;
Există un sistem perfecţionat de monitorizare
pentru a asigura disponibilitatea și calitatea ana- • Instruirea și reciclarea profesioniștilor;
lizei datelor dezagregate și decalajului pentru rea- • Studii și cercetări în domeniul educaţiei;
lizările ce se referă la acces, completare și învăţare • Intervenţii pilot și evaluarea eficienţei și eficacităţii extinderii lorONG-uri:
[UNICEF]
• Participare la procesul de elaborare, monitorizare și evaluaSe elaborează mecanisme pentru a asigura participare a standardelor/reglementărilor/curriculei;
rea copiilor de vîrstă școlară, părinţilor lor și comuni• Activităţi de pilotare, implementare, lobby și pledoarie în fatăţii la guvernarea și managementul școlii [UNICEF]
voarea unor modele alternative de programe de educaţie și
servicii noi
Noul plan de învăţămînt pre-școlar, regulamentele
și standardele naţionale ale dezvoltării programu- Biroul Naţional de Statistică:
lui de învăţământ se elaborează și se implemen- • Monitorizarea indicatorilor relevanţi și oferirea de informaţii
pentru adoptarea deciziilor și planificare
tează la scară naţională [UNICEF]
Banca Mondială (Educaţie rurală, FTI/EFA):
Programele de îngrijire a copiilor sunt elaborate • Asistenţă tehnică și sprijin pentru elaborarea și extinderea unor
și incorporate în sistemele de sănătate și educaţie
programe și educaţiei de calitate pentru copii la vârsta timpupentru a sprijini supravieţuirea, creșterea și dezrie din categorii vulnerabile (de exemplu, din spaţiul rural);
voltarea copiilor mici [UNICEF]
• Acţiuni de lobby și pledoarie pentru introducerea de noi
programe și servicii în beneficiul celor mai vulnerabili

2.2. Persoane de vârstă repro- 2.2.1 Aprobarea și aplicarea la scară naţională a cadrului
ductivă adoptă comportajuridic și normativ cu privire la servicii de sănătamente sigure și solicită prote prietenoase tinerilor (YFHS) (concepţia naţionaduse și informaţii în domelă cu privire la YFHS, directive și standarde pentru
niul HIV/SIDA/ITS și sănătăţii
funcţionarea YFHS, sistem de acreditare, mecanisreproductive.
me financiare) [UNICEF]

2.1.7

2.1.6

2.1.5

2.1.4

2.1.3

2.1.2
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Toţi cetăţenii, în special cei 2.3.1 Instrumente și procese eficiente de bugetare sunt
vulnerabili, beneficiază de
elaborate pentru pachetul de Bază de Beneficii
un acces extins la asistenţă
cu privire la serviciile medicale primare și programele în domeniul sănătăţii mamei și a copilului
medicală de bază de bună
[UNICEF]
calitate.

Se pune la dispoziţie, la scară naţională, prevenirea transmiterii HIV/SIDA de la mamă la făt și îngrijirea generală, sprijinul și tratamentul copiilor și
mamelor infectate cu HIV [UNICEF, OMS]

Tratament general, îngrijire și sprijin pentru persoanele infectate cu HIV/SIDA și TB [OMS, UNAIDS]

2.3.5

2.3.6

2.3.2 Sisteme adiţionale de supraveghere a ÎMMC/
Notă: Categoriile vulnerabile includ:
PHC se aplică în vederea sporirii eficacităţii sercopii, femei, săraci, refugiaţi,
viciilor integrate de îngrijire pentru copii și femei
persoane infectate și afecta[UNICEF]
te de HIV/SIDA și tuberculoză, persoane afectate de cele 2.3.3 Se formulează și se pun în operare politici bazamai răspândite maladii nete pe probe, inclusiv standarde de îngrijire, pentru
infecţioase (de ex., afecţiunile
Îngrijirea medicală a Mamei și Copilului , celor mai
mentale, cancerul cervical și
răspîndite boli necontagioase, TB [OMS]
mamar), cu o atenţie specială
2.3.4 Lucrătorii din sistemul de îngrijire medicală priacordată celor care locuiesc în
mară și-au perfecţionat aptitudinile pentru a puregiuni rurale și orașe mici.
tea oferi servicii integrate de calitate femeilor însărcinate, copiilor și adolescenţilor, inclusiv consiliere [UNICEF]

2.3

Sindicatele și cei mai mari angajatori pot mai bine
să promoveze politici cuprinzătoare la locul de
muncă drept răspuns la HIV/SIDA, cu accent pe
protejarea contra discriminării la locul de muncă
[ILO/IPEC, UNAIDS, ILO/MIGRANT]

2.2.4

2.2.5 Servicii de consultanţă și informare cu privire la sănătatea sexuală și reproductivă și prevenirea HIV/
SIDA/ITS pentru tineri sunt extinse la nivel naţional
[UNFPA]

Programe de prevenire și îngrijire HIV/SIDA sunt
puse la dispoziţia grupurilor cu un nivel sporit al
riscului și în special grupurilor vulnerabile, inclusiv consumatorii de droguri intravenoase, practicante ale sexului comercial, bărbaţii care practică
sex cu bărbaţi, militarii și recrutii, populaţii mobile, copii instituţionalizaţi [UNAIDS, PNUD, UNICEF,
OMS, OIM]

2.2.3

UNICEF –
Ministerul Sănătăţii și Protecţiei Sociale:
• Asigurarea legăturii între coordonarea asistenţei și planifi$2,600,000
carea strategică;
UNFPA – $200,000
• Monitorizare periodică;
• Promovare pentru aprobarea unor documente legale și reOMS – $165,000
gulatorii relevante;
• Intrarea în funcţie graduală a furnizării de produse, tratament
antiretroviral, vaccinuri, medicamente esenţiale, materiale
informative și extinderea unor programe și vaccinuri noi;
• Alocarea de resurse;
• Revizuirea mecanismelor de acreditare / licenţiere
Instituţii Naţionale știinţifico-practice:
(Centrul Naţional de Sănătate Publică și Management, Centrul
Naţional de Medicină Preventivă, Centrul Naţional de Sănătate
Reproductivă, Genetică Medicală și Planificare a Familiei, Centrul Naţional de Sănătate a Mamei și Copilului, Centrul Naţional
anti-SIDA, Dispensarul Dermato-Venerologic, Institutul Naţional de Știinţe Pedagogice).
Instituţii de învăţământ superior:
• Elaborarea / revizuirea unor noi standarde, reglementări și
curricule;
• Instruire și reciclare a profesioniștilor în conformitate cu reglementările și curricula revizuite;
• Studii și cercetări în domenii asociate;
• Intervenţii pilot și evaluarea eficienţei și eficacităţii lor de
extindere
Biroul Naţional de Statistică:

Instituţii Naţionale Știinţifice și Practice:
(Centrul Naţional de Sănătate Publică și Management, Centrul
Naţional de Medicină Preventivă, Centrul Naţional de Sănătate
Reproductivă, Genetică Medicală și Planificare a Familiei, Centrul Naţional de sănătate a Mamei și Copilului, Centrul Naţional
anti-SIDA, Dispensarul Dermato-Venerologic, Institutul Naţional de Știinţe Pedagogice).
Instituţii de învăţământ superior:
• Elaborarea/revizuirea unor noi standarde reglementări și
curricule;
• Instruire și reciclare a profesioniștilor în conformitate cu reglementările și curricula revizuite;
• Studii și cercetări în domenii asociate;
• Intervenţii pilot și evaluarea eficienţei și eficacităţii lor de
extindere
Biroul Naţional de Statistică:
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2.4

Servicii cuprinzătoare reproductive, standarde și
mecanisme de supraveghere sunt integrate în sistemul de asistenţă medicală primară și maternităţi, inclusiv serviciile prestate de sectorul privat
[UNFPA]

•

Capacitate instituţională îmbunătăţită la nivel naţional și de raion (de a gestiona și a desfășura procesul de reformă a sectorului social și) de a dezvolta serviciile sociale pentru copii [UNICEF, PNUD]

Un cadru juridic și normativ îmbunătăţit pentru
prestarea sprijinului familial și serviciilor sociale la
nivel de comunitate pentru copii [UNICEF]

Mecanismele financiare de prestare a serviciilor sociale copiilor încurajează trimiterea la sprijinul familial și serviciile la nivel de comunitate
[UNICEF]

Proceduri/mecanisme de monitorizare în vederea
prevenirii separării copiilor de mediul familial și violenţei împotriva copiilor, existente la nivel de comunitate [UNICEF]

Specialiștii în domeniul protecţiei copilului și lucrătorii sociali au deprinderi perfecţionate de a
preveni separarea copiilor de familiile lor și a reintegra copiii instituţionalizaţi în familii și în comunitate [UNICEF]

2.4.3

2.4.4

2.4.5

2.4.6

2.4.7

Categoriile vulnerabile be- 2.4.1 Autorităţile locale și specialiștii, în special cei din
neficiază de un acces mai
domeniul protecţiei sociale și menţinerii ordinii de
larg la servicii de protecţie
drept, posedă cunoștinţe și abilităţi îmbunătăţite
socială de calitate, inclusiv
de identificare, prevenire și răspuns a cazurilor de
sisteme de abordare și răsmuncă, exploatare și traficului de copii [ILO/IPEC,
puns la violenţă, abuz, exOIM, UNHCR, ILO/MIGRANT]
ploatare și discriminare.
2.4.2 Stabilirea mecanismelor de prevenire și protecţie
pentru reducerea violenţei pe motive de apartenenţă la gen. [UNFPA, ILO/MIGRANT]

Ministerul Sănătăţii și Protecţiei Sociale:
UNICEF –
• Asigurarea legăturii între coordonarea asistenţei și planifi$3,150,000
carea strategică;
• Promovare pentru aprobarea unor documente legale, de UNFPA – $250,000
politici și regulatorii relevante;
• Intrarea în funcţie și extinderea graduală a modelelor susţi- UNDP – $100,000
nute de donatori;
OIM – $ 2,000,000
• Alocare de resurse;
(vor fi divizate între
• Revizuirea mecanismelor de acreditare /licenţiere
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Depar- 2.4.0, 2.4.4 & 3.3.2)
tamentul Consular
ILO/MIGRANT
• Protecţia socială a cetăţenilor din Republica Moldova aflaţi
peste hotare
– $ 20,000
Instituţii Naţionale știinţifico-practice, Instituţii de învăţăUNHCR – $30,000
mânt superior:
• Elaborarea / revizuirea unor noi standarde, reglementări și
curricule;
• Instruirea și reciclarea profesioniștilor în conformitate cu reglementările și curricula revizuite;
• Studii și cercetări în domenii asociate;
• Intervenţii pilot și evaluarea eficienţei și eficacităţii lor pentru a fi extinse
Biroul Naţional de Statistică:
• Monitorizarea indicatorilor relevanţi și oferirea de informaţii
pentru adoptarea deciziilor și planificare

Monitorizarea indicatorilor relevanţi și oferirea de informaţii
pentru planificare și luarea deciziilor.
Mecanismul de Coordonare pe Ţară (CCM) în domeniul
HIV/SIDA/ITS/TB:
• Coordonarea Programului Naţional anti-SIDA
ONG-uri:
2.3.8 Ministerul Sănătăţii și Protecţiei Sociale efectuea• Participare la procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a
ză planificări strategice mai bune și implementeastandardelor/reglementărilor/ curriculei;
ză mai bine programele intersectoriale de control
• Activităţi de pilotare, implementare, lobby și pledoarie în favoarea
al deficienţelor micronutritive [UNICEF]
unor modele alternative de programe de educaţie și servicii noi
Banca Mondială și donatori bilaterali:
• Asistenţă tehnică și sprijin pentru: dezvoltarea și extinderea
infrastructurii și mobilizare comunitară;
• Acţiuni de lobby și pledoarie pentru introducerea de noi
programe și servicii în beneficiul celor mai vulnerabili

2.3.7

CADRUL NAŢIUNILOR UNITE DE ASISTENŢĂ PENTRU DEZVOLTARE

31

Capacitatea îmbunătăţită a instituţiilor academice ONG-uri:
în predarea lucrului social [UNICEF]
• Participare la procesul de elaborare, monitorizare și evaluare a standardelor / reglementărilor / curriculei;
2.4.9 Autorităţile naţionale și locale pot să monitorizeze
• Activităţi de pilotare, implementare, lobby și pledoarie în fași să analizeze mai bine situaţia copiilor expuși risvoarea unor modele alternative de programe de educaţie și
cului, să stabilească priorităţi și să facă planuri pe
servicii noi
bază de probe [UNICEF]
Banca Mondială și donatori bilaterali, inclusiv FIDA:
2.4.10 Familiile și comunităţile cunosc mai bine, atît teo- • Asistenţă tehnică și sprijin pentru: dezvoltarea și extinderea
infrastructurii și mobilizare comunitară;
retic cît și practic, modul de a preveni separarea
• Acţiuni de lobby și pledoarie pentru introducerea de noi
copiilor de mediul familial [UNICEF]
programe și servicii în beneficiul celor mai vulnerabili
2.4.11 Un cadru juridic, de politici și normativ îmbunătăţit
Biroul Naţional pentru Migraţiune:
pentru interzicerea oricărei forme de violenţă îm• Stabilirea politicilor;
potriva copiilor, în special, violenţa în familie [UNI• Rol normativ și de coordonare
CEF, PNUD]

- UNCT va asigura coordonarea și ghidarea generală
- Desemnarea unităţii de referinţă (asistent / secretar pentru fiecare mecanism de coordonare), informarea despre frecvenţa reuniunilor, listele de adrese
- Distribuirea cu regularitate a informaţiilor (cu o frecvenţă stabilită)
- Componenţa grupurilor tematice ar trebui să-i cuprindă pe toţi – Guvern, societatea civilă, donatori
- Unitate tehnică pentru a acorda asistenţă de creare a capacităţilor partenerilor

Mecanisme de coordonare și modalităţi de planificare:

2.4.16 Familiile și comunităţile au obţinut cunoștinţe și
practici mai bune de prevenire a violenţei împotriva copiilor, în special, violenţa în familie [UNICEF]

2.4.15 Servicii specializate pentru protecţia și recuperarea copiilor victime ale violenţei sunt elaborate/
implementate [UNICEF]

2.4.14 Specialiștii în domeniul de aplicare a normelor de
drept și în domeniul social au deprinderi îmbunătăţite de prevenire, depistare, identificare și ripostare la violenţa împotriva copiilor, în special violenţa în familie [UNICEF]

2.4.13 Autorităţile naţionale și locale pot să depisteze,
monitorizeze și să raporteze mai bine cazurile de
violenţă împotriva copiilor, inclusiv de trafic de
copii [UNICEF]

2.4.12 Procedurie de investigare în sectoarele punerii în aplicare a legislaţiei, judiciar, (medical) și social respectă
drepturile copiilor victime ale violenţei [UNICEF]

2.4.8
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3.1

Cadrul juridic și normativ, procedurile și sistemele
administrative sunt îmbunătăţite cu accent specific pe: (1) delegarea autorităţii, (2) descentralizarea
serviciilor și resurselor, (3) un nivel sporit de reprezentare a femeilor în funcţiile de luare a deciziilor,
(4) oferirea simplificată și direcţionată a serviciilor
[PNUD]

Sistem local de referinţă privitor la servicii sociale
create/îmbunătăţite și funcţionale [UNICEF]

Capacităţile APL sunt îmbunătăţite pentru a planifica, implementa și monitoriza într-un mod participatoriu (Subiecte esenţiale cu referire la copii, tineri, femei și persoane infectate cu virusul HIV/SIDA și
subiecte privitor la populaţie și migraţiune.) [PNUD,
UNAIDS, OIM]

APL activează mai eficient și 3.1.1
mai transparent.

