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 Rezumat 

 Documentul de program de țară (DPȚ) al Republicii Moldova este prezentat 

Consiliului Executiv pentru discuții și aprobare în cadrul sesiunii nominalizate, în lipsa 

obiecțiilor. DPȚ include un buget estimativ total în valoare de 4.450.000 USD din 

surse obișnuite, în funcție de disponibilitatea fondurilor, și 13.000.000 USD din alte 

surse, în funcție de disponibilitatea contribuțiilor cu destinație specială, pentru 

perioada anilor 2023-2027. 
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Argumentarea programului 

1. În 2021, Republica Moldova a trecut din categoria țărilor cu venituri mici în cea 

a țărilor cu venituri medii-superioare. Cu toate acestea, modelul de creștere 

economică al țării continuă să înregistreze vulnerabilități inerente asociate cu 

capacitatea internă slabă de a genera locuri de muncă, riscuri climatice pentru 

agricultură, o economie informală de proporții mari, îmbătrânirea rapidă a populației 

și emigrarea continuă. Acestea au fost exacerbate de pandemia de coronavirus din 

2019 (COVID-19) și au provocat o scădere a produsului intern brut (PIB) cu 7% în 

2020. 1 Mai recent, țara a fost afectată de un flux de peste 500.000 de refugiați, 

majoritatea femei și copii, care fug din calea conflictului din Ucraina. Este necesară 

asistență imediată pentru toți, precum și sprijin pentru integrarea celor care doresc să 

rămână pe termen lung. Programul de cooperare propus subliniază repetat 

angajamentul de a asigura respectarea drepturilor tuturor copiilor și de a nu lăsa pe 

nimeni în urmă (aproximativ 600.000 de fete și băie ți care trăiesc în țară, plus încă 

între 100.000 și 300.000 de copii și îngrijitorii lor care sunt în căutarea refugiului). 

2. Devotamentul țării față de agenda de dezvoltare durabilă este subliniat în 

Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030” și apoi reflectat în Evaluarea 

națională voluntară 2020. Următorul raport privind implementarea Convenției cu 

privire la drepturile copilului este o oportunitate valoroasă de a stimula dezbaterea 

publică referitor la provocările legate de asigurarea faptului că to ți copiii se bucură 

de drepturile lor de a trăi, de a prospera, de a învăța, de a se dezvolta și de a contribui 

semnificativ la o societate care este echitabilă și incluzivă. Acordul de Asociere 

Moldova – Uniunea Europeană, în vigoare din 2016, definește parametrii dezvoltării 

socioeconomice regionale. 

3. Chiar dacă s-au făcut progrese substanțiale în reducerea sărăciei în ultimul 

deceniu, în 2020, fiecare al patrulea copil era sărac. În special sunt dezavantaja ți 

copiii din zonele rurale, deoarece ratele sărăciei absolute la sat sunt de 36%, 

comparativ cu 13% în orașe. 42 procente din familiile cu trei și mai mulți copii trăiesc 

în sărăcie. Principalul program de asistență socială, Ajutor Social, acoperă doar 7% 

din populație, susținând o cincime din chintila cea mai săracă. Pensiile pentru limită 

de vârstă și, până de curând, remitențele2 lucrătorilor migranți din străinătate au avut 

un efect pozitiv mai pronunțat asupra veniturilor familiilor. 3  Consecințele 

socioeconomice ale conflictului din Ucraina ar putea tensiona sistemul de protecție 

socială prin inflație ridicată și spațiu fiscal redus, afectând și mai mult capacitatea 

țării de a aborda sărăcia și excluderea socială.   

4. După aproape două decenii de progrese graduale privind supraviețuirea copiilor, 

ratele mortalității infantile și a mortalității copiilor sub vârsta de 5 ani, au stagnat la 

12 și, respectiv, 14 decese la 1.000 de născuți vii4 în 2020. Aceste rate sunt de trei ori 

mai mari decât media Uniunii Europene. În 2020, administrarea vaccinurilor  

împotriva difteriei-tetanosului-pertussis (DTP3) a scăzut la 86% – din cauza 

întreruperii imunizării în timpul carantinei COVID-19 și a creșterii sentimentelor 

anti-vaccinare în rândul părinților. 