3.1.2

3.1.3

Rezultate ale Programului de
Produse ale Programului de Ţară
Ţară

Sarcini pentru mobilizarea resurselor

PNUD – $5,000,000
Ministerul Economiei și Comerţului:
• Planificarea strategică economică;
IFAD – $27.5,000,000
• Monitorizarea implementării politicilor;
• Furnizarea informaţiei în domeniile vizate (așezări sărace);
(pentru a fi împăr• Sprijin constant pentru procesul de monitorizare prin interţite între Rezultamediul raportării
tele 3.1 și 3.2)
Agenţia pentru Dezvoltare Regională:
• Elaborarea politicilor de dezvoltare regională, implementa- UNICEF – $450,000
rea și monitorizarea lor;
UNAIDS – $50,000
• Coordonarea iniţiativelor de dezvoltare la nivel regional;
• Activităţi în calitate de unitate de referinţă pentru diverși
OIM – $10,000
actori ai dezvoltării
Ministerul Finanţelor:
• Elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor și
proceselor de descentralizare;
• Responsabil pentru procesul de budgetare

Rolul partenerilor

Rezultatul 3 UNDAF
Către anul 2011, categoriile vulnerabile din regiunile sărace rurale și urbane vor beneficia de oportunităţile unei dezvoltări
social-economice durabile datorită unor politici regionale și locale adecvate, implementate de Administraţiile Publice Locale (APL) și parteneri

Dezvoltarea și reforma socială și economică, Ameliorarea bunăstării (Dezvoltarea regională și locală)

Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova

Priorităţi de politici:
Dezvoltarea regională, Sectorul privat (Dezvoltarea IMM, Mediul de investiţii), Infrastructura (Energetica, Aprovizionarea cu apă și canalizarea)

Obiective pe termen mediu:
Reducerea sărăciei și inegalităţii și o participare mai mare a celor săraci la dezvoltarea economică

Obiective pe termen lung:
Dezvoltarea durabilă și social orientată

SCERS

ODM 1: Eradicarea sărăciei extreme (Sarcina 1)
ODM 3: Promovarea egalităţii genurilor și abilitarea femeilor (Sarcina 4)
ODM 8: Crearea unui parteneriat global pentru dezvoltare (Sarcinile 15, 17)

Obiective de Dezvoltare ale Mileniului la nivel naţional

Priorităţi/Obiective naţionale:

Domeniul de cooperare: Dezvoltare regională și locală
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3.2

3.2.5 Tinerii dezavantajaţi au un acces mai bun la programe de instruire profesională calitativă ce corespund cererii pe piaţa de lucru [UNAIDS, OIM,
UNESCO, ILO/MIGRANT]

3.2.4 Instituţiile naţionale de microfinanţare sunt consolidate și viabile din punct de vedere financiar
[FIDA, PNUD, ILO/MIGRANT]

3.2.3 Parteneriate publice private (PPP) sunt create în
zonele rurale și urbane sărace în vederea dezvoltării infrastructurii și prestării serviciilor [PNUD]

3.2.2 Oportunităţi de afaceri mai bune se pun la dispoziţie prin: (1) un cadru de politici și servicii de afaceri perfecţionat, (2) oferirea de către sectorul financiar a produselor inovative de interes pentru
ÎMM și cei săraci, și (3) infrastructură perfecţionată
la nivel local [FIDA, PNUD]

Noi afaceri și locuri de muncă 3.2.1 Se perfecţionează / elaborează politici și mecasunt create în regiunile săranisme pentru a stimula dezvoltarea regională, cu
ce vizate din regiunile rurale
accentul pe (1) creșterea investiţiilor și comerţuși urbane.
lui, (2) dezvoltarea sectorului privat, și (3) pilotarea
fondurilor pentru dezvoltare locală [FIDA, PNUD]

Ministerul Economiei și Comerţului (incl. Departamentul PNUD – $15,000,000
pentru Dezvoltarea Businessului Mic):
• Formularea politicilor de susţinere a dezvoltării busines- IFAD – $27.5,000,000
sului,
(pentru a fi împăr• Susţinerea activităţilor de coordonare cu businessesul local
ţite între Rezultaprin intermediul autorităţilor locale;
tele 3.1 și 3.2)
• Sprijinirea și promovarea iniţiativelor de ameliorare a caOIM – $50,000
drului legal și instituţional în domeniul antreprenoriatului;
• Oferirea de expertiză la elaborarea și implementarea proiectelor (prin intermediul unor mecanisme precum Comi- UNAIDS – $100,000
tete de Supraveghere, Consilii Consultative etc.);
• Furnizarea informaţiei privind regiunile vizate (localităţi să- UNESCO – $50,000
race);
ILO/MIGRANT
• Acordarea de suport constant pentru procesul de monitorizare prin intermediul raportării;
– $ 20,000
• Revizuire permanentă a cadrului regulator pentru asigurarea dezvoltării efective a IMM, precum și pentru introducerea unor noi instrumente financiare;
• Promovarea culturii antreprenoriatului prin sistemul de
educaţie generală și prin instruirea profesională;
Agenţia pentru Dezvoltare Regională:
• Planificare, mobilizare și administrare a fondurilor regionale;
• Participare (co-finanţare) în parteneriate public-privat;
• Suport pentru identificarea regiunilor vizate
Biroul Naţional de Statistică:
• colectarea datelor;
• diseminarea datelor

Biroul Naţional de Statistică:
• Colectarea datelor;
• Diseminarea datelor
Banca Mondială: asigurarea sprijinului bugetar și a asistenţei
tehnice pentru reforma regulatorie
Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii susţine:
• Proiecte de investiţii;
• Dezvoltarea unei infrastructuri rurale, derivată din punct
de vedere economic
Departamentul pentru Dezvoltare Internaţională (DfID):
asistenţă tehnică pentru perfecţionarea capacităţii APL în domeniul dezvoltării regionale
Autorităţile publice locale:
• Elaborarea, implementarea și monitorizarea planurilor de
dezvoltare locală;
• Coordonarea iniţiativelor de dezvoltare la nivel local
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3.3 Comunităţi și organizaţii ale so- 3.3.1 Se elaborează mecanisme și forumuri la nivel locietăţii civile abilitate să parcal pentru a implica mai bine copiii și tinerii în elaticipe la procesele de planifiborarea de politici și implementarea programelor
care, implementare și moni[UNICEF]
torizare a dezvoltării locale.
3.3.2 Capacităţile ONG-urilor locale în zone ţintă sunt
consolidate pentru a putea influenţa luarea deciziilor la nivel local, a implementa și monitoriza activităţile de dezvoltare [PNUD, OIM]

Ministerul Justiţiei:
PNUD – $3,000,000
• Asigurarea cadrului legal / crearea mediului pentru OSC;
• Promovarea modificărilor propuse ale cadrului legal;
UNFPA – $50,000
• Elaborarea unei reglementări mai potrivite pentru Comisia
UNAIDS – $50,000
de Certificare;
• Coordonarea activităţii Comisiei de Certificare;
• Certificarea organizaţiilor care lucrează în beneficiul public și
monitorizarea activităţii lor

Banca Mondială asigură:
• Sprijin bugetar și asistenţă tehnică pentru reforma regulatorie;
• Proiecte de investiţii;
• Consolidarea instituţională
Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agriculturii susţine:
• Dialogul asupra politicilor cu privire la un cadru regulator și
un climat investiţional mai bune;
• Proiecte de investiţii;
• Asistenţa tehnică pentru IMM;
• Dezvoltarea unei infrastructuri rurale, derivată din punct
de vedere economic
BERD oferă:
• Fonduri de investiţii pentru dezvoltarea IMM;
• Asistenţă tehnică pentru IMM;
• Suport instituţional pentru Banca Naţională și sectorul financiar formal
USAID: susţine sporirea competitivităţii întreprinderilor
DFID: acordă suport pentru proiecte de dezvoltare regională
Ministerul Culturii și Turismului + Organizaţia Mondială
a Turismului: susţinerea și promovarea dezvoltării turismului
rural/ecologic
Comisia Europeană:
• Sprijină proiecte de dezvoltare regională prin intermediul
Agenţiei Dezvoltării Regionale;
• Oferă suport pentru dezvoltarea IMM
Ministerul Educaţiei, Tineretului și Sportului: elaborarea
curriculei de instruire profesională și sprijin pentru implementarea acesteia prin intermediul reprezentanţilor regionali (consiliilor)
SIDA: asigură asistenţă tehnică pentru fortificarea sistemului
de instruire profesională
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Mecanisme de coordonare și modalităţi de planificare:
Grupul Tematic pentru Dezvoltare Locală și Regională prezidat de PNUD se va reuni trimestrial pentru a monitoriza progresul produselor faţă de rezultatele Programului de Ţară și
faţă de rezultatul UNDAF odată cu trecerea în revistă a planurilor de lucru, a planurilor de monitorizare și evaluare și cu asigurarea schimbului de informaţie. Grupul Tematic va coordona eforturile partenerilor în acest domeniu și va raporta către UNCT. Grupul Tematic va coopera strâns cu toate Grupurile Tematice printr-un schimb permanent de informaţii, între
altele, și va prezenta rezultatele respective la reuniunile de evaluare anuale. Grupul Tematic ar putea fi împărţit în 3 sub-grupuri.

Ministerul Finanţelor:
• Crearea unui mediu fiscal favorabil pentru OSC și cele care OIM $ – 2,000,000
lucrează în beneficiul public
(vor fi divizate între
Autorităţile publice locale:
2.4.1, 2.4.3 & 3.3.2)
• Crearea unui mediu favorabil pentru OSC în domeniul dezvoltării; implementarea și monitorizarea planurilor de dez- UNICEF – $300,000
voltare locală
Reţelele de ONG-uri:
• Mobilizarea resurselor și comunităţii;
• Monitorizarea calităţii serviciilor sociale, în special pentru
copii, tineri, femei, persoane care trăiesc cu HIV/SIDA;
• Influenţarea procesului de formulare a politicilor;
• Pledoarie și participare la elaborarea și implementarea politicilor;
• Furnizarea serviciilor de calitate;
• Administrarea fondurilor proprii (și obţinerea unui caracter
durabil din punct de vedere financiar) de o manieră transparentă;
• Integrarea categoriilor marginalizate
SIDA: sprijin pentru dezvoltarea societăţii civile
DfID: sprijin pentru dezvoltarea societăţii civile
Comisia Europeană: suport pentru dezvoltarea societăţii civile
USAID: sprijin pentru dezvoltarea societăţii civile
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ANEXA B
CADRUL DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE

- “Governance Matters” IndicaÎncrederea publică în instituţiile publice (IPP)
Situaţia la moment:
torii Guvernării – Rapoartele
Sarcina: Consolidarea încrederii cetăţenilor și
Guvernului;
statului în instituţiile care le reglementează - rapoartele IPP
relaţiile reciproce
- Analiza independentă a rapoartelor ministeriale
• Numărul și tipul de politici în favoarea săracilor, ce abordează inclusiv probleme de populaţie și de dezvoltare, elaborate cu suportul agenţiilor specializate ale ONU

Rezultatul Programului de Ţară 1.1
Formularea, implementarea și monitorizarea mai transparentă și participativă a politicilor orientate spre cei
săraci ce abordează inclusiv probleme
de populaţie și dezvoltare.

Surse de verificare

„Governance Matters” Indicatori ai
• Indicatorul opiniei și responsabilităţii
guvernării de D. Kaufmann / BM
Situaţia la moment: -0.47
Sarcina: Asigurarea unui înalt grad de participahttp://www.worldbank.
re a cetăţenilor la alegeri
org/wbi/governance/
• Indicatorul eficacităţii Guvernului
wp-governance.html
Situaţia la moment: -0.73 (Chestiuni de guvernare, Kaufman, 2004)
Sarcina: Îmbunătăţirea calităţii procesului de
elaborare și realizare a politicii
• Indicatorul pentru reglementarea calităţii
Situaţia la moment: -0.49 (Chestiuni de guvernare, Kaufman, 2004)
Sarcina: Îmbunătăţirea calităţii politicii implementate
• Indicatorul supremaţiei legii
Situaţia la moment: -0.65 (Chestiuni de guvernare, Kaufman, 2004)
Sarcina: Consolidarea respectării legilor de către cetăţeni și stat
• Indicatorul stabilităţii politice
Situaţia la moment: -0.62
Sarcina: Asigurarea unei probabilităţi reduse de
răsturnare a puterii și destabilizare, drept rezultat al unor acţiuni neconstituţionale
• Indicatorul de recepţionare a corupţiei
- Transparency International
Situaţia la moment: 2.3 (2004)
Sarcina: Reducerea corupţiei în organele administraţiei publice

Indicatori și nivelul iniţial

Rezultatul 1 UNDAF
Către anul 2011, instituţiile publice, cu sprijinul organizaţiilor societăţii civile (OSC), vor dispune de
capacităţi mai bune de asigurare a
supremaţiei legii, accesului egal la
justiţie și promovarea drepturilor
omului.

Rezultate

Domeniul de cooperare: Guvernare și participare

Presupuneri:
• Instituţiile publice susţin dialogul social
• Necesităţile celor săraci sunt incluse la maximum în
priorităţile politicii
• Agenţiile specializate ONU dau propuneri constructive pentru protejarea intereselor celor săraci
Riscuri:
• Instituţiile publice nu funcţionează suficient de transparent, lipsește un dialog continuu cu ONG-urile

Presupuneri:
• Există o strategie bine gândită pentru reforma administraţiei publice (reforma administrativă)
• Organele administraţiei publice implementează cu
succes reforma administrativă
• Există un sistem pentru monitorizarea și aprecierea
rezultatelor reformei administrative
• ONG-urile participă la procesul de monitorizare și
apreciere a rezultatelor reformei administrative
Riscuri:
• Nu se implementează complet planul de acţiuni
pentru implementarea reformei administrative
• Lipsește un sistem calitativ pentru monitorizarea și
aprecierea rezultatelor reformei administrative
ONG-urile nu participă la procesul de monitorizare și
apreciere a rezultatelor reformei administrative

Riscuri și presupuneri
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Parlament

1.1.2

Revizuirea și ajustarea cadru- • Existenţa legilor care încorporează probleme- lui normativ cu privire la sănătale tineretului
tea pentru tineri în concordan- Situaţia la moment: Lipsa unei astfel de legi
ţă cu standardele internaţionale.
(2005)
[UNICEF]
Sarcina: Elaborarea și adoptarea acestei legi

Rapoarte parlamentare
Evaluarea sondajelor

Produse:
• Cadrul legal corespunde standardelor inter- 1.1.1 Consolidarea capacităţilor instinaţionale ce ţin de apărarea intereselor gru- tuţionale ale legislativului și exepurilor social-vulnerabile
cutivului pentru ajustarea legisla- Situaţia la moment:
ţiei naţionale la cea europeană. Sarcina: Mărirea numărului actelor normative,
[PNUD]
care corespund normelor internaţionale referitor la apărarea intereselor grupurilor social-vulnerabile
• Numărul și tipul legilor revizuite și mecanismelor de executare elaborate, menite să
reglementeze situaţia celor mai vulnerabile
grupuri
Situaţia la moment:
Sarcina: Mărirea numărului actelor normative revizuite și implementate, orientate spre
apărarea intereselor grupurilor social-vulnerabile

Situaţia la moment:
Sarcina: Sporirea contribuţiei agenţiilor specializate ONU în procesul de elaborare a politicilor orientate spre necesităţile celor săraci
• Numărul și tipul politicilor orientate spre necesităţile celor săraci, elaborate / implementate
/monitorizate într-o modalitate participativă
Situaţia la moment:
Sarcina: Necesităţile celor săraci sunt luate în
considerare la maximum în politicile implementate

Interesele celor săraci se iau în considerare la elaborarea politicilor în mod fragmentar

Presupunere:
• Proiectul de lege elaborat de Ministerul Educaţiei,
Tineretului, și Sportului
Risc:
• Opoziţie puternică din partea grupurile active, precum ar fi cele religioase. Asociaţiile de părinţi.

Presupuneri:
• Autorităţile publice se orientează spre implementarea practică a normelor internaţionale ce ţin de
apărarea intereselor grupurilor social-vulnerabile
• Normele internaţionale ce ţin de apărarea intereselor grupurilor social-vulnerabile sunt transpuse în
întregime în legislaţia internă
• Normele internaţionale ce ţin de apărarea intereselor grupurilor social-vulnerabile sunt introduse
consecutiv în legislaţie
Riscuri:
• Convenţiile/acordurile internaţionale semnate /ratificate , orientate spre apărarea intereselor păturilor social-vulnerabile nu se implementează sau se
implementează doar parţial
• Aspectele reformei sistemului protecţiei sociale a
diferitor grupuri ale populaţiei, inclusiv a copiilor,
nu sunt complet luate în considerare în programele guvernamentale

•

CADRUL NAŢIUNILOR UNITE DE ASISTENŢĂ PENTRU DEZVOLTARE

39

Aparatul Primului Ministru

1.1.6

Perfecţionarea capacităţilor gu- • A fost introdus un sistem de motivare îmbu- vernului de coordonare, monitonătăţit
rizare și raportare cu privire la res- Situaţia la moment:
pectarea drepturilor omului con- Sarcina: Înţelegerea consolidată a necesităţii
form tratatelor ONU. [PNUD, OIM]
respectării drepturilor omului
• Au fost introduse practici îmbunătăţite cu
privire la resursele umane
Situaţia la moment:
Sarcina: Introducerea unor practici îmbunătăţite de apărare a drepturilor omului

Ministerul Finanţelor

1.1.5 Dezvoltarea capacităţilor minis- • Cheltuielile publice sociale în domeniile so- terelor vizate de perfecţionare a
ciale (Educaţie, Sănătate, Bunăstare socială)
planurilor strategice, elaborării
ca % din totalul cheltuielilor bugetului conbugetului și coordonării pentru
solidat
copii, tineri și familii. [UNICEF]
Situaţia la moment: 56,4% (2004)
Sarcina: Menţinerea unei finanţări adecvate a
programelor sociale

Crearea unui sistem modernizat • Numărul programelor naţionale de dezvoltare - Studiile Utilizatorilor Serviciilor
de administrare publică mai eficipe termen lung, care au primit o apreciere - Evaluările Ministerului Ecoent și mai pregătit pentru elabonomiei, FMI și BM (PER, CFAA,
pozitivă din partea ONG-urilor locale, orgaROSC, Studiile riscului Fiducirarea, implementarea și monitonizaţiilor internaţionale și donatorilor
rizarea politicilor și programelor Situaţia la moment:
ar, indicatorii PEFA)
de lungă durată corelate cu pro- Sarcina: Sporirea corespunderii programelor de - Rapoarte referitoare la implecesele de planificare a bugetului
dezvoltare de termen lung cu interesele somentarea convenţiilor intercietăţii și normele internaţionale
naţionale ratificate, transmise
naţional. [PNUD, OIM]
organelor tratatelor
- Raportul ODM
- raportul asupra implementării planului de acţiuni UE
- Ministerul Economiei și Comerţului

1.1.4

• Numărul de instituţii guvernamentale cu un Rezultate și recomandaţii ale
Sondajului Social
Punct focal în domeniul gender;
Situaţia la moment: 22
Sarcina: Toate ministerele și Birourile
• Numărul de legi și politici revizuite pentru a
exclude elemente dicriminatorii; inlusiv, legislaţia asupra lucrătorilor migranţi
• Femei deputaţi:
Situaţia la moment: 22
Sarcina: 30%
• Volumul de materiale informative distribuite femeilor

Elaborarea /revizuirea actelor legislative și politicilor de
bază cu privire la situaţia femeilor și implementarea mecanismelor participative de aplicare
a acestor instrumente. [UNFPA,
ILO/MIGRANT]

1.1.3

Presupuneri:
• Funcţionarii publici înţeleg bine necesitatea respectării drepturilor omului
Riscuri:
• La implementarea politicilor, Guvernul nu respectă
suficient principiul respectării drepturilor omului

Presupuneri:
• Ministerele elaborează programe sociale calitative
și le implementează cu succes
• Guvernul finanţează la maximum programele sociale
Riscuri:
• Ministerele nu au capacităţile necesare pentru elaborarea programelor sociale și finanţarea acestora

Presupuneri:
• Programele de dezvoltare pe termen lung se elaborează în conformitate cu necesităţile interne actuale și standardele internaţionale
Riscuri:
• Administraţia publică nu implementează metodele
moderne de elaborare și monitorizare a programelor de dezvoltare pe termen lung
• Administraţia publică nu întreprinde măsuri eficiente pentru combaterea corupţiei
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Perfecţionarea capacităţilor guvernului de coordonare, monitorizare și raportare cu privire la
respectarea drepturilor copilului,
conform Convenţiei cu privire la
Drepturile Copilului, în consultare
cu societatea civilă. [UNICEF]

1.1.9

Perfecţionarea
disponibilităţii, • Instaurarea unui mecanism integrat și cuprin- - Rapoartele Ministerului Ecocalităţii și utilizării datelor statiszător de raportare (UE, SCERS, etc.), aprobat
nomiei si Comerţului
tice dezagregate (axată pe dezîn baza consensului cu societatea civilă
- Studiile asupra gospodăriilor
agregarea după zone geografi- Situaţia la moment:
casnice
ce, vârstă, și gen). [PNUD, UNICEF, Sarcina: Atingerea unui nivel adecvat al indica- - rapoartele regulare realizaUNFPA]
torilor sociali scopurilor politicii și interesete de către Biroul Naţional de
Statistică și ministere
lor societăţii civile
• Numărul de conectări la baza
de date Devinfo
Situaţia la moment:
Sarcina: Mărirea numărului de
conectări la baza de date Devinfo
• Volumul datelor dezagregate,
existente la moment, referitor
la indicatorii cheie de ţin de
apărarea drepturilor copiilor
Situaţia la moment:
Sarcina: Mărirea numărului indicatorilor sociali dezagregaţi,
care caracterizează situaţia
copiilor

Parlamentul
Oficiul Ombudsman-ului

Presupuneri:
• Colectarea și prelucrarea datelor permit obţinerea
indicatorilor dezagregaţi de dezvoltare socială
• Indicatorii dezagregaţi ai statisticii sociale se folosesc la maximum pentru elaborarea programelor naţionale de dezvoltare și programelor sociale
pentru susţinerea femeilor, copiilor și familiei
Riscuri:
• Guvernul nu este destul de cointeresat în folosirea
indicatorilor dezagregaţi pentru elaborarea și monitorizarea programelor naţionale de dezvoltare și
programelor sociale

Presupuneri:
• Institutul avocaţilor parlamentari este capabil să
apere eficient interesele femeilor și copiilor
• Institutele pentru apărarea drepturilor copiilor
funcţionează la nivel local
Riscuri:
• Activitatea institutului avocaţilor parlamentari nu
a fost perfecţionată în conformitate cu necesităţile populaţiei și convenţiile și principiile internaţionale
• Populaţia este prost informată cu privire la instituţiile de protejare a drepturilor omului

- Consiliul Naţional de Protec- Presupunere:
• Expunerea recomandaţiilor finale
Situaţia la moment: 23 (2002)
ţie Socială
• Consiulul naţional preia iniţiativa și pregătește raSarcina: Toate recomandaţiile sunt implementate - Ministerul Afacerilor Externe
portul prin intermediul unui proces participativ cu
• Numărul de rapoarte ale Guvernului finisate
organizaţiile societăţii civile
în termenii limită
Situaţia la moment: propunerea raportului spre
examinare în 2010
Sarcina: raportul a fost propus spre examinare
în 2010

1.1.8. Revizuirea instituţiei Avocatului • Numărul cazurilor examinate de către Om- Poporului (Ombudsperson) și stabudsman-ul specializat în drepturile copiilor bilirea funcţiilor Avocatului pen- Situaţia la moment: urmează să fie decisă
tru drepturile copilului [UNICEF] Sarcina: Asigurarea examinării la timp de către
avocaţii parlamentari a adresărilor cetăţenilor
• Numărul de cazuri de violare a drepturilor,
recepţionate și examinate de către oficiul
ombudsmanului
Situaţia la moment:
Sarcina: Luarea de către avocaţii parlamentari
a deciziilor pe toate cazurile de încălcare a
drepturilor omului

1.1.7
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Coordonarea, planificarea stra- • Instituirea unui Comitet de Consultanţă și - Comitet de Consultanţă în Presupuneri:
tegică și elaborarea bugetului
domeniul migraţiei (procese Interesul și cooperarea între ILO Migrant, OIM și PNUD
Secretariat.
în domeniul migraţiei forţei de Sarcina: Cooperarea între agenţii să fie perfecverbale) [ILO/Migrant, OIM,
muncă a fost îmbunătăţită în
PNUD]
ţionată. Creșterea nivelului de implicare a
cadrul ministerelor și birouripartenerilor principali în managementul milor vizate (prin susţinerea unei
graţiei
comisii naţionale în domeniu).
[ILO/MIGRANT]

Guvernul a îmbunătăţit capaci- • Introducerea unor practici perfecţionate re- - Rapoarte pregătite de către Bităţile de a coordona, monitoriza
feritor la resursele umane
roul Naţional pentru Migraţie
și raporta, în consultare cu so- Sarcina: Implementarea practicilor bune în docietatea civilă, cu privire la resmeniul protecţiei drepturilor lucrătorilor mipectarea drepturilor lucrătorilor
granţi
migranţi, conform prevederilor
Convenţiei ILO din 97 privind lucrătorii migranţi. [ILO/MIGRANT]

1.1.13

1.1.14

Presupuneri:
• Funcţionarii publici înţeleg importanţa respectării
drepturilor migranţilor
Riscuri:
• Guvernul nu ia în consideraţie prevederile Convenţiei 97 în formularea politicilor.

Perfecţionarea și aplicarea în • Elaborarea legilor privind muncitorii care lupractică a cadrului regulatoriu
crează în străinătate, care sunt aprobate și
pentru protecţia muncitorilor
aplicate în practică.
care lucrează în străinătate (inclusiv mecanisme naţionale de
prevenire a exploatării muncii).
[ILO/MIGRANT]

Presupunere:
• Angajamentul Guvernului
• Proiectul de lege este elaborat și finalizat
Risc:
• Interesul principalelor instituţii de stat și a Parlamentului privind adoptarea și implementarea legii

Presupeneri:
• Studiul este efectuat anual
Risc:
• Metodologia a fost schimbată și nu permite un studiu comparativ

1.1.12

ONG-uri

Consolidarea mecanismului naţi- • Proporţia celei mai sărace quintile a consu- - Studii anuale asupra gospoonal de asistenţă socială pentru o
mului
dăriilor casnice efectuate de
identificare și asistenţă mai bună Situaţia la moment: urmează să fie discutată în
către Ministerul Economiei și
2006
a copiilor excluși. [UNICEF]
Comerţului și Biroul Naţional
Sarcina: micșorarea proporţiei celei mai sărace
de Statistică
quintile în consumul naţional
• Numărul de municipii care au înregistrat poziţia de asistent/lucrător social
Situaţia la moment: 0
Sarcina: toate municipiile deţin cel puţin un lucrător social

1.1.11 Crearea Consiliului naţional pen- • Crearea Consiliului (Da/Nu)
tru populaţie în vederea formu- Situaţia la moment: nu exista
lării și monitorizării politicilor pri- Sarcina: Crearea institutelor care ar asigura parvind populaţia. [UNFPA]
ticiparea eficientă a cetăţenilor în procesul
de elaborare și monitorizare a politicii
• Numărul/calitatea politicilor populaţiei iniţiate
Situaţia la moment:
Sarcina: Contribuţia activă a cetăţenilor în procesul de elaborare a politicilor

1.1.10
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Numărul de propuneri de reformare a jude- cătoriilor, implementate cu succes
Situaţia la moment:
Sarcina: Mărirea numărului de propuneri de reformare, implementate cu succes
• Numărul de decizii de admisibilitate formulate de CEDO împotriva Republicii Moldova
Situaţia la moment:
Sarcina: Micșorarea numărului de cereri ale cetăţenilor Republicii Moldova la CEDO

• Numărul copiilor privaţi de libertate
Situaţia la moment: (2005)
Sarcina: Reducerea delicvenţei juvenile
• Timpul mediu petrecut în detenţie de către
copii care sunt în conflict cu legea
Situaţia la moment:
Sarcina: reducerea termenului mediu de detenţie pentru copii

1.2.3 Un sistem fortificat al justiţiei juvenile pentru a asigura proceduri
prietenoase copiilor în conformitate cu instrumentele internaţionale aplicate în domeniul drepturilor omului. [UNICEF]

•

Judecătorii, personalul judecătoriilor, procurorii, avocaţii și colaboratorii organelor de drept
dispun de capacităţi mai bune
de administrare a justiţiei în conformitate cu instrumentele internaţionale aplicabile în domeniul
drepturilor omului. [PNUD]

1.2.2

Raportul Ministerului Justiţiei Presupuneri:
Ministerul Afacerilor Interne • Procedurile și normele internaţionale, orientate
spre asigurarea drepturilor copiilor și reducerea delicvenţei juvenile sunt implementate treptat în sistemul naţional judiciar
Riscuri:
• Participanţii sistemului judiciar sunt prost informaţi
cu privire la normele internaţionale pentru apărarea drepturilor copiilor și sunt prost motivaţi pentru
reducerea delicvenţei juvenile

Raportul Ministerului Justiţiei Presupuneri:
Studii independente
• Sistemul naţional de justiţie implementează treptat standardele internaţionale de apărare a drepturilor omului
Riscuri:
• Reforma sistemului de justiţie are loc lent și inconsecvent

Presupuneri:
• Normele codurilor profesionale corespund standardelor internaţionale iar participanţii sistemului
de justiţie sunt bine motivaţi pentru executarea lor
Riscuri:
• Lipsește un sistem eficient de monitorizare și apreciere a rezultatelor sistemului justiţiei
• Participanţii sistemului justiţiei sunt prost motivaţi
pentru respectarea codurilor profesionale

“Governance Matters” Indica- Presupuneri:
torii guvernării
• Guvernul a elaborat și implementează cu succes re- Rapoartele IPP
forma sistemului justiţiei
- Analiza Independentă
• Guvernul posedă bune capacităţi de monitorizare,
- Rapoartele ministeriale
apreciere și control al implementării reformei justiţiei
Riscuri:
• Guvernul nu posedă capacităţi suficiente pentru
monitorizarea, aprecierea și controlul implementării reformei justiţiei

-

Produse:
• Numărul proiectelor de reforme elaborate - Raportul Ministerului Justiţiei
1.2.1 Elaborarea/revizuirea propuneri- Situaţia la moment:
- Raportul Curţii Supreme
lor pentru reforme-cheie elabo- Sarcina: Principalele direcţii ale reformei siste- - Rapoartele Centrelor de Perrate și consolidarea capacităţilor
mului justiţiei sunt susţinute de proiecte de
fecţionare a Judecătorilor
diferitor structuri ale sistemului
implementare concrete
judiciar pentru a asigura administrarea eficientă și accesul echitabil la justiţie, inclusiv mecanismele alternative de soluţionare a diferendelor. [PNUD]

• Calitatea indicatorilor guvernării (justiţia)
Rezultatul Programului de Ţară 1.2
Sistemul de justiţie funcţionează mai Situaţia la moment:
transparent, responsabil și indepen- Sarcina: Introducerea indicatorilor calitativi
dent.
pentru aprecierea sistemului de justiţie
• Nivelul încrederii publice în sistemul și procedurile de justiţie
Situaţia la moment:
Sarcina: Creșterea încrederii cetăţenilor în sistemul de justiţie
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Produse:
1.3.1 Mecanisme de coordonare mai
eficiente ce atribuie OSC un rol
efectiv în elaborarea și implementarea strategiilor de reducere a sărăciei și raportarea asupra
implementării planurilor naţionale privind tratatele în domeniul
drepturilor omului.
[PNUD, UNICEF, UNFPA]

Numărul coaliţiilor/reţelelor formate cu scopul de a pleda probleme (politici) de reducerea a sărăciei
Situaţia la moment:
Sarcina: Consolidarea coaliţiilor ONG-urilor care
promovează interesele celor săraci
• Numărul reţelelor ONG-urilor complet funcţionabile
Situaţia la moment:
Sarcina: Dezvoltarea unor reţele viabile ale
ONG-urilor

•

Rapoartele OSC și ONG

Perfecţionarea sistemului naţio- • Dovezi referitor la protecţia lucrătorilor mi- - Biroul Naţional pentru Migranal de protecţie juridică a lucrătogranţi pe durata întregului proces de migrare
ţie, Ministerul Afacerilor Exrilor migranţi conform standarde- Sarcina: Micșorarea numărului de migranţi care
terne și Integrare Europeană
lor internaţionale.
sunt explotaţi și lucrează fără contract de - Inspectoratele muncii
[ILO/MIGRANT]
muncă în ţara de destinaţie. Perfecţionarea
capacităţilor a principalelor instituţii de stat
de protecţie a drepurilor migranţilor, inclusiv și a misiunilor diplomatice în Moldova și
peste hotare
• Procesul de înrolare este bine administrat
Sarcina: activitatea agenţiilor particulare de
plasare în cîmpul muncii sînt regulate și monitorizate

• OSC și ONG manifestă oportunităţi mai sem- Rezultatul Programului de Ţară 1.3
Un angajament mai mare al mijloacenificative pentru influenţarea politicilor și
lor de informare în masă și organizaprogramelor
ţiilor societăţii civile de participare în Situaţia la moment:
Sarcina: Lărgirea participării ONG-urilor în poliprocesul naţional de dezvoltare.
tică și programe
• Numărul mecanismelor instaurate și funcţionabile, existente între Guvern și OSC, ce ţin
de reforme și programe
Situaţia la moment:
Sarcina: Introducerea unei game diverse de mecanisme noi de interacţiune între puterea
publică și societatea civilă

1.2.5

1.2.4 Un sistem de protecţie îmbunătăţit pentru soluţionarea problemelor refugiaţilor și solicitanţilor
de azil și o legislaţie modificată în
conformitate cu standardele internaţionale.
[UNHCR, OIM]

Presupuneri:
• ONG-urile sunt cointeresate și capabile să dezvolte
mecanisme de interacţiune pentru apărarea intereselor grupurilor social-vulnerabile
• Mass-media este capabilă să ilustreze profesional
problemele dezvoltării sociale
• Guvernul permite revizuirea și aplicarea acestor
norme și agenţiilor de presă au resurse adecvate
pentru a oferi spaţiu pentru exprimarea opiniilor
Riscuri:
• ONG-urile acţionează dispersat

Presupuneri:
• Organele administraţiei publice sunt cointeresate
în aprofundarea dialogului social
Riscuri:
• Organele administraţiei publice și ONG-urile nu
găsesc mecanisme de interacţiune eficientă

Presupuneri:
• Implicarea și angajamentul instituţiilor de stat referitor la protecţia drepturilor lucrătorilor migranţi
Riscuri:
• Abrogarea unui cadru legislativ nou;
• Lipsa de interes a instituţiilor de stat;
• Pasivitatea agenţiilor private de plasare în cîmpul
muncii
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Îmbunătăţirea capacităţii mijloa- • Numărul și calitatea rapoartelor mass-media - Reportaje/articole în mass- Presupuneri:
asupra drepturilor migranţilor
media
• Jurnaliștii sunt interesaţi să reflecte situaţia refericelor de informare în masă, ONGtor la domeniul migraţiei
urilor și partenerilor sociali vizaţi Situaţia la moment:
de a promova și o raporta mai efi- Sarcina: Întărirea profesionalismului mass-mecient privind protecţia drepturilor
dia pentru ilustrarea problemelor de ordin
lucrătorilor migranţi.
social
[ILO/MIGRANT]

1.3.4

Produse:
• Calitatea și oportunitatea rapoartelor regu- - Pagina web a MERN
• Noul Sistem pentru Calitatea Apei întâmpină rezis1.4.1 Sisteme și instrumente de inforlare și existenţa bazelor de date
tenţă din partea diferitor parteneri
- Rapoarte referitoare la îndemare și monitorizare a mediului Situaţia la moment:
plinirea obligaţiunilor asumaactualizate și utilizate eficient. Sarcina: Ridicarea calităţii monitorizării mediute prin convenţiile internaţio[PNUD]
lui înconjurător
nale privind mediul (CIM)
- Studiile AIM/SEA

Presupuneri:
• Guvernul dorește să utilizeze acordurile internaţionale de mediu drept parte componentă a politicilor
de dezvoltare și formulare a strategiilor și a procesului de aprobare
• Este creat un nouă instituţie de cercetare (thinktank) capabil de a oferi independent expertiză de
mediu pentru politicile de dezvoltare și strategii
• Guvernul susţine activ procesul de convergenţă la
standardele UE
Risc:
• Guvernul nu reușește să ofere la timp informaţie de
calitatea necesară datorită cantităţii limitate de resurse umane disponibile