 
1Banca Mondială, Actualizare privind economia Moldovei, 2021  
2 Rolul de atenuare al remitențelor ar putea fi erodat și mai mult în economia post -pandemie. 
3 În lipsa altor specificații, toate datele din DPȚ provin din: Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), „Analiz a situației 

copiilor și adolescenților din Republica Moldova”, 2021; UNICEF, Raportul anual al biroului de țară 2021, Moldova, 

Actualizare privind contextul și situația copiilor; și UNICEF, Profilul țării pentru Republica Moldova, 

https://data.unicef.org/country/mda/. 
4 Grupul interinstituțional al Națiunilor Unite pentru estimarea mortalității infantile, „Levels and Trends in Child Mortality (UN 

IGME) Report 2021”, [„Niveluri și tendințe în mortalitatea infantilă (UN IGME), Raport”], decembrie 2021.  

https://data.unicef.org/country/mda/
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5. Insuficiența resurselor umane a încetinit furnizarea de asistență medicală 

perinatală și primară, în special în zonele rurale. Investi țiile publice în sănătate, 

raportate la 4,4% din PIB în 20205, nu se potrivesc cu scopul reorganizării sectorului 

și nevoia acestuia de a-și îmbunătăți infrastructura. Până la 12 la sută din populația 

țării nu beneficiază de asigurări de asistență medicală, majoritatea acestora locuind în 

mediul rural6; mulți sunt tineri, angajați în economia informală și/sau romi. Numărul 

mare de refugiați va pune o povară suplimentară pe sistemul asigurărilor obligatorii 

de asistență medicală.  Ponderea plăților directe formale și informale suportate de 

populație, în special împovărătoare pentru chintila cea mai săracă, este estimată la 

45% din cheltuielile totale pentru sănătate.  

6. Țara nu a adoptat încă pe deplin o abordare socială în evaluarea dizabilită ții. 

Numărul copiilor cu dizabilități înregistrați în sistemului de sănătate – aproximativ 

12.000 – a rămas stabil în ultimii ani. Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani 

reprezintă doar 27% la determinarea primară a dizabilității, ceea ce semnalează despre 

unele deficiențe sistemice în detectarea precoce a dizabilității sau a întârzierilor de 

dezvoltare. O proporție mare de dizabilități severe – aproximativ 40 la sută – indică 

eșecul sistemului de a acoperi și aborda condiții mai blânde/reversibile.7 Se estimează 

că serviciile de intervenție timpurie, fiind relativ noi, satisfac doar o zecime din 

cererea reală.8 

7. Rețeaua de peste 40 de clinici medicale prietenoase tinerilor s-a dovedit 

eficientă în furnizarea de asistență medicală și consiliere adolescenților și tinerilor, 

deși trebuie să se depună eforturi pentru a ajunge mai bine la adolescen ții cei mai 

expuși riscului și cei mai vulnerabili. Îmbunătățirile constante ale sănătății sexuale și 

reproductive ale adolescenților sunt evidențiate de o scădere a infecțiilor cu 

transmitere sexuală și de utilizarea mai largă a metodelor contraceptive. În pofida 

scăderii de la 26 la 22 de cazuri la 1.000 de femei cu vârsta cuprinsă între 15 -19 ani 

în perioada 2010-2020, rata fertilității la adolescenți rămâne de trei ori mai mare decât 

media Uniunii Europene.9  Povara riscurilor pentru sănătatea mintală și bunăstarea 

psihosocială a adolescenților a crescut.   