Elaborarea Strategiei Naţionale
pentru integrarea locală și sporirea încrederii refugiaţilor în forţele proprii. [UNHCR]

1.3.3

• Numărul acordurilor internaţionale de me- - Rapoartele Ministerului EcoRezultatul Programului de Ţară 1.4
Un management mai bun al resurselor
diu utilizate pe parcursul discuţiilor de elalogiei și Resurselor Naturale
borare a politicilor (da/nu)
de mediu și naturale, asigurat în con- Rapoartele REC Moldova
formitate cu standardele internaţio- Situaţia la moment:
nale/UE.
Sarcina: Mărirea numărului de acordurilor internaţionale de mediu utilizate pe parcursul
discuţiilor de elaborare a politicilor
• Numărul consultărilor publice referitoare
la politici de mediu sau iniţiative majore de
dezvoltare
Situaţia la moment:
Sarcina: Mărirea cointeresării și contribuţiei societăţii civile pentru asigurarea securităţii
ecologice

Elaborarea și aplicarea standar- • Codul principiilor de etică profesională al - Asociaţia Naţională a Jurna- • Mass-media nu se orientează suficient spre atradelor pentru mass-media penliștilor
gerea atenţiei opiniei publice pentru soluţionarea
jurnalistului din Moldova
problemelor sociale
tru o promovare și raportare mai Situaţia la moment: Codul dat nu include anu- - Ministerul de Afaceri Interne
mite prevederi specifice privind raportarea
și Ministerul Justiţiei
bună privind drepturile copilului
asupra copiilor
și garantarea spaţiilor adecvate
pentru exprimarea opiniilor co- Sarcina: Codul principiilor de etică profesională
al jurnalistului din Moldova trebuie revăzut
piilor. [UNICEF]
pentru a include prevederile specifice privind drepturile copiilor
• Procentul reportajelor privind copiii, din numărul total al reportajelor, în presă
Situaţia la moment: 2003 – 6,21% în zece ziare
Sarcina: 10% din cele mai importante ziare

1.3.2
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O societate civilă cu capacită- • Numărul instituţiilor de cercetări (ThinkTanks) partenere ale Guvernului în procesul
ţi mai bune pentru a participa la
de implementare a politicilor
formularea și monitorizarea poliSituaţia la moment:
ticii de mediu. [PNUD]
Sarcina: Utilizarea lărgită a expertizei mediului
înconjurător în elaborarea politicii

Standarde de securitate alimen- • Elaborarea standardelor revizuite pentru catară și de calitate a apei revizuite
litatea apei
în conformitate cu standardele Situaţia la moment:
internaţionale/UE. [PNUD, OMS] Sarcina: Corespunderea standardelor naţionale
de calitate a apei cu cele internaţionale

Stabilirea sistemelor de management de mediu la nivel local și
central pentru a răspunde Acordurilor Multilaterale de Mediu.
[UNEP]

1.4.3

1.4.4

1.4.5

- Servicii de management ale
Produse:
• Strategii elaborate
dezastrelor naturale
1.5.1 Un plan cuprinzător cu privire Situaţia la moment:
la situaţiile excepţionale, elabo- Sarcina: Existenţa strategiilor și a planurilor de
rat pentru a formula un răspuns
acţiuni, care prevăd desfășurarea unor măsuri speciale pentru apărarea copiilor și altor caumanitar coerent la situaţii de urgenţă, cu atenţie specială acortegorii a populaţiei în situaţii extraordinare
dată problemelor de vârstă și de
gen. [UNICEF, PNUD, UNFPA]

• Aprecierea guvernamentală și independenRezultatul Programului de Ţară 1.5
O pregătire mai bună pentru a preveni
tă a nivelului de pregătire
și diminua dezastrele și crizele provo- Situaţia la moment:
cate de om și de natură.
Sarcina: Implementarea metodelor moderne
de evaluare
• Existenţa unui plan de urgenţă și reacţii
Situaţia la moment:
Sarcina: Existenţa unui plan de acţiuni eficient
pentru situaţii excepţionale

Mecanisme funcţionale de eva- • Numărul de AIM/SEA desfășurate
luare a impactului asupra me- Situaţia la moment:
diului care sunt administrate de Sarcina: Mărirea numărului de AIM/SEA
instituţii publice cu aportul OSC.
desfășurate
[PNUD]

1.4.2

Presupuneri:
• Guvernul are o strategie eficientă și un plan de
acţiuni pentru situaţii extraordinare, care prevăd
desfășurarea unor măsuri speciale pentru apărarea
copiilor și altor categorii a populaţiei
Riscuri:
• Guvernul nu este gata să întreprindă acţiuni eficiente în situaţii extraordinare

46

Riscuri:
• Este dificilă identificarea și evaluarea
numărului și categoriei copiilor vulnerabili din ţară
• Este dificil și costisitor sub aspectul
banilor și timpului de a măsura capacităţile persoanelor, care iau decizii,
de a răspunde necesităţilor copiilor
vulnerabili, precum și cunoștinţele
și abilităţile îngrijitorilor și părinţilor
dea îngriji copiii vulnerabili
Opoziţia potenţială a bisericii faţă de
educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă
• Presupuneri:
• Copiii, în special cei vulnerabili, nu
Copii, în special cei mai vulnerabili, nu beneficiază de acces adecvat
la programe de îngrijire și dezvoltare timpurie a copiilor și educaţie de
bază de calitate

Riscuri și presupuneri

Rezultatul Programului de Ţară 2.1
• Proporţia copiilor care, fiind înscriși în clasa a șasea, - Date administrative ale Ministerelor
Toţi copiii, în special cei mai vulneraEducaţiei, Tineretului și Sportului; Săabsolvesc clasa a noua, după: sex, rural/urban, SSE
bili, beneficiază de acces la programe
(în măsura posibilităţilor);
nătăţii și Protecţiei Sociale; Date statistice oficiale de la Biroul Naţional de
de îngrijire și dezvoltare timpurie și • Rata abandonului școlar la nivelul de educaţie seeducaţie de bază de calitate.
cundară, după: clase, sex, urban/rural, SSE (în măsuStatistică;
ra posibilităţilor);
Cercetarea Gospodăriilor Casnice efectuată de Biroul Naţional de Statistică;
- Studiu privind sănătatea și problemele demografice (2005, 2010); sau Studiul de indicatori multipli în cuiburi
(MICS).
Produse:
• Nr. și caracterul modificărilor operate în standarde- - Date administrative ale Ministerului
2.1.1 Standardele educaţionale, planul
le, curricula și materialele educaţionale;
Educaţiei, Tineretului și Sportului;
de învăţământ și materialele di- • Numărul universităţilor și colegiilor pedagogice
dactice includ și categoriile marcare au introdus cursul de educaţie pentru depringinalizate – copiii cu necesităţi
deri de viaţă în și programele de instruire continuă
educaţionale speciale, copiii
a profesorilor;
afectaţi de HIV/SIDA, minorităţi- • Proporţia școlilor ce dispun de mecanisme ce perle. [UNESCO, ILO/IPEC]
mit participarea elevilor, părinţilor acestora etc. în
procese de luare a deciziilor;
• Alocările pentru programe de îngrijire și dezvoltare
timpurie a copiilor și educaţie de bază

Surse de verificare

Presupuneri:
• Statul și societatea civilă dispun de
capacităţi în vederea acordării serviciilor susmenţionate
• Grupurile vulnerabile necesită acces
sporit la servicii de bază (contra serviciilor sofisticate și specifice)
Riscuri:
• Este dificil de a determina și stabili grupurile vulnerabile din Moldova
din cauza discriminării, migraţiunii și
lipsei datelor dezagregate
• Guvernul și societatea civilă pot să fie
limitaţi în capacitatea sa de a asigura
acces sporit la servicii de bază pentru
toate grupurile vulnerabile

Indicatori și nivelul iniţial

• Rata netă de înrolare pentru: școli primare și secun- - Date administrative ale Ministerelor
Educaţiei, Tineretului și Sportului; Sădare, conform următorilor indicatori: sex, regiune
urbană/rurală, statut socio-economic (SSE);
nătăţii și Protecţiei Sociale;
Situaţia la moment: Ciclul preșcolar <40%
- Date statistice oficiale de la Biroul NaStudii primare - > 90%
ţional de Statistică;
Sarcina: Ciclul preșcolar – peste 80%
Cercetarea Gospodăriilor Casnice efecStudii primare – peste 90%
tuată de Biroul Naţional de Statistică;
• Rata știinţei de carte pentru vârsta 15-24 ani, con- - Studiu privind sănătatea și probleform următorilor indicatori: sex, regiune urbană/rumele demografice (2005, 2010); Sturală, SSE
diul de indicatori multipli în cuiburi
• Rata mortalităţii infantile
(MICS), sau Studiul privind Sănătatea
Nivelul de bază : 12 /1.000 nașteri vii
Reproductivă (2010)
Ţinta: Reducerea cu 25 %
• Ratele de acoperire cu servicii după sex (dacă e cazul), mediu rurală/urbană, SSE
Nivelul de bază: Va fi determinat în 2006
Ţinta: Va fi determinat în 2006

Rezultatul 2 UNDAF:
Către anul 2011, categoriile vulnerabile beneficiază de un acces extins, echitabil și garantat la serviciile de bază furnizate de stat cu
sprijinul societăţii civile.

Rezultate

Domeniul de cooperare: Acces la servicii de calitate
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Educaţia pentru formarea deprinderilor de viaţă, promovată
în cadrul planului de învăţământ
școlar și prin intermediul programelor neoficiale, îmbunătăţită și extinsă pentru a cuprinde
categoriile cele mai vulnerabile.
[UNICEF, UNFPA]

2.1.6

Se elaborează și se implementează la scară naţională planuri noi
de învăţământ preșcolar, regulamente și standardele naţionale
ale DTC. [UNICEF]

Este elaborată Concepţia Naţională de Școală – Prieten al Copilului și se aplică standardele
educaţionale pe baza Concepţiei Prietenoase Copilului.
[UNICEF]
2.1.4 Există un sistem perfecţionat de
monitorizare pentru a asigura
disponibilitatea și calitatea analizei datelor dezagregate și decalajelor pentru asigurarea realizărilor cu privire la acces, finisare
și însușire.[UNICEF]
2.1.5 Se elaborează mecanisme pentru
a asigura participarea școlarilor,
părinţilor lor și comunităţii la
procesul de administrare și management al școlii. [UNICEF]

2.1.3

2.1.2

% școlilor unde cel puţin un profesor a fost instruit - Evaluarea implementării „Educaţie • Actualul plan de învăţământ educapentru formarea deprinderilor de viaţional nu abordează necesităţile tuîn EFDV și care a predat acest subiect în anul academic precedent;
ţă” (2008);
turor copiilor
Situaţia la moment: 2,3% în 2006
- Rapoarte de evaluare a progreselor • Există o proporţie importantă a coSarcina: 100 școli
piilor vulnerabili în ţară
realizate de Ministerul Educaţiei, Ti• % de copii și tineret instruiţi în EFDV, în școală și înneretului și Sportului și proiecte rele- • Familiile și îngrijitorii dispun de
cunoștinţe și abilităţi insuficiente
afara ei: regiunile rurale/urbane
vante
în domeniul programelor adecvate
Situaţia la moment: 7,720 în 2005
pentru părinţi
Sarcina: urmează să fie discutat

Proporţia mecanismelor stabilite în școli (asociaţii
de părinţi, consilii, etc.) care oferă posibilitatea participării părinţilor și copiilor în procesul de luare a deciziilor;
• Procentul contribuţiilor în bugetul școlii ale asociaţiilor de părinţi
Situaţia la moment: urmează să fie determinată
Sarcina: urmează să fie determinat
• % de grădiniţe care implementează curriculum - Evaluări efectuate de către MinisteDTC, regulamente și standarde
rul Educaţiei, Tineretului, și Sportului
Situaţia la moment: 0
și Ministerul Sănătăţii și Protecţiei SoSarcina: urmează să fie decis
ciale
• % de copii la vîrsta de 3-5 ani care urmează progra- - Rapoarte anuale și rapoarte statistice
anuale elaborate de către Ministerul
mul de învăţămînt DTC: dezagregată pe sex, rural/
Educaţiei, Tineretului și Sportului
urban, (în măsura posibilităţilor)
Situaţia la moment: urmează să fie decis
Sarcina: urmează să fie decis

•

- Sistemul de monitorizare al Ministe• Rata de finisare a rapoartelor de monitorizare
Situaţia la moment: 0
rului Educaţiei, Tineretului și Sportului
Sarcina: 100 (odată ce periodicitatea și normele vor fi
determinate)

•

Adoptarea și implementarea Concepţiei Naţionale - Ministerul Educaţiei, Tineretului și • Accesul mai larg la îngrijire timpurie
Sportului, Ministerul Sănătăţii și Prode Școală – Prieten al Copiilor
va ameliora statutul copiilor și sistetecţiei Sociale
mul de asistenţă de sănătate
Situaţia la moment: nu există
Obiectiv: Concepţia elaborată și adoptată

•
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Programele perfecţionate de
educaţie a părinţilor sunt elaborate și incorporate în sistemele
de sănătate și educaţie pentru
a sprijini practicile – cheie de îngrijire a copiilor. [UNICEF]

Rezultatul Programului de Ţară 2.2
Persoanele de vârstă reproductivă
adoptă comportamente sigure și solicită produse de sănătate și informaţii
în domeniul HIV/SIDA/ITS și sănătăţii
reproductive.

2.1.7

% părinţilor care beneficiază de programe de educaţie a părinţilor
Situaţia la moment: 0
Sarcina: urmează să fie decis (25%)
• Numărul de instituţii educaţionale care oferă programe de educaţie a părinţilor
Situaţia la moment: 0
Sarcina: urmează să fie discutat
• Proporţia universităţilor pedagogice și a colegiilor
care au introdus programe perfecţionate de educaţie a părinţilor și programe de instruire academică
continuă a profesorilor
Situaţia la moment: 0
Sarcina: 100%
• Prevalenţa contraceptivelor a crescut cu 10%, conform următorilor indicatori: regiune rurală/urbană,
SSE (în măsura posibilităţilor);
Situaţia la moment: Se află sub supraveghere la finele
anului 2004,
femei:
- cu sterilete intrauterine – 204,066
- folosesc contraceptive hormonale – 72,612
Contraceptivele hormonale și prezervativele sunt disponibile în 90% din instituţiile medicale urbane,
comparativ cu 24% din instituţiile medicale rurale
(2004)
Sarcina: Creșterea ratei de prevalenţă a contraceptivelor cu 10%
• Proporţia persoanelor de vârsta 15-24 ani, capabile să identifice corect căile de transmisie a virusului
HIV și să respingă concepţiile greșite, conform următorilor indicatori: regiune rurală/urbană, SSE (în
măsura posibilităţilor);
Situaţia la moment: 29,1%
Sarcina: 90%
• Proporţia tinerilor de vârsta 15-24 ani care au anunţat că au utilizat prezervative în timpul ultimei relaţii sexuale
Situaţia la moment: 71%
Sarcina: 90%

•

-

-

-

-

-

Date administrative ale Ministerelor
Educaţiei, Tineretului și Sportului; Sănătăţii și Protecţiei Sociale;
Statistici oficiale ale Biroului Naţional
de Statistică;
Studiu privind sănătatea și problemele demografice (2005, 2010); sau Studiul de indicatori multipli în cuiburi
(MICS), sau CBGC (2010)
Rapoarte asupra progreselor relevante;
Evaluări relevante.