8. Statul oferă gratuit pentru copii educație primară, secundară și educație timpurie 

(ET). Aproximativ 18% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani și 90% dintre 

copiii cu vârsta între 3 și 6 ani au beneficiat de ET organizată în 2020.10 Cu toate 

acestea, ratele de frecventare preșcolară în rândul romilor și al copiilor cu dizabilită ți 

sunt de 12 și, respectiv, 11%. Instituțiile de ET sunt mai accesibile în mediul rural, 

care atestă o populație în scădere, decât în mediul urban. Integrarea copiilor refugiați 

din Ucraina va necesita investiții suplimentare.   

9. Calitatea rezultatelor predării și învățării rămâne o preocupare serioasă, în 

special în școlile rurale, unde mai mult de jumătate dintre elevi nu ating niveluri 

minime de competență la științe, citire și matematică, conform Programului 

internațional de evaluare a elevilor (PISA) din 2018.11 Diferențele de performanță 

academică se corelează strâns cu statutul socioeconomic al elevilor. În plus, stilu rile 

 
5Ministerul Finanțelor, 2021, disponibil la Bugetul cetatenilor 2020_format editabil 03.02.20 (gov.md). 
6 Compania Națională de Asigurări în Medicină, p. 28.   
7 Biroul Național de Statistică, Copiii Moldovei, Publicație Statistică, 2020, Fondul  Națiunilor Unite pentru Copii, noiembrie 

2020; și Biroul Național de Statistică, Grafice informative, „Situația copiilor în Republica Moldova în anul 

2020”,https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Copiii_Moldovei/Infografice/2020/Sanatate.pdf . 
8 LUMOS_Situația_copiilor.pdf (contentfiles.net), p. 47. 
9 Banca Mondială, Rata fertilității adolescenților, informație disponibilă 

lahttps://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT?locations=MD. 
10 Biroul Naţional de Statistică, Educația în Republica Moldova, 2021, p. 115.  
11 OCDE, Programul internațional de evaluare a elevilor (PISA), „Rezultatele PISA 2018: Moldova”.  

https://mf.gov.md/sites/default/files/Bugetul%20cetatenilor%202020.pdf
http://www.cnam.md/httpdocs/editorDir/file/RapoarteActivitate_anuale/2021/Raport%20de%20activitate%20CNAM%202020.pdf
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Copiii_Moldovei/Infografice/2020/Sanatate.pdf
https://lumos.contentfiles.net/media/assets/file/LUMOS_Situatia_copiilor.pdf?
https://data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT?locations=MD
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de predare rămân în cea mai mare parte didactice, în timp ce profesia nu reușește să 

atragă forța de muncă tânără.   

10. Angajamentul țării față de educația incluzivă necesită mai multă consolidare a 

capacităților, îmbunătățire a accesibilității școlilor și tehnologii de asistență potrivite 

vârstei. Este necesar un sprijin individualizat pentru a ajuta aproximativ 10.000 de 

copii de vârstă școlară cu dizabilități în învățământul general și aproximativ 1.000 de 

copii refugiați ucraineni. Copiii cu nevoi educaționale speciale sau cu dizabilități 

înscriși în școlile obișnuite au înregistrat progrese semnificative în ultimul deceniu. 

Copiii cu nevoi mai complexe rămân segregați, iar majoritatea părinților trebuie încă 

să depășească atitudinile negative față de copiii cu nevoi educaționale speciale din 

învățământul general, inclusiv în instituțiile preșcolare. Standardele pentru apă, 

canalizare și igienă (WASH) trebuie ridicate, în special în zonele rurale, unde grupuri 

sanitare interioare lipsesc în 70% de școli și 40% de grădinițe. 