Evaluarea programelor perfecţionate
de educaţie a părinţilor (2009)

Riscuri:
• Dificultatea de a prezice comportamentul unor anumite categorii, din
cauza ratei înalte a migraţiei în străinătate
• Dificultatea de a cuprinde tinerii care
consumă substanţe
• Cunoașterea motivelor de utilizare a
prezervativelor în timpul actului sexual nu înseamnă folosirea necesară
a acestora (a cunoaște ≠ a face).
Presupuneri:
• Persoanele de vârstă reproductivă
nu au, în prezent, comportamente sigure și nu solicită produse și informaţie de sănătate suficiente
• Nu există suficiente servicii prietenoase tinerilor (incl. Servicii de consiliere și testare confidenţială voluntară pentru HIV/SIDA/ITS) în ţară
• Nu există un sistem funcţional pentru logistică și monitorizare a produselor de sănătate;
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•

2.2.2 Existenţa unui cadru potrivit de
politici și a funcţionării LMIS [sistem informaţional de managementul logisticii] pentru a asigura securitatea Sănătăţii Reproductive. [UNFPA, OMS]

Un sistem de logistică și monitorizare a bunurilor
medicale operaţionale (Da/Nu);
Situaţia la moment: nu există
• Existenţa strategiei RHCS [Securitatea sănătăţii reproductive] (Da/Nu)
Situaţia la moment: Nu

• Numărul facilităţilor care oferă serviciile prietenoase
tinerilor;
Situaţia la moment: 12 Centre de Sănătate Prietenoase
Tinerilor
Sarcina: urmează să fie decis
• Proporţia tinerilor, în special celor mai vulnerabili,
care utilizează servicii de sănătate, prietenoase tinerilor (pentru prima dată și de repetate ori);
Situaţia la moment: urmează să fie decis
Sarcina: urmează să fie decis
• Cadrul legal și regulator, privind serviciile prietenoase tinerilor, este adoptat și implementat
(Da/Nu)

Produse
2.2.1 Aprobarea și aplicarea la scară
naţională a cadrului juridic și regulator cu privire la YFHS [Servicii de sănătate prietenoase tinerilor] (concepţia naţională cu privire la YFHS, directive și standarde pentru funcţionarea YFHS,
sistem de acreditare, mecanisme financiare). [UNICEF]

Predominarea/incidenţa fumătorilor, conform următorilor indicatori: vârstă, sex, regiune rurală/urbană;
Situaţia la moment: Mai mult de 10% de tineri fumează
și consumă alcool de 2-3 ori pe săptămână.
48,6% bărbaţi și 3,1% femei în grupul de vîrsta 25-44
ani fumează
18,9% bărbaţi și 2,2% femei în grupul de vîrstă 1624 fumează
Sarcina: micșorarea procentului de fumători
• Numărul utilizatorilor de droguri, conform vârstei,
sexului, regiunii rurale/urbane, SSE (în măsura posibilităţilor);
• Proporţia utilizatorilor de alcool conform vîrstei, sexului, regiunii rurale/urbane;
Situaţia la moment: 78,4% a tinerilor au mărturisit că au
utilizat alcool cel puţin o data
Sarcina: reducerea în jumătate

•

• Grupurile de risc înalt de HIV/SIDA
dispun de acces limitat la programe
de prevenţie și asistenţă
• Există o discriminare a persoanelor
care trăiesc cu HIV/SIDA la locul de
muncă.
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2.2.5 Servicii de consiliere și informare
cu privire la sănătatea sexuală și
reproductivă și prevenirea HIV/
SIDA/ITS pentru tineri sunt extinse la nivel naţional. [UNFPA]

2.2.3 Programe de prevenire și tratare
a HIV/SIDA sunt puse la dispoziţia grupurilor cu risc sporit și în
special grupurilor vulnerabile,
inclusiv consumatorii de droguri intravenoase, practicante ale
sexului comercial, bărbaţii care
practică sex cu bărbaţi, militarii și recrutii, populaţii mobile,
copii instituţionalizaţi [UNAIDS,
PNUD, UNICEF, OMS, OIM]
2.2.4 Sindicatele și cei mai mari angajatori au capacităţi mai bune de
a promova politicile cuprinzătoare la locul de muncă drept
răspuns la HIV/SIDA axându-se
pe protecţia contra discriminării
la locul de muncă. [ILO/IPEC,UNAIDS, ILO/MIGRANT]

• Rata incidenţei contraceptivelor
Situaţia la moment: 68%
Sarcina: 78%
• Prevalenţa prezervativelor în grupul de vârstă 15-24
ani, ultima relaţie sexuală fiind cu un partener care
nu este permanent;
Situaţia la moment: 71%
Sarcina: 90%
• % persoanelor tinere între 15-24 ani, capabile să
identifice corect căile de prevenire a transmisiei virusului HIV pe cale sexuală și să respingă cele mai
larg răspândite concepţii greșite privind transmisia
virusului HIV
Situaţia la moment: 29,1%
Sarcina: 90%

Proporţia întreprinderilor/organizaţiilor care au
adoptat programe/metode de prevenire a HIV/SIDA
în protocoalele de la locul de muncă;
• Proporţia adolescenţilor în grupurile de risc care au
participat în campaniile de prevenire a HIV/SIDA și
programe de sănătate
• Situaţia la moment: urmează să fie decisă în 2006
• Obiectivul:

•

Proporţia utilizatorilor de droguri injectabile, care
sunt eligibili pentru utilizarea metadonei;
• Numărul programelor medicale de profilaxie și îngrijire direcţionate către grupurile de risc înalt

•
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Rezultatul Programului de Ţară 2.3
• Ratele de acoperire cu serviciile medicale de bază:
Toţi cetăţenii, în special cei vulnera- îngrijirea antenatală,
- imunizarea,
bili, beneficiază de un acces extins la
- personal medical calificat la naștere,
asistenţă medicală de bază de bună
- contraceptive,
calitate.
- consiliere si testare voluntară pentru HIV/SIDA,
* Categoriile vulnerabile includ: copii,
- Servicii prietenoase tinerilor
femei, săraci, refugiaţi, persoane infec- după: sex (dacă e cazul), rural/urban,
tate și afectate de HIV/SIDA și tubercu- SSE (în măsura posibilităţilor)
loză, persoane afectate de cele mai răs- Situaţia la moment:
pândite maladii neinfecţioase (de ex.,
- îngrijirea antenatală:
afecţiunile mentale, cancerul cervical și • Din numărul total de gravide, care au întrerupt
mamar), cu o atenţie specială acordagraviditatea сonsultate de ginecolog – 34,770 sau
tă celor care locuiesc în regiuni rurale și
99,3%
orașe mici.
• Din număr gravide, care au întrerupt graviditatea
au fost examinate ecografic în termen 18-21 săptămâni ale sarcinii - 29,178 sau 86,0%
- Imunizarea:
• Acoperirea copiilor cu vaccinări împotriva difteriei
și tetanosului copii până la 1 an
• Vaccinarea 33,267 copii sau 96,1%
împotriva tusei convulsive copii până la 1 an
• Vaccinarea 33206 copii sau 95,9%
împotriva hepatitei virale B copii până la 1 an
• Vaccinarea 34,284 copii sau 99,0%
împotriva poliomielitei copii până la 1 an
• Vaccinarea 33,270 copii sau 96,1%
împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei copii până
la 1 an
• Vaccinarea 33,424 copii sau 96,6%
împotriva tuberculozei (BCG) copii 0-12 luni
Produse:
• % de alocaţii /cheltuieli din partea statului în do2.3.1 Instrumente și procese eficiente
meniu sănătăţii mamei și a copilului:
de bugetare sunt elaborate pen- Sarcina: urmează să fie decis
tru pachetul de bază de beneficii • Metode de bugetare pentru programele în domecu privire la serviciile medicale
niul sănătăţii mamei și a copilului (imunizarea, nuprimare și programele în dometriţia, etc.) elaborate și folosite pentru a înregistra
niul sănătăţii mamei și copilului.
progresul
[UNICEF]
Situaţia la moment: 0
Sarcina: urmează să fie decis
-

-

-

-

-

-

-

Date administrative ale Ministerului
Sănătăţii și Protecţiei Sociale;
Statistici oficiale ale Biroului Naţional
de Statistică;
Studiu asupra sănătăţii și problemelor
demografice (2005, 2010); sau Studiul
de indicatori multipli în cuiburi (MICS),
sau CBGC (2010)
Date generate de Sistemul de supraveghere HIV/SIDA de generaţia a doua;
Rapoarte asupra progresului problemelor relevante;
Evaluări relevante;
Date administrative ale Ministerului
de Finanţe
Date administrative a companiei de
asigurări medicale

Riscuri:
• Schimbarea persoanelor numite în
funcţii de decizie la nivel naţional/
local (modificarea priorităţilor, necesitatea de noi instruiri și acţiuni de
lobby etc.)
• Dificultatea de a cuprinde categoriile vulnerabile (migraţie înaltă, munci în străinătate)
• Caracterul durabil al finanţării pentru terapii specifice (supervizarea directă a administrării terapiei (DOT),
terapie antiretrovirală) în viitor, atunci când donatorii se vor retrage
• Este dificil și costisitor sub aspectul
banilor și timpului de a măsura capacitatea persoanelor care iau decizii
de a administra programe inter-sectoriale de control a deficienţelor de
micronutrienţi
Presupuneri:
• Există persoane, în special cele mai
vulnerabile, care nu beneficiază de
acces extins la servicii de sănătate
de bază de bună calitate
• Sunt necesare tratamente antiretrovirale și terapie DOTS pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA și pacienţi TB
• Este necesară extinderea în viitor la
scara ţării a prevenirii transmiterii de
la mamă la copii
• Există puţine servicii integrate de
calitate pentru femei însărcinate,
nou-născuţi și copii mici, inclusiv de
educaţie a părinţilor și mobilizare
comunitară
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Sisteme adiţionale de supraveghere a sănătăţii mamei și copilului/asistenţei medicale primare, se pun în funcţiune în vederea sporirii eficacităţii serviciilor
integrate de îngrijire pentru copii și femei. [UNICEF]

Se formulează și se pun în operare politici bazate pe date, inclusiv standardele de îngrijire, pentru asistenţă medicală a Mamei
și Copilului, celor mai răspândite
boli necontagioase, și TB. [OMS]
2.3.4 Lucrătorii din sistemul de asistenţă medicală primară și-au
perfecţionat aptitudinile pentru
a putea oferi servicii integrate de
calitate femeilor însărcinate, copiilor și adolescenţilor, inclusiv
consiliere. [UNICEF]
2.3.5 Se pun la dispoziţie pe scară naţională programe de prevenire a transmiterii HIV/SIDA de la
mamă la făt și îngrijire generală,
sprijinul și tratamentul copiilor și
mamelor infectate cu HIV.
[UNICEF, OMS]

2.3.3

2.3.2

Numărul copiilor orfani și vulnerabili în faţa HIV/
SIDA, care primesc susţinere de bază gratuită din
mediul extern;
Situaţia la moment: urmează să fie decis în 2006
Sarcina: cel puţin 80%
• Proporţia copiilor infectaţi de virusul HIV, care primesc terapie antiretrovirală;
Situaţia la moment: 100%
Sarcina: 100%
• Ponderea femeilor infectate cu virusul HIV care se
hrănesc artificial
Situaţia la moment: 100%
Sarcina: 100%
• Numărul/proporţia facilităţilor de sănătate care
oferă CTVC pentru serviciile ce ţin de HIV/SIDA ca
parte a îngrijirii antenatale
Situaţia la moment: urmează să fie determinat
Obiectiv: 100%

•

% prestatorilor de servicii de sănătate care oferă
servicii integrate de calitate, inclusiv servicii de consiliere, femeilor însărcinate în domeniile-cheie
Situaţia la moment: urmează să fie discutat în 2006
Sarcina: urmează să fie decis în 2006

•

Indicatorii de performanţă sunt stabiliţi și costurile
de supraveghere determinate (Da/Nu)
Situaţia la moment: nu exist
Sarcina: urmează să fie decis
• % de servicii de supraveghere elaborate și direcţionate în sistemele existente de monitorizare a calităţii (asigurare, acreditare, licenţiere)
Situaţia la moment: 0
Sarcina: urmează să fie decis
• Proporţia prestatorilor serviciilor de sănătate, care
implementează intervenţii eficiente din punct de
vedere al costului și bazate pe dovezi, în legătură cu
serviciile ce ţin de sănătatea mamei și a copilului;

•
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Tratament cuprinzător, îngrijire • Nr. și tipul facilităţilor / programelor/ serviciilor,
și susţinere pentru toate persoaoferite persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA;
nele care trăiesc cu HIV/SIDA și • Nr. persoanelor infectate și afectate de HIV/SIDA,
care beneficiază de servicii de îngrijire și susţinere
TB. [OMS, UNAIDS]
(conform tipului serviciului de susţinere)
Situaţia la moment: estimativ 1000
• Numărul/proporţia persoanelor HIV pozitive, eligibile la tratamentul antiretroviral (conform următorilor indicatori: sex, regiune urbană/rurală);
• Numărul copiilor rămași orfani și afectaţi de HIV/
SIDA care primesc susţinere din exterior;
• Ponderea copiilor infectaţi cu virusul HIV care primesc terapie antiretrovirală
2.3.7 Servicii reproductive cuprinză- • Nr. unităţilor de acordare a serviciilor medicale pritoare, standarde și mecanisme
mare, ce oferă servicii calitative ce ţin de sănătatea
de supraveghere sunt integrate
reproducerii
în sistemul de asistenţă medica- Situaţia la moment: 2004 - 47
lă primară și maternităţi, inclu- • Proporţia medicilor de familie care oferă servicii de
siv serviciile prestate de sectorul
consiliere, diagnostic și fac trimiteri la sănătatea reprivat. [UNFPA]
producerii și planificarea familiei
Situaţia la moment: 2004 - 850
2.3.8 Ministerul Sănătăţii și Protecţiei • Planul de îmbogăţire a făinei cu fier și acid folic;
Sociale are capacităţi mai bune Situaţia la moment: 0
pentru elaborarea planurilor Sarcina: adoptarea planului
strategice și implementarea pro- • % dinamicii a alocaţiilor/cheltuielilor statului pengramelor intersectoriale de contru programele de control al deficitului de substantrol al deficitului de substanţe
ţe micronutritive
micronutritive. [UNICEF]
Situaţia la moment: urmează să fie decis
Sarcina: urmează să fie decis
• Proporţia familiilor care consumă sarea adecvat iodată;
Situaţia la moment: 59%; localităţile rurale (48%) și urbane (76%)
Sarcina: 90%

2.3.6
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Stabilirea mecanismelor de prevenire și protecţie pentru reducerea violenţei pe motive de
apartenenţă la gen. [UNFPA, ILO/
MIGRANT]

Capacitate instituţională perfecţionată la nivel naţional și de raion
(de a gestiona și desfășura procesul de reformă a sectorului social
și) de a dezvolta serviciile sociale
pentru copii.[UNICEF, PNUD]

2.4.2

2.4.3

Rezultatul Programului de Ţară 2.4
Categoriile vulnerabile beneficiază de
un acces mai larg la servicii calitative
de protecţie socială, inclusiv sisteme
de soluţionare și răspuns la cazuri de
violenţă, abuz, exploatare și discriminare.
Produse:
2.4.1 Autorităţile locale și specialiștii,
în special cei din domeniul protecţiei sociale și menţinerii ordinii de drept, posedă cunoștinţe
și abilităţi mai bune de identificare, prevenire și răspuns în cazul muncii și exploatării copiilor
și traficului de copii. (ILO/ IPEC,
OIM, UNHCR, ILO/MIGRANT)

Existenţa unui sistem regulatoriu pentru asigura- - Date administrative ale Ministerurea serviciilor de protecţie și răspuns la problemele
lui Sănătăţii și Protecţiei Sociale;
de violenţă, abuz, exploatare și discriminare;
- Statistici oficiale ale Biroului Naţi• Numărul și caracterul noilor programe și facilităţi ce
onal de Statistică;
oferă servicii de protecţie și răspuns la problemele - Studiu privind sănătatea și problemele demografice (2005, 2010);
de violenţă, abuz, exploatare și discriminare;
sau Studiul de indicatori multipli
în cuiburi (MICS) (2010);
• Nr. și tipul profesioniștilor ce oferă servicii de reabiStudii și cercetări specifice;
litare și reintegrare pentru victimele abuzului, negli- Rapoarte asupra progreselor relejenţei și exploatării;
vante;
• Nr. categoriilor afectate (victime ale abuzului, neglijenţei și exploatării) reabilitate și reintegrate cu - Evaluări relevante;
- Date administrative elaborate de
succes;
către Poliţie, Ministerul de Interne,
• Nr. traficanţilor condamnaţi;
Ministerul Sănătăţii și Protecţiei
• Nr. și tipul profesioniștilor ce posedă cunoștinţe și
Sociale, Ministerul Justiţiei
abilităţi pentru a preveni și aborda abandonul copilului;
• Nr. copiilor în conflict cu legea ce beneficiază de
măsuri alternative;
• Nr. și cuprinderea cu servicii disponibile victimelor
violenţei bazate pe gen
• Nr. refugiaţilor și solicitanţilor de azil care beneficiază de o legislaţie ameliorată
• Servicii de protecţie pentru reducerea violenţei în
bază de gen sunt incluse în pachetul de beneficii
oferite prin intermediul asigurării medicale (Da/Nu)
Situaţia la moment: Nu
• Reducerea cazurilor de violenţă domestică
Situaţia la moment: urmează să fie decis
Sarcina: reducerea cu 10%
• Un număr de servicii sociale prestate copiilor să
funcţioneze la nivel local și naţional
Situaţia la moment: lipsa serviciilor pentru copii la scară
naţională
Sarcina: va fi determinat în 2006
• Un șir de lucrători sociali să fie angajaţi la nivel de
raion și sate
Situaţia la moment: lipsa lucrătorilor sociali ce ar lucra
cu copiii și familiile acestora la scară naţională
Sarcina: va fi determinat în 2006

•
Riscuri:
• Este dificil și costisitor de a măsura
cunoștinţele și deprinderile oamenilor
• Mai mulţi actori relevanţi implicaţi în
protecţia socială – o coordonare slabă
între ei și între diverse sectoare
• Dificultatea de a identifica și defini clar
toate persoanele și categoriile vulnerabile, datorită migraţiei, discriminării etc.
• Solicită timp și adesea este dificil de a
modifica cadrul legal într-un domeniu
• Este nevoie de relativ mult timp pentru
a observa o schimbare de comportament pe un eșantion reprezentativ de
populaţie
Presupuneri:
• Categoriile vulnerabile dispun de acces
limitat la servicii de protecţie socială de
calitate
• Legislaţia și reglementările locale nu
sunt suficient de bune pentru a soluţiona adecvat majoritatea problemelor sociale și a răspunde formelor de abuz
• Autorităţile și specialiștii locali dispun
de cunoștinţe și abilităţi relativ slabe
pentru identificarea, prevenirea și combaterea tuturor formelor de violenţă,
abuz, exploatare și discriminare
• Serviciile de protecţie socială ar putea
soluţiona, în complex,
problemele abuzului, discriminării, violenţei etc.
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Un cadru juridic și regulator per- • Să fie amendate o serie de legi și regulamente;
fecţionat pentru prestarea spriji- Situaţia la moment: lipsa prevederilor juridice și nornului familial și serviciilor sociale
mative privind sprijinul familial și serviciile sociale
pentru copii la nivel de comunibazate pe comunitate prestate copiilor
tate. [UNICEF]
Sarcina: va fi determinat în 2006
• Proporţia prestatorilor de servicii ce vor pune în
aplicare prevederile modificate
Situaţia la moment Specialiștii ce prestează servicii sociale pentru copii lucrează fără a avea prevederile
modificate
Sarcina: Prevederile modificate să fie aplicate de către
toate categoriile de specialiști ce prestează servicii
sociale copiilor; personalul ce activează în domeniul prestării serviciilor pentru copii să poată să aplice
prevederile modificate
2.4.5 Mecanismele financiare de pres- • Raportul financiar între îngrijirea rezidenţială și
tare a serviciilor sociale copiilor
sprijinul familial /serviciile bazate pe comunitate
încurajează trimiterea la sprijinul Situaţia la moment: va fi determinat în 2006
familial și serviciile la nivel de co- Sarcina: va fi determinat în 2006
munitate. [UNICEF]
2.4.6 Proceduri/mecanisme de moni- • Raportul între asistenţa medicală la domiciliu și
torizarea în vederea prevenirii
servicii de sănătate la nivel de comunitate, inclusiv
separării copiilor de mediul famiși susţinerea familiei
lial și violenţei împotriva copiilor Situaţia la moment: urmează să fie decis in 2006
existente la nivel de comunităţi. Sarcina: urmează să fie decis in 2006
[UNICEF]
• Numărul cazurilor înregistrate de violenţă împotriva copiilor
Situaţia la moment: urmează să fie decis in 2006
Sarcina: urmează să fie decis in 2006
2.4.7 Specialiștii în domeniul protec- • Proporţia specialiștilor în domeniul protecţiei copiţiei copilului și lucrătorii sociali
lului în stare să prevină separarea copiilor de familiiau deprinderi perfecţionate de a
le lor și să-i reintegreze în comunitate
preveni separarea copiilor de fa- Situaţia la moment: specialiștii în domeniul protecţiei
miliile lor și a reintegra copiii incopilului nu posedă capacităţile necesare de prevestituţionalizaţi în familii și în conire si reintegrare
Sarcina: specialiștii în domeniul protecţiei copilului pot
munitate. [UNICEF]
să presteze servicii adecvate familiilor nevoiașe
2.4.8 Capacitate mai bună a instituţiilor • Există un număr suficient de resurse umane și plaacademice de predare a disciplinurile de învăţământ universitar acopă subiecte renei lucrului social. [UNICEF]
feritoare la protecţia copilului și familiei
Situaţia la moment: urmează să fie decis
Sarcina: urmează să fie decis

2.4.4
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Autorităţile naţionale și locale pot • Proporţia personalului ce ar putea să monitorizesă monitorizeze și să analizeze
ze și să analizeze situaţia copiilor expuși riscului, să
mai bine situaţia copiilor expuși
stabilească priorităţi și să facă planuri pe bază de
riscului, să stabilească priorităţi și
date în conformitate cu procedura standard
să facă planuri pe bază de date. Situaţia la moment: lipsa procedurii standard pentru
[UNICEF]
evaluarea și monitorizarea situaţiilor copiilor și familiilor; lipsa unui organ central ce ar monitoriza
funcţionarea prestatorilor de servicii
Sarcina: serviciile sociale pentru copii să fie monitorizate corespunzător în baza procedurilor standard
existente
2.4.10 Familiile și comunităţile cunosc • Raportul între îngrijirea de tip rezidenţial și la nivel
mai bine, atât teoretic cât și pracde comunitate, inclusiv sprijinul familial
tic, modul de a preveni separarea Situaţia la moment: va fi determinat
copiilor de mediul familial.
Sarcina: va fi determinat
[UNICEF]
2.4.11 Un cadru juridic, de politici și re- • Un șir de legi, politici și regulamente modificate;
gulator îmbunătăţit pentru a in- Situaţia la moment: lipsa politicilor și prevederilor juriterzice orice formă de violenţă
dice cu privire la măsurile de interdicţie și punere în
împotriva copiilor, în special vioaplicare în cazuri de violenţă împotriva copiilor, în
lenţa în familie. [UNICEF, PNUD]
special violenţa în familie
Sarcina: va fi determinat în 2006
• Proporţia specialiștilor pentru punerea în aplicare
a normelor de drept și a celor din domeniul social
care aplică prevederile modificate
Situaţia la moment: Specialiștii ce lucrează cu copiii și
familiile expuse riscului nu au niște prevederi specifice după care s-ar conduce privind interzicerea
și penalizarea violenţei împotriva copiilor în sânul
familiei
Sarcina: Prevederile modificate sunt aplicate de către
toate categoriile de specialiști ce lucrează cu copiii
și familiile expuse riscului; specialiștii știu să aplice
prevederile modificate
2.4.12 Procedurile de investigare în sec- • Specialiștii sunt instruiţi să se ocupe de cazurile copiitoarele de menţinere a ordinii de
lor victime ale violenţei respectându-le drepturile
drept, judiciar, (medical) și social Situaţia la moment: lipsa instruirilor specifice pentru
respectă drepturile copiilor victispecialiștii ce se ocupă de cazurile copiilor victime
me ale violenţei. [UNICEF]
ale violenţei

2.4.9
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Autorităţile naţionale și locale
pot să depisteze, monitorizeze și
să raporteze mai bine cazurile de
violenţă împotriva copiilor, inclusiv de trafic de copii. [UNICEF]

Specialiștii în domeniul menţinerii ordinii de drept și cei sociali
au perfecţionat deprinderile de a
preveni, depista, identifica și riposta la violenţa împotriva copiilor, în special violenţa în familie.
[UNICEF]

Elaborarea/punerea în funcţiune
a serviciilor specializate pentru
protecţia și reabilitarea copiilor
victime ale violenţei. [UNICEF]

Familiile și comunităţile cunosc
mai bine și au și practici mai
bune de a preveni violenţa împotriva copiilor, în special violenţa
în familie. [UNICEF]

2.4.13

2.4.14

2.4.15

2.4.16

Sarcina: va fi determinat
• Legile și regulamentele să conţină niște proceduri/măsuri specifice pentru specialiștii în domeniul
punerii în aplicare a legislaţiei, judiciar, medical și
social cu privire la modul în care ei trebuie să trateze copiii victime ale violenţei
Situaţia la moment: lipsa unor prevederi specifice cu
referire tratarea copiilor victime ale violenţei
Sarcina: va fi determinat
• Proporţia personalului ce pot să depisteze, monitorizeze și să raporteze cu privire la cazurile de violenţă împotriva copiilor, inclusiv de trafic de copii
Situaţia la moment: lipsa procedurilor de depistare,
monitorizare și raportare cu privire la cazurile de violenţă împotriva copiilor, inclusiv de trafic de copii
Sarcina: cazurile de violenţă împotriva copiilor, inclusiv trafic de copii, să fie depistate, monitorizate și
raportate de către autorităţi într-un mod corespunzător
• % de comunităţi să aibă personal calificat ce ar ști
să lucreze cu familiile vulnerabile și să abordeze
problema violenţei în familie
Situaţia la moment: lipsa unor servicii specializate pentru a aborda problemele violenţei, abuzului împotriva copiilor, în special în familie
Sarcina: autorităţile locale la nivel de sate să aibă lucrători sociali/specialiști în protecţia copilului ce ar
lucra cu categoriile de familii și copii care au nevoie
de protecţie contra violenţei și neglijării
Numărul de cazuri înregistrate/raportate/soluţionate
de violenţă în cadrul sistemului
• Să fie stabilită proporţia serviciilor specializate
pentru protecţia și recuperarea copiilor victime ale
violenţei
Situaţia la moment: lipsa serviciilor specializate pentru
protecţia și recuperarea pe întreg teritoriu al ţării a
copiilor victime ale violenţei
Sarcina: va fi determinat
• Implementarea unui șir de campanii de comunicare
Situaţia la moment: violenţa tradiţional acceptată în
familii ca măsură de educare
Sarcina: violenţa să fie supusă criticii în societate, atitudini schimbate
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Indicatori și nivelul iniţial
• Nivelul sărăciei absolute și extreme:
• la nivel naţional
• în mediul rural
• în orașe mici
• în orașe
• Coeficientul Gini, bazat pe consum pe cap de locuitor (relativ)
Situaţia la moment: (2004)
Nivelul sărăciei absolute și extreme:
• la nivel naţional – 26,5% și 14,7%
• în mediul rural – 31,2% și 18,0%
• în orașe mici – 34,9% și 17,5%
• în orașe – 6,9% și 2,9%
• Coeficientul Gini, bazat pe consum pe cap de locuitor (relativ) – 0,361
Sarcini:
• reducerea nivelului de sărăcie, în primul rând, în
mediul rural și în orașele mici
• reducerea inegalităţii
Rezultatul Programului de Ţară 3.1
• Ritmurile de creștere a veniturilor bugetelor locale
APL activează mai eficient și mai trans(fără granturi sau alocări de la bugetul de stat);
parent.
• Volumul resurselor, mobilizate de APL din surse nebugetare pentru finanţarea programelor și proiectelor locale;
• Creșterea nivelului de satisfacţie a consumatorilor
Situaţia la moment: ritmurile de creștere a veniturilor
bugetelor locale (fără granturi sau alocări de la bugetul de stat) – minus 3,3% în 2004, în comparaţie
cu 2003
Obiective:
• sporirea independenţei financiare a APL
• extinderea posibilităţilor de atragere a resurselor
financiare nebugetare pentru soluţionarea problemelor dezvoltării locale
• creșterea satisfacţiei populaţiei cu respect pentru
funcţionarea APL

Rezultate
Rezultatul 3 UNDAF
Către anul 2011, categoriile vulnerabile din localităţile sărace rurale și
urbane vor resimţi beneficiul oportunităţilor unei dezvoltări socialeconomice durabile datorită unor
politici regionale și locale adecvate, implementate de Administraţiile Publice Locale (APL) și parteneri.

Domeniul de cooperare: Dezvoltare regională și locală

Presupuneri:
• Se desfășoară reforma administraţiei
publice
• Reforma relaţiilor intra-budgetare, ce
urmărește asigurarea durabilităţii financiare a bugetelor locale, este încheiată
• Sunt organizate instruiri pentru funcţionarii administraţiilor publice locale.
De asemenea, sunt desfășurate cursuri
privind metodele noi de planificare bugetară, inclusiv introducerea unor tipuri
noi de servicii sociale etc.
• Instituţiile locale ale administraţiei publice sunt informate adecvat privind
obiectivele și priorităţile dezvoltării ţării, formulate de SCERS, Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului și Planul de
Acţiuni UE – Republica Moldova

Surse de verificare
Riscuri și presupuneri
Informaţie DevInfo
Presupuneri:
Repoarte ale Ministerului Eco- • Stabilitatea macroeconomică este mennomiei și Comerţului, inclusiv raţinută, iar creșterea economică este
continuată
poarte privind sărăcia
• Reformele structurale în sectorul social și public și în sectorul dezvoltării
regionale continuă, în conformitate cu
SCERS
Riscuri:
• Încetarea creșterii economice și, în consecinţă, lipsa resurselor pentru implementarea programelor bugetare.
• Reformele sunt realizate foarte încet și
ineficient

Ministerul Finanţelor – Rapoarte
bugetare APL
- Date de la autorităţile administraţiei publice locale (departamente
economice ale municipalităţilor,
raioanelor, UTA Găgăuzia)
- Sondaje ale satisfacţiei consumatorilor
- Raport asupra alegerilor locale

-

-
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Capacităţile APL vizate se perfecţionează pentru a planifica, implementa și monitoriza într-un mod
participativ. [PNUD, UNAIDS,
OIM]

3.1.3

(Subiecte esenţiale cu referire la
copii, tineri, femei și persoane care
sunt infectate cu HIV/SIDA, și subiecte privitor la populaţie și migraţiune.)

Consolidarea/crearea și funcţionarea sistemului local de referinţă la serviciile sociale. [UNICEF]

3.1.2

Produse:
3.1.1 Cadrul juridic și regulator și procedurile și sistemele administrative
se perfecţionează cu accent specific pe: (1) delegarea autorităţii,
(2) descentralizarea serviciilor și
resurselor, (3) un nivel sporit de
reprezentare a femeilor în funcţiile de luare a deciziilor, (4) oferirea simplificată și direcţionată a
serviciilor. [PNUD]

• % femeilor care lucrează în cadrul APL
Situaţia la moment: 37.4% în 2003
Sarcină: extinderea reprezentării femeilor în APL
• Numărul programelor/proiectelor de dezvoltare
locală, iniţiate și implementate de APL (sau cu participarea lor)
Situaţia la moment:
Sarcină: extinderea iniţiativei APL, direcţionată spre
performanţa autorităţilor delegate
• % veniturilor bugetelor locale (fără granturi sau
alocări de la bugetul de stat) în veniturile bugetului
consolidat
Situaţia la moment: 27.8% în 2003
Sarcină: sporirea descentralizării resurselor bugetare
ca condiţie pentru descentralizarea serviciilor APL
• Cheltuieli ale bugetelor locale pentru asistenţă și
protecţie socială
Situaţia la moment: 61,7 mln. Lei în 2003
Sarcină: majorarea contribuţiei autorităţilor locale în
ceea ce privește oferirea suportului social pentru
populaţie
• Noi modalităţi implementate pentru furnizarea serviciilor sociale
Situaţia la moment:
Sarcină: implementarea unor modalităţi noi/alternative de servicii sociale
• Numărul de seminare în domeniul administrării și
planificării bugetare, organizate de angajaţii administraţiilor locale
Situaţia la moment:
Sarcină: angajaţii autorităţilor locale posedă și aplică
metode progresive în domeniul administrării și planificării bugetare
• Numărul consultărilor publice desfășurate (reuniuni
cu participarea asociaţiilor publice/ONG/OSC ce
protejează drepturile copiilor, tinerilor, femeilor,
persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA etc.), în cadrul
procedurilor de planificare bugetară locală
Situaţia la moment:
Sarcină: extinderea participării asociaţiilor publice/
ONG/OSC la planificarea bugetară locală
• Numărul de propuneri, primite de la ONG-uri în cadrul consultărilor în problemele planificării bugetare locale
Situaţia la moment:
Sarcină: extinderea implicării asociaţiilor publice/
ONG/OSC în procesul de planificare bugetară și a
politicii bugetare
Biroul Naţional de Statistică
Ocuparea forţei de muncă în Moldova (culegere de date statistice)
Raportul statistic „Femeile și bărbaţii Moldovei”
Rapoarte ODM
date de la autorităţile administraţiei publice locale (departamente
economice ale municipalităţilor,
raioanelor, UTA Găgăuzia)
Ministerul Finanţelor – Cadrul de
Cheltuieli pe Termen Mediu

Ministerul Finanţelor – rapoarte
bugetare ale APL
- date de la autorităţile administraţiei publice locale (departamente
economice ale municipalităţilor,
raioanelor, UTA Găgăuzia)

-

date de la autorităţile administraţiei publice locale (departamente
economice ale municipalităţilor,
raioanelor, UTA Găgăuzia)
- Rapoarte Sociale anuale ale Ministerului Sănătăţii și Protecţiei
Sociale

-

-

-

-

-

Riscuri:
• Împuternicirile autorităţilor publice și
resursele bugetare sunt deocamdată
foarte înalte.
• Calificarea profesională a funcţionarilor administraţiei locale nu este înaltă
și lipsește un sistem eficient de instruire
continuă a acestora.
• APL dezvoltă ineficient mecanisme de
cooperare cu ONG-uri/OSC și donatori.
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3.2.3

date de la autorităţile administraţiei publice locale (departamente
economice ale municipalităţilor,
raioanelor, UTA Găgăuzia)
- Ministerul Economiei și Comerţului – raport privind realizarea Capitolului European pentru Întreprinderile Mici

-

Agenţia Naţională de Plasare în Presupuneri:
Cîmpul Muncii (Ministerul Econo- • Sunt elaborate și implementate planumiei și Comerţului)
ri/strategii de dezvoltare regională la
- Rapoarte Sociale anuale ale Minisnivel local;
terului Sănătăţii și Protecţiei So- • Infrastructura necesară pentru susţineciale
rea businessului mic, dezvoltarea antreprenoriatului și atragerea investiţiilor la
nivel local este creată;
• Instituţiile de microfinanţare se dezvoltă eficient.
Riscuri:
• Instituţiile locale ale administraţiei publice nu sunt capabile să elaboreze planuri/strategii calitative pentru dezvol- date de la autorităţile administratarea regională;
ţiei publice locale (departamente
economice ale municipalităţilor, • Resursele bugetare locale nu sunt suficiente pentru crearea fondurilor și instiraioanelor, UTA Găgăuzia)
tuţiilor de susţinere a antreprenoriatu- Rapoarte bugetare ale APL
lui și micului business;
• La nivel naţional, nu sunt implementate
mecanisme eficiente de stimulare a creditelor bancare pentru micul business și
de dezvoltare a microfinanţării
-

Parteneriate publice private (PPP) • Numărul consiliilor (comisii, comitete etc.), ai căror - date de la autorităţile administrasunt create în zonele rurale și urţiei publice locale
membri permanenţi sunt reprezentanţi ai adminibane sărace în vederea dezvoltăstraţiilor locale și ONG-urilor
rii infrastructurii și prestării servi- Situaţia la moment:
ciilor. [PNUD]
Sarcină: sporirea numărului de parteneriate public-privat (PPP) în domeniul administrării dezvoltării locale