11. Lipsa de muncă și participarea civică afectează aproximativ 40% de tineri. În 

2019, 27% de tinerii cu vârsta cuprinsă între 15 și 29 de ani tineri neîncadra ți 

profesional, care nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională, 

ceea ce înseamnă că fiecare al treilea tânăr din țară se afla în categoria „NEET”12, de 

două ori mai mult decât media din Uniunea Europeană (cu reprezentan ță mai mare a 

fetelor). Rețelele comunitare pentru adolescenți sunt rare, adesea nu reprezintă 

nevoile lor specifice sau modul lor de viață și sunt slab legate de inițiativele mai largi 

ale societății civile.13 

12. În instituții rezidențiale sunt aproximativ 1.000 de copii, o scădere de zece ori 

de când au început reformele de dezinstituționalizare în țară în urmă cu aproximativ 

15 ani. Între timp, numărul copiilor aflați în îngrijire de tip familial, îngrijirea rudelor 

și asistență parentală aproape s-a triplat, de la aproximativ 6.500 la 18.000 de copii. 14 

Este necesară revizuirea periodică a situației copiilor, inclusiv a copiilor cu 

dizabilități, în toate formele de îngrijire, punându-se accent pe planurile individuale 

de asistență, pentru integrarea accelerată în familiile biologice. În 2020, aproximativ  

34.000 de copii aveau statutul oficial de separați de părinți; 85% au fost lăsați în grija 

familiilor extinse de către cei care au migrat peste hotarele țării. Mai mult de o treime 

dintre adolescenți au cel puțin un părinte care lucrează în străinătate, iar pentru 

aproximativ 10% dintre adolescenți, ambii părinți sunt plecați.15  Scopul legislației 

aprobate recent privind măsurile de custodie este de a asigura că to ți copiii separați 

de părinți sunt crescuți într-un mediu familial afectuos, subliniind necesitatea creșterii 

investițiilor în servicii de prevenire a separării familiale. Ritmul reformelor legate de 

instituțiile specializate (care găzduiește aproximativ 250 de copii cu dizabilită ți) a 

rămas în urmă. O gamă largă de servicii specializate pentru copiii cu dizabilități și 

familiile cu copii cu dizabilități va preveni separarea familiei și, în consecință, va 

reduce instituționalizarea copiilor.   

13. Aproape 30% de femei tinere au trecut prin violență fizică în copilărie, iar 

aproximativ 40% de femei și bărbați tineri raportează că au fost supuși cel puțin unui 

tip de violență în copilărie.16 Deși 14% de femei și 5% de bărbați au suferit de violență 

sexuală înainte de a împlini 18 ani, doar jumătate dintre ei cred că aceasta trebuie 

denunțată și urmărită penal. Acțiunile de răspuns din partea sectorului de protecție 

 
12 Organizația Internațională a Muncii, „Ocuparea incluzivă și productivă pentru tineri, o analiză de sisteme pentru Programul d e 

țară privind Munca Decentă pentru anii 2021-2024”, iunie 2021.   
13 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, “Youth Wellbeing Policy Review of Moldova”, [„Evaluarea politicii de 

bunăstare a tinerilor din Moldova”], 2018.  
14 Hope and Homes for Children, „Sprijinul acordat de UE pentru reforma sistemului de îngrijire a copiilor în Moldova în perioad a 

2021–2027”, 2020, disponibil la https://www.hopeandhomes.org/wp-content/uploads/2022/05/2020-11-Moldova-EU-funds-

Recommendations_LONG.pdf. 
15 Organizația Națiunilor Unite, Analiza comună de țară a ONU pentru Republica Moldova 2020, martie 2021.   
16 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Studiul privind violența împotriva copiilor și a tinerilor din 2019, 2020 .   

https://www.hopeandhomes.org/wp-content/uploads/2022/05/2020-11-Moldova-EU-funds-Recommendations_LONG.pdf
https://www.hopeandhomes.org/wp-content/uploads/2022/05/2020-11-Moldova-EU-funds-Recommendations_LONG.pdf
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socială nu sunt pe măsura nivelului de violență cauzat de pandemie. Traficul de 

persoane în scopuri sexuale nu a fost oprit și afectează în mod dispropor ționat femeile 

și fetele fără acte/apatride și cele de etnie romă. Copiii refugiați neînsoțiți sunt expuși 

unui risc crescut de exploatare.  