• Numărul întreprinderilor mici care funcţionează
Rezultatul Programului de Ţară 3.2
Noi afaceri și locuri de muncă sunt Situaţia la moment: 22,928 potrivit datelor de la
create în localităţile sărace vizate situ1.01.2004
ate în mediul rural și urban.
Sarcină: sporirea numărului de întreprinderi mici drept
un factor pentru reducerea nivelului de sărăcie
• Numărul șomerilor, ocupaţi în muncă (prin intermediul agenţiilor forţei de muncă)
Situaţia la moment: Numărul șomerilor înregistraţi pentru instruirea profesională 5,269 persoane, din care
4,628 persoane au finisat trainingul și 3,119 persoane au fost angajate în cîmpul muncii (2004)
Sarcină: sporirea numărul persoanelor șomere care au
fost angajate în muncă și reducerea șomajului
• Numărul fondurilor locale, create pentru a susţine
Produse
dezvoltarea antreprenoriatului
3.2.1 Îmbunătăţirea/elaborarea de politici și mecanisme de susţinere a Situaţia la moment:
dezvoltării regionale, cu accentul Sarcină: dezvoltarea fondurilor locale pentru susţinerea întreprinderilor businessului privat
pe: (1) sporirea investiţiilor și comerţului (2) dezvoltarea secto- • Volumul resurselor financiare, mobilizate pentru
dezvoltarea întreprinderilor businessului privat
rului privat, și (3) pilotarea fondurilor pentru dezvoltare locală. Situaţia la moment:
Sarcină: majorarea resurselor financiare locale, alocate
[IFAD, UNDP]
pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor businessului privat
3.2.2 Oportunităţi de afaceri mai bune • Numărul de centre ce acordă asistenţă pentru dezvoltarea businessului
se pun la dispoziţie prin: (1) cadrul de politici și servicii de afa- Situaţia la moment:
ceri perfecţionat, (2) oferirea de Sarcină: dezvoltarea unei infrastructuri de susţinere a
businessului
către sectorul financiar a produselor inovaţionale de interes • Volumul împrumuturilor/creditelor oferite de bănci
micului business
pentru ÎMM și cei săraci, și (3) infrastructură perfecţionată la ni- Situaţia la moment: 912,6 mln. Lei în 2004
vel local. [IFAD, PNUD]
Sarcină: majorarea numărului de împrumuturi oferite
de bănci micului business
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•

Numărul întreprinderilor, cuprinse în procesul de
microfinanţare
Situaţia la moment: 538 în 2005
Sarcină: extinderea accesului la micro-credite
• Numărul șomerilor, care trec prin instruire profesională
Situaţia la moment: 6,000 persoane în 2003
Sarcină: majorarea asistenţei pentru instruirea profesională a șomerilor
• Numărul OSC, care participă la planificarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea planurilor/programelor/proiectelor de dezvoltare regională
Situaţia la moment:
Sarcină: obţinerea unui impact mai mare al OSC locale asupra planificării dezvoltării regionale
• Numărul OSC, care furnizează servicii noi și implementează proiecte
Situaţia la moment:
Sarcină: obţinerea unui impact practic mai mare al
OSC locale asupra reglementării problemelor
dezvoltării regionale

• Numărul forumurilor regionale, desfășurate cu participarea OSC
Situaţia la moment:
Sarcină: stimularea activităţii OSC în vederea abordării problemelor de dezvoltare locală
• Numărul proiectelor de dezvoltare locală, elaborate de către ONG-uri sau cu participarea comunităţii
Situaţia la moment:
Sarcină: extinderea participării OSC la iniţierea și implementarea proiectelor de dezvoltare regională
• Numărul organizaţiilor publice, care participă la
elaborarea planurilor/strategiilor de dezvoltare
pe termen mediu și lung
Situaţia la moment:
Sarcină: extinderea implicării asociaţiilor publice în
procesul de planificare strategică a dezvoltării regionale

Instituţiile naţionale de microfinanţare sunt consolidate și viabile din punct de vedere financiar.
[IFAD, PNUD, ILO/MIGRANT]
3.2.5 Tinerii dezavantajaţi au un acces mai bun la programe calitative de instruire profesională în
baza cererii pieţei. [UNAIDS, OIM,
UNESCO, ILO/MIGRANT]
Rezultatul Programului de Ţară 3.3
Comunităţi și organizaţii ale societăţii civile abilitate să participe la procesele de planificare, implementare
și monitorizare a dezvoltării locale.

Produse:
3.3.1 Se elaborează mecanisme și forumuri la nivel local pentru a
implica mai bine copiii și tinerii
în elaborarea politicilor și implementarea programelor.
[UNICEF]

3.2.4

-

-

-

-

-

-

Ministerul Economiei și Comerţului – raport privind realizarea Capitolului European pentru Întreprinderile Mici
Rapoarte Sociale anuale ale Ministerului Sănătăţii și Protecţiei Sociale
Agenţia Naţională de Plasare în
Cîmpul Muncii
Presupuneri:
Rapoarte ale APL și OSC
• APL dezvoltă eficient o cooperare cu
Studiul CONTACT
ONG-urile
Studiul privind societatea civilă
• Capacităţile ONG-urilor sunt consolial PNUD
date în materie de argumentare/convingere și protecţie a categoriilor social-vulnerabile
• Capacităţile ONG-urilor privind formularea unor propuneri bine documentate pentru implementarea eficientă a
politicii regionale (pentru elaborarea
strategiilor și programelor de dezvoltare regională, planificare bugetară etc.)
sunt fortificate
rapoarte ale consiliilor locale; ra- • ONG-urile cooperează eficient cu donatorii și sunt capabile să atragă resurse
poarte de program
financiare externe pentru soluţionarea
rapoarte de program, prezentate
problemelor locale.
de către ONG-uri
Riscuri:
• Procesul de participare la nivel local nu
este dezvoltat
• ONG-urile nu sunt capabile să formuleze propuneri bine documentate pentru autorităţile locale. ONG-urile nu
sunt extrem de atractive pentru donatori.
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Calendarul de monitorizare și evaluare: Introducere
Cadrul de rezultate UNDAF prezintă un rezumat al rezultatelor așteptate ale cooperării ONU cu
Guvernul și societatea civilă, precum și indicatori și sarcini pentru măsurarea succesului. Urmărirea
progresului UNDAF va solicita mai multe activităţi de cercetare, monitorizare și evaluare. Acestea
vor oferi informaţii suplimentare despre eforturile Guvernului și ale ONU pentru atingerea sarcinilor SCERS și Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Activităţile de colectare a principalelor date
vor fi coordonate pe plan calendaristic. La rândul său, calendarul este racordat la cadrul de evaluare
și monitorizare UNDAF, ce servește drept plan general pentru monitorizarea și evaluarea contribuţiilor efectuate de Sistemul ONU în Moldova.
Calendarul conţine activităţi de colectare și publicare a datelor majore:
• Cercetări și studii;
• Evaluări; și
• Evaluări importante cum ar fi evaluarea finală a UNDAF (primul semestru al anului 2010) și
evaluarea la sfârșit de ciclu al Programului de Ţară.
Calendarul prezintă de asemenea suportul curent al ONU pentru introducerea sau consolidarea
sistemelor de monitorizare obișnuite. Ministerele, departamentele sau agenţiile guvernamentale,
menţionate în Matricea rezultatelor ca parteneri, vor beneficia de asistenţă pentru elaborarea unor
rapoarte anuale de înaltă calitate asupra progreselor, cu folosirea unui format standardizat.
Prezentul calendar a fost elaborat în timpul unui atelier de jumătate de zi în iulie 2005, cu participarea reprezentanţilor celor trei grupuri de lucru pentru fiecare rezultat UNDAF. Pe peretele sălii de
conferinţe a fost plasat un calendar de format mare. Participanţilor li s-a solicitat să reflecteze asupra
proiectului cadrului de evaluare și monitorizare. Acolo unde indicatorii sau sursele de informaţie reclamau o activitate de colectare a datelor, pentru a fi sprijinită de fonduri ONU, aceasta era notată și
inclusă în calendar. La următoarea etapă, au fost depuse eforturi de raţionalizare a acestor activităţi
de colectare a datelor pentru a câștiga timp și a economisi mijloace. Calendarul de evaluare și monitorizare obţinut oferă o viziune pe scurt a activităţilor de colectare a datelor principale, realizate de
Agenţiile ONU, pe durata ciclului UNDAF.

Cercetări și studii

- Studiul privind cunoștinţele,
atitudinile și practicile familiilor
în domeniul îngrijirii și educaţiei
copilului (3.1; 3.2) (UNICEF)

2008
- Cel de-al doilea studiu de evaluare a
progreselor drepturilor omului în relaţie cu funcţionarea sistemului de justiţie faţă de anul 2007 ( 2.1) (UNDP)
- Studiul privind cunoștinţele, atitudinile și practicile tinerilor în domeniul
sănătăţii și dezvoltării (3.2) (UNICEF)
- Cel de-al doilea studiu de evaluare a
progreselor în domeniul reglementărilor și politicilor educaţionale și curiculei școlare (3.1) (UNICEF, UNESCO, ILO,
UNFPA)

2009
- Cercetare a bugetelor gospodăriilor
casnice (CBGC) / Studiu de indicatori
multipli în cuiburi (MICS) (3.1; 3.2; 3.3;
3.4) (UNICEF, UNFPA, OMS)
- Cel de-al doilea studiu de evaluare a
schimbărilor la nivelul satisfacerii cetăţenilor cu servicii furnizate de APL
(1.1) (UNDP)
- Cel de-al doilea studiu privind progresele dezvoltării ONG-urilor în
Moldova (1.3) (UNDP)
- Studiul sănătăţii reproductive
[UNFPA]

2010
- Studiul de evaluare a
dimensiunii, scopului și
succesului politicilor în
domeniul HIV/SIDA la
locul de muncă în Moldova (3.2)
(UNAIDS, ILO)

2011

Sisteme de monitorizare

Evaluări

- Evaluarea Programului Naţional
anti-HIV/SIDA (3.3, 3.4) (UNAIDS, UNICEF, OMS)
- Evaluarea procesului de dez-instituţionalizare și prevenire a abandonului
copiilor (3.3, 3.4) (UNICEF)
- Evaluarea relaţiei intervenţiilor la nivel naţional și local pentru extinderea participării comunităţilor și OSC
la planificarea dezvoltării (1.1, 1.3, 2.4)
(UNDP, UNICEF, UNFPA)

- Evaluarea eficienţei intervenţiilor
de dezvoltare a businessului în mediile urbane și rurale cele mai sărace
(1.2) (UNDP)

evaluare, precum și numele agenţiei ce contribuie. Simbolul A indică o activitate care este Anuală.

Parantezele din calendar conţin o referinţă la un rezultat sau produs relevant al Matricei rezultatelor și Cadrului de monitorizare și

- Evaluarea programelor de educaţie a părinţilor implementate
de către MSPS și MEC (3.1; 3.3)
(UNICEF, UNESCO)
- Evaluarea eficienţei și caracterului durabil al programului de
educaţie pentru formarea deprinderilor de viaţă (EFDV) (3.1)
(UNICEF, UNFPA)

- Evaluarea finală a
proiectelor reformei
guvernării și electorale (B1.1)
- Evaluarea sistemului de monitorizare a
SCERS
(A1.1.2-3)

- Sistemul de supraveghere HIV/SIDA de generaţia a doua A (prevalenţă, incidenţă, comportamente, servicii referitoare la metadonă și prevenirea transmiterii de la mamă la copil) (3.2; 3.3)
(UNAIDS, OMS, UNICEF, UNFPA, BM)
- Sistemul de colectare a datelor administrative pentru direcţionarea și furnizarea Programului Naţional de Asistenţă Socială A (3.3) (UNICEF, UNDP, UNFPA, ILO, BM)
- Sistemul de monitorizare și evaluare a sănătăţii și nutriţiei al Ministerului Sănătăţii și Protecţiei Sociale A (3.3) (UNICEF, OMS)
- Sistemul Registrului de Stat al Businessului A (1.2) UNDP)
- Sistemul de avertizare timpurie a dezastrelor A (2.5) (UNICEF, UNFPA, IOM)
- Sistemul de monitorizare a SCERS și Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului la nivel naţional A (DevInfo) (1,2,3) (UNDP, UNICEF)
- NBS Surveys A (Household Budget; Labour Force; Agriculture) (1,2,3) (UNDP)

- Studiul în domeniul drepturilor
omului în relaţie cu funcţionarea
sistemului de justiţie (nivel iniţial
pentru 2.1) (UNDP)
- Studiul privind caracterul și statutul dezvoltării ONG-urilor în
Moldova (nivel iniţial pentru 1.3)
(UNDP)
- Cercetare privind satisfacţia cetăţenilor cu servicii furnizate de Administraţiile Publice Locale (APL)
(nivel iniţial pentru 1.1) (UNDP)
- Studiul calitativ privind reglementările și politicile educaţionale și curicula școlară (nivel iniţial
pentru 3.1) (UNICEF, UNESCO, ILO,
UNFPA)

2007
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- Intervenţii singulare sau comune
ale agenţiilor pentru ameliorarea
performanţei şi rezultatelor Biroului Naţional de Statistică, în special pentru dezagregarea datelor A
(1,2,3) (UNDP, UNICEF, UNFPA)

- Raportul ODM
- Raportul UNGASS privind HIV/
SIDA
- Raportul asupra Convenţiei privind Drepturile Copilului (CDC)
- Evaluări anuale şi pregătirea programului anual de lucru
- Diseminarea principalelor rapoarte şi constatări către parteneri, donatori şi mass-media A

Evaluări

Crearea de capacităţi
de monitorizareși
evaluare

Utilizarea informaţiei

Activităţi

BM şi FMI
- REMR, CFAA, CPAR,
ROSC
- Indicatori de realizare
a afacerilor (1)

- Raportul Dezvoltării Umane al Republicii
Moldova

2008

- Cercetarea Băncii Mondiale privind calitatea
guvernării “Governance
Matters” (2)

- Raportul ODM
- Raportul CDC
- Raportul CEDAW

2009

- Pregătirea Evaluării Comune de Ţară (ECT) şi
UNDAF, 2011-2015

- Raportul Dezvoltării
Umane al Republicii Moldova

- Evaluarea finală UNDAF

2010

- Cercetarea Băncii Mondiale
privind calitatea guvernării
“Governance Matters (2)

- CPD ExCom al agenţiilor şi
pregătirea CPAP, 2012-2016

- Raportul ODM

Evaluarea la sfârşit de ciclu al
Programului de Ţară (agenţiile Comitetului Executiv)

2011

Parantezele din calendar conţin o referinţă la un rezultat sau produs relevant al Matricei rezultatelor şi Cadrului de monitorizare şi evaluare, precum şi numele agenţiei ce contribuie. Simbolul A
indică o activitate care este Anuală.

- Barometrul opiniei publice al IPP
A
(opiniile cetăţenilor vizavi de mai
multe subiecte privind guvernarea) (2, 2.1)
- Indicele de percepere a corupţiei
A
, Transparency International Moldova (2)
- Indicele durabilităţii ONG-urilor A ,
USAID (1.3)
- Evaluarea UNECE privind Mediul
(2.3)

- Evaluări trimestriale Planului anual de lucru A
- Evaluări anuale ale programului /
proiectului A
- Rapoarte privind progresele programului / proiectului A

2007
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Glosar de termeni:
Activităţi de colectare a datelor
• Cercetări și studii: Studiile recurg la o investigaţie a unei probleme sau fenomen cu intenţia
de a identifica cauzele fundamentale. Acestea sunt folosite pentru a dezvolta sau îmbunătăţi
strategia programului și/sau pentru a ajuta la stabilirea nivelului iniţial al indicatorilor utilizaţi. Cercetările reprezintă evaluări sau măsurări ale condiţiilor unei categorii specifice de
populaţie sau a unor bunuri publice (de ex. servicii de sănătate, școli, sisteme de aprovizionare
cu apă).
• Sisteme de monitorizare: Acestea se referă la sisteme de informaţie cu o raportare completă,
corectă și cu regularitate a datelor cu privire la principalele produse și rezultate ale Programului de Ţară ce contribuie la UNDAF. În mod obișnuit, acestea includ suport al Echipei de Ţară
a Naţiunilor Unite pentru sistemele naţionale de informaţie, precum Sistemele de informaţie
în domeniul sănătăţii sau Sisteme de avertizare timpurie.
• Evaluări: Acestea ar putea include analize ale importanţei strategice pentru evaluarea produselor și principalelor rezultate ale Programului de Ţară ale Agenţiilor, ce contribuie la UNDAF
sau analize ale performanţei UNDAF în calitate de cadru de coordonare. O evaluare este o
estimare ce încearcă să determine în mod sistematic și obiectiv valoarea sau semnificaţia unui
program sau a unor activităţi și politici de dezvoltare. (Ref: Glosarul de evaluare OCED-DAC,
aprilie 2001).

Referinţe de planificare

•

•

•

•

Această secţiune a calendarului include o serie de activităţi, evenimente sau repere pe care
ONU ar trebui să le reţină:
Evaluări: Acestea se referă la evaluări ale unei Agenţii ONU sau evaluări inter-agenţii. Procesul de evaluare este folosit în general ca sistem de monitorizare a performanţei agenţiilor sau
partenerilor, precum și ca produs al studiilor / cercetărilor și evaluărilor.
Crearea de capacităţi de monitorizare și evaluare: La momentul identificării lipsurilor de
capacităţi naţionale în raport cu activităţile de monitorizare și evaluare anunţate, sunt planificate o serie de activităţi de creare a capacităţilor.
Utilizarea informaţiei: Aceasta vizează orice eveniment sau proces de luare a deciziilor care
va conduce la formularea constatărilor, recomandărilor și lecţiilor însușite din activităţile de
monitorizare și evoluare. Lista ar putea include, de exemplu, conferinţe naţionale sau internaţionale, rapoarte privind ODM, rapoarte naţionale privind implementarea convenţiilor în domeniul drepturilor omului, pregătirea Evaluării Comune de Ţară, UNDAF sau a Programelor
de Ţară ale fiecărei agenţii a Echipei de Ţară a Naţiunilor Unite.
Activităţi ale partenerilor de evaluare și monitorizare: Acestea sunt folosite pentru a realiza
exerciţii de colectare și analiză ale principalelor date provenind de la parteneri ce pot contribui la activităţi de monitorizare și evaluare ale ONU sau care ar putea asigura contribuţii (de
exemplu, recensăminte naţionale, cercetări ale bugetelor gospodăriilor casnice). Acestea vor fi
completate conform informaţiilor disponibile la momentul elaborării UNDAF și vor putea fi
suplimentate cu altele mai detaliate prin intermediul mecanismelor de evaluare UNDAF.
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4. Sănătatea și mortalitatea copiilor.

3. Politicile în domeniul cheltuielilor
publice nu sprijină
dezvoltarea durabilă și reducerea
sărăciei

2. Eliminarea inegalităţilor regionale
de dezvoltare

1. Mediul de afaceri
nefavorabil.

PROBLEMA

Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (SCERS)
și Programe Naţionale
1. Reforma cadrului regulator (Obiectiv, para 287).
2. Susţinerea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (Obiectiv,
para 287).
3. Dezvoltarea și protecţia competitivităţii (Obiectiv, para 287).
4. Promovarea comerţului extern (Obiectiv, para 287).
5. Reducerea inflaţiei pentru promovarea unor condiţii favorabile pentru afaceri și investiţii și pentru garantarea veniturilor reale ale populaţiei (Obiectiv, para 167).
1. Dezvoltarea echilibrată și durabilă la scara întregii ţări prin reducerea
diferenţelor în dezvoltarea social-economică între regiuni și, în special, între centru și periferie (Obiectiv, para 458).
2. Asigurarea asistenţei pentru administraţiile locale în domeniul dezvoltării socio-economice a teritoriilor și coordonarea cu programele
naţionale, sectoriale și teritoriale (Obiectiv, para 458).
1. Asigurarea stabilităţii și caracterului previzibil pentru veniturile publice, în special colectarea impozitelor pentru acoperirea completă a
obligaţiilor bugetare (Obiectiv, para 187).
2. Raţionalizarea sistemului de educaţie pentru sporirea eficienţei resurselor utilizate prin alocaţii suplimentare directe destinate creșterii
normelor alimentare în instituţiile preșcolare și școlare, precum și
pentru majorarea burselor cu circa 20% (Măsuri pe termen mediu,
para 208).
3. Asigurarea unei direcţionări mai eficiente a cheltuielilor pentru protecţie socială (Măsuri pe termen mediu, para 208).
4. Ameliorarea eficacităţii sistemului de alocaţii sociale prin direcţionarea acestora către persoanele cele mai sărace și focusarea pe grupurile sociale aflate în situaţii de risc (Obiectiv, para 552).
1. Extinderea accesului populaţiei, în special a celei sărace, la servicii de
sănătate de bază prin dezvoltarea asistenţei medicale primare (Obiectiv, para 523).
2. Programe de asistenţă medicală pentru femei însărcinate și copii bolnavi (SCERS, para 530).
3. Aprovizionarea cu medicamente compensate pentru copii mici și femei însărcinate în condiţii de ambulatoriu (SCERS, para 530).
4. Programe de servicii perinatale de calitate (SCERS, para 529).
5. Programul Naţional de Imunizare 2001-2005 (SCERS, para 529).
6. Legea privind produsele alimentare, 2004.
7. Programul Naţional „Nutriţia copilului pentru 1998-2003”.
Principalele instrumente în
domeniul Drepturilor Omului

1. Reducerea cu două-treimi, până în anul 2015, a
mortalităţii copiilor până la cinci ani (Obiectivul
4, Sarcina 5).
2. Reducerea în jumătate, între 1998 și 2015, a numărului de persoane care suferă de foame (Obiectivul 1, Sarcina 2, Indicatorul „Prevalenţa copiilor în
vârstă până la cinci ani cu greutate sub cea normală”).
3. Reducerea în jumătate, până în anul 2015, fără
acces durabil la apă potabilă sigură și sanitaţie
adecvată (Obiectivul 7, Sarcina 10).

1. Convenţia cu privire la Drepturile Copilului (CDC).
2. Programul de Acţiuni ICPD.
3. Programul Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor
Omului.

Restructurarea și abordarea complexă a problemei Pactul Internaţional privind
datoriei externe (Obiectivul 8, Sarcina 14).
Drepturile Sociale, Economice
și Culturale (ICESCR)

1. Reducerea în jumătate, între 1998 și 2015, a numărului de persoane cu venit sub 2.15 dolari SUA pe
zi (la PPC) (Obiectivul 1, Sarcina 1).
2. Dezvoltarea în continuare a unui sistem transparent din punct de vedere financiar și non-discriminatoriu, bazat pe reguli, prin intermediul promovării exporturilor și atragerii investiţiilor (Obiectivul 8, Sarcina 12).
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9. Instruire profesională inadecvată.

8. Acces insuficient
la educaţie de calitate.

7. HIV/SIDA, ITS și tuberculoza.

6. Sănătatea adolescenţilor și tinerilor.

5. Sănătatea și mortalitatea maternă.

PROBLEMA

Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (SCERS)
și Programe Naţionale
1. Extinderea accesului populaţiei, în special a celei sărace, la servicii de
sănătate de bază prin dezvoltarea asistenţei medicale primare (Obiectiv, para 523);
2. Programe de asistenţă medicală pentru femei însărcinate și copii bolnavi (SCERS, para 530).
3. Aprovizionarea cu medicamente compensate pentru copii mici și femei însărcinate în condiţii de ambulatoriu (SCERS, para 530).
4. Programul de servicii perinatale de calitate (SCERS, para 529).
5. Programul Naţional de Sprijin pentru Planificarea Familiei și Protecţia
Sănătăţii Reproductive, 1999-2003.
6. Legea privind produsele alimentare, 2004.
7. Proiectul Strategiei Naţionale în domeniul Sănătăţii Reproductive
2005- 2015.
8. Proiectul Legii privind oportunităţi egale pentru femei și bărbaţi.
9. Proiectul Legii privind prevenirea și combaterea violenţei domestice.
1. Extinderea accesului populaţiei, în special a celei sărace, la servicii de
sănătate de bază prin dezvoltarea asistenţei medicale primare (Obiectiv, para 523).
2. Sporirea accesului la servicii de educaţie și sănătate, precum și la cele
de promovare a modului de viaţă sănătos și a dezvoltării personale
(Obiectiv, para 587).
3. Proiectul Strategiei Naţionale în domeniul Sănătăţii Reproductive
2005- 2015.
4. Proiectul Programului Naţional de Prevenire și Control HIV/SIDA și ITS
2006-2010.
1. Ameliorarea măsurilor de prevenire și tratament ale maladiilor condiţionate social (Obiectiv, para 523).
2. Programul Naţional de Control TB, 2001-2005 (SCERS, para 529).
3. Programul Naţional de Prevenire și Tratament HIV/SIDA și a Infecţiilor
cu Transmitere Sexuală, 2001-2005 (SCERS, para 529).
4. Proiectul Strategiei Naţionale în domeniul Sănătăţii Reproductive
2005- 2015.
5. Proiectul Programului Naţional de Prevenire și Control HIV/SIDA și ITS
2006-2010.
1. Extinderea accesului la servicii de educaţie, în special pentru copiii din
familiile vulnerabile (Obiectiv, para 503).
2. Ameliorarea sistemică a calităţii serviciilor de educaţie oferite (Obiectiv, para 503).
3. Actualizarea sistemului de integrare socială a copiilor cu necesităţi educaţionale speciale (NES) și copiilor vulnerabili (Obiectiv, para 503).
4. Strategia Naţională Educaţie pentru Toţi.
1. Reconsiderarea locului și rolului educaţiei secundare profesionale și
ajustarea ei la solicitările comunităţii, odată cu actualizarea registrului de profesii oferite în consultare cu partenerii sociali (Obiectiv pe
termen mediu, para 507).
Principalele instrumente în
domeniul Drepturilor Omului

1. Pactul Internaţional privind
Drepturile Sociale, Economice
și Culturale (ICESCR);
2. Programul de Acţiuni ICPD

Asigurarea accesului universal pentru toţi copiii de a 1. Pactul Internaţional privind
frecventa gimnaziul (Obiectivul 2, Sarcina 3).
Drepturile Sociale, Economice
și Culturale (ICESCR).
2. Convenţia cu privire la Drepturile Copilului (CDC).
3. Programul de Acţiuni ICPD.

1. Stoparea, către anul 2015, a răspândirii și începe- 1. Programul de Acţiuni ICPD.
rea procesului de reducere a HIV/SIDA (Obiectivul 6, Sarcina 7).
2. Stoparea, către anul 2015, a răspândirii și începerea procesului de reducere a incidenţei tuberculozei și malariei (Obiectivul 6, Sarcina 8).

Elaborarea și implementarea strategiilor pentru ti- 1. Programul de Acţiuni ICPD.
neret (Obiectivul 8, Sarcina 15).

Reducerea cu trei-pătrimi, până în anul 2015, a ratei 1. Programul Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor
mortalităţii materne (Obiectivul 5, Sarcina 6).
Omului.
2. Convenţia cu privire la Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor
(CEDAW).
3. Programul de Acţiuni ICPD.
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Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (SCERS)
și Programe Naţionale
10. Poluarea apelor Reducerea poluării resurselor de apă (Obiectiv, para 489).
de suprafaţă și
subterane.

15. Tinerii se con- 1. Ameliorarea perspectivelor de ocupare și auto-ocupare în muncă
fruntă cu riscuri.
pentru tineri (Obiectivul, para 587).
2. Sporirea accesului la servicii de educaţie și sănătate, precum și la cele
de promovare a modului de viaţă sănătos și a dezvoltării personale
(Obiectiv, para 587).
3. Stimularea implicării tinerilor în procesul de luare a deciziilor în domeniul dezvoltării sociale, economice, culturale și politice a ţării, prin
crearea Consiliilor Locale ale Tinerilor și alte forme de participare
(Obiectivul, para 587).

13. Copiii în situaţii 1. Elaborarea și implementarea unor programe specifice, precum protecţia copilului și familiei și protecţia persoanelor cu dizabilităţi (Obide risc, în special
ectiv, para 552).
copiii separaţi de
2. Ameliorarea eficacităţii sistemului de alocaţii sociale prin direcţionafamilie.
rea acestora către persoanele cele mai sărace și focusarea pe grupurile sociale aflate în situaţii de risc (Obiectiv, para 552).
3. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale prin diversificarea și ameliorarea calităţii acestuia și facilitarea unei implicări mai active a societăţii civile (Obiectiv, para 552).
4. Actualizarea sistemului de integrare socială a copiilor cu necesităţi educaţionale speciale (NES) și copiilor vulnerabil (Obiectiv, para
503).
14. Violenţa, negli- 1. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale prin diversificarea și ameliojarea și exploatararea calităţii acestuia și facilitarea unei implicări mai active a societărea.
ţii civile (Obiectiv, para 552).
2. Proiectul Legii privind prevenirea și combaterea traficului de fiinţe
umane.
3. Proiectul Legii privind oportunităţi egale pentru femei și bărbaţi.
4. Proiectul Legii privind prevenirea și combaterea violenţei domestice.

12. Pierderea biodi- 1. Protecţia și extinderea fondului forestier (Obiectiv, para 489).
versităţii.
2. Protecţia și extinderea suprafeţelor de rezerve naturale protejate de
stat (Obiectiv, para 489).

11. Degradarea so- Reducerea accelerării degradării solurilor (Obiectiv, para 489).
lurilor.

PROBLEMA

Principalele instrumente în
domeniul Drepturilor Omului

1. Convenţia Internaţională împotriva Torturii și altor Forme
de Tratament sau Pedepse Inumane ori Degradante (CAT).
2. Convenţia cu privire la Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor
(CEDAW).
3. Programul de Acţiuni ICPD.

1. Reducerea cu două-treimi, până în anul 2015, a
mortalităţii copiilor până la cinci ani (Obiectivul
4).
2. Reducerea cu trei-pătrimi, până în anul 2015, a ratei mortalităţii materne (Obiectivul 5).
3. Stoparea, către anul 2015, a răspândirii și începerea procesului de reducere a HIV/SIDA (Obiectivul 6, Sarcina 7).
4. Elaborarea și implementarea strategiilor pentru
tineret (Obiectivul 8, Sarcina 15).
1. Elaborarea și implementarea strategiilor pentru tineret (Obiectivul 8, Sarcina 15);
2. Asigurarea accesului universal pentru toţi copiii de
a frecventa gimnaziul (Obiectivul 2, Sarcina 3, Indicatorul „Știinţa de carte a persoanelor cu vârsta de
15-24 ani”).

1. Pactul Internaţional privind
Drepturile Sociale, Economice
și Culturale (ICESCR).
2. Programul de Acţiuni ICPD.

1. Programul Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor
Omului.
2. Convenţia cu privire la Drepturile Copilului (CDC).

Pactul Internaţional privind
Drepturile Sociale, Economice
și Culturale (ICESCR).
Pactul Internaţional privind
Drepturile Sociale, Economice
și Culturale (ICESCR).

1. Reducerea în jumătate, între 1998 și 2015, a numărului de persoane care suferă de foame (Obiectivul 1, Sarcina 2, Indicatorul „Prevalenţa copiilor în
vârstă până la cinci ani cu greutate sub cea normală”).
2. Reducerea cu două-treimi, până în anul 2015, a
mortalităţii copiilor până la cinci ani (Obiectivul
4).

Integrarea principiilor dezvoltării durabile în programele și politicile ţării și reducerea pierderilor
de resurse ale mediului (Obiectivul 7, Sarcina 9).
Integrarea principiilor dezvoltării durabile în programele și politicile ţării și reducerea pierderilor
de resurse ale mediului (Obiectivul 7, Sarcina 9).

Reducerea în jumătate, până în anul 2015, a nu- Pactul Internaţional privind
mărului de persoane fără acces durabil la apă po- Drepturile Sociale, Economice
tabilă sigură.
și Culturale (ICESCR).
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Strategia de Creștere Economică și Reducere a Sărăciei (SCERS)
și Programe Naţionale
4. Prevenirea șomajului printre tineri și susţinerea tinerilor pentru a se
angaja în muncă (Obiective pe termen mediu, para 578).
5. Strategia Naţională pentru Tineret.
6. Proiectul Legii privind oportunităţi egale pentru femei și bărbaţi.
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

20. Lipsa libertăţii
presei și accesului la informaţie

Declaraţia Mileniului.

16. Persoanele cu di1. Reducerea în jumătate, între 1998 și 2015, a număzabilităţi sunt ex- 1. Susţinerea persoanelor cu dizabilităţi pentru a se angaja în muncă
rului de persoane cu venit sub 2.15 dolari SUA
cluse din sociepe zi (la PPC) (Obiectivul 1, Sarcina 1).
(Obiective pe termen mediu, para 578);
tate.
2. Diversificarea și ameliorarea calităţii serviciilor de ocupare în muncă
(Obiective pe termen mediu, para 578);
3. Elaborarea și implementarea unor programe specifice, precum protecţia copilului și familiei și protecţia persoanelor cu dizabilităţi (Obiectiv, para 552).
17. Administraţia pu- 1. Sporirea eficienţei sectorului public la nivel central (Obiectiv, para
blică ineficientă.
221).
2. Ameliorarea procesului de luare a deciziilor și a abordării sale strategice (Obiectiv, para 221).
3. Îmbunătăţirea interacţiunii dintre administraţia publică și societatea
civilă (Obiectiv, para 221).
4. Sporirea eficienţei prin dezvoltarea capacităţii sistemului de dezvoltare a resurselor instituţionale și umane (Obiectiv, para 221).
5. Ameliorarea legislaţiei privind autonomia locală și auto-guvernare
(Obiectiv, para 222).
5. Definirea clară a funcţiilor și responsabilităţilor între administraţiile
centrale și publice (Obiectiv, para 222).
6. Extinderea independenţei fiscale și economice a structurilor administraţiei locale (Obiectiv, para 222).
18. Instabilitatea po- 1. Ameliorarea calităţii proiectelor legislative și actelor de suport în gelitică și legislatineral și, în special, a celor privind dezvoltarea economică (Obiectiv,
para 261).
vă.
2. Dezvoltarea sistemului educaţional de drept (Obiectiv, para 261).
3. Îmbunătăţirea interacţiunii dintre administraţia publică și societatea
civilă (Obiectiv, para 221).
19. Supremaţia legii 1. Dezvoltarea pieţei de servicii legale și respectarea drepturilor coninsuficientă.
sumatorilor de servicii legale (implementarea serviciilor calitative)
(Obiectiv, para 261).
2. Dezvoltarea sistemului educaţional de drept (Obiectiv, para 261).
3. Executarea deciziilor judecătorești (Obiectiv, para 261).

PROBLEMA

1. Pactul Internaţional privind
Drepturile Sociale, Economice
și Culturale (ICESCR).
2. Pactul Internaţională privind Drepturile Civile și Politice
(ICCPR).
1. Pactul Internaţional privind
Drepturile Civile și Politice
(ICCPR).
2. Pactul Internaţional privind
Drepturile Sociale, Economice
și Culturale (ICESCR).

Pactul Internaţional privind
Drepturile Sociale, Economice
și Culturale (ICESCR).

Principalele instrumente în
domeniul Drepturilor Omului
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