14. Deși numărul infracțiunilor împotriva copiilor a scăzut de la 941 în 2016 până 

la 606 în 2020, numărul copiilor condamnați la pedeapsa cu închisoarea a crescut cu 

două treimi (de la 78 până la 131 de cazuri).17 Pedeapsa și închisoarea cu suspendare 

rămân măsuri-cheie, fiecare fiind aplicată în aproximativ 40% din cazuri. Deten ția 

solitară a copiilor a fost interzisă, iar toți copiii aflați în contact cu legea au acum 

dreptul la asistență juridică gratuită. În general, există căi limitate de îngrijire 

preventivă și de reabilitare în sistemul de justiție, protecția copilului, asistența socială 

și în sistemului de învățământ. 

15. Guvernul Republicii Moldova și Biroul Național de Statistică (BNS) 

monitorizează progresul în direcția obiectivelor de dezvoltare durabilă și emit 

periodic date despre copii. Cu toate acestea, disponibilitatea și calitatea datelor 

privind cele mai dezavantajate și vulnerabile populații trebuie îmbunătățite pentru a 

le face mai „vizibile” în discursul public și în eforturile politicii na ționale de 

dezvoltare. 

16. Rezultatele evaluării Cadrului de Parteneriat al Organizației Națiunilor Unite 

pentru Dezvoltare Durabilă 2018–2022, precum şi ale mai multor evaluări ale 

strategiilor naționale din domeniul protecției copilului și educației incluzive pot fi 

utilizate pentru a aprecia cooperarea UNICEF cu Guvernul. Documentul programului 

de țară (DPȚ) cuprinde recomandările rapoartelor, subliniind necesitatea de a: 

a) aborda ineficiențele structurale și punctele slabe ale instituțiilor și 

specialiștilor în implementarea legislației și a politicilor  

b) atrage resurse suplimentare pentru copii, nu neapărat financiare, din surse 

publice și private  

c) îmbunătăți programele de la nivel subnațional/local  

d) promova integrarea intervențiilor de asistență socială, sănătate, educație, 

protecția copilului și justiție pentru cei care sunt deosebit de vulnerabili și excluși  

e) include mecanisme în proiectarea programelor pentru a direcționa cererea 

publică spre politici bazate pe drepturile omului și sensibile la dimensiunea de gen și 

pentru a responsabiliza persoanele cu răspundere.  

17. Prin consultările organizate la începutul anului 2022 cu guvernul, societatea 

civilă, partenerii de dezvoltare și tinerii au fost validate prioritățile programului și s-

a reafirmat avantajul deținerii de UNICEF a rolului principal în stabilirea agendei 

privind drepturile copilului, cu experiența pe care o deține în colectarea de date axate 

pe echitate, elaborarea politicilor și furnizarea de servicii. UNICEF Moldova este un 

partener preferat de Guvern și alte părți interesate, oferind consiliere strategică în 

materie de politici, expertiză tehnică specifică și resurse pentru a dezvolta și testa 

abordări adaptate la nivel local.   

Prioritățile programului și parteneriatele 

18. Guvernul și UNICEF împărtășesc o viziune a schimbării conform căreia, până 

în anul 2027, toate fetele și băieții din țară, inclusiv cei mai vulnerabili, vor crește 

într-o societate care este ferm angajată, mai capabilă și mai bine dotată cu resurse 

pentru a asigura că fiecare copil își dezvoltă întregul său poten țial.   

 
17 Biroul Naţional de Statistică, „Copiii Moldovei”, 2020.   



E/ICEF/2022/P/L.27 
 

 

22-10862 6/17 

 

19. Programul propus se aliniază cu prioritățile Strategiei Naționale de Dezvoltare 

pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor și a valorifica potențialul la fiecare 

etapă. De asemenea, reflectă părțile cruciale ale cadrelor strategice care definesc 

politicile naționale de sănătate, de educație, pentru tineret și protecția copilului în 

următoarea decadă. Planul strategic al UNICEF pentru anii 2022–2025 și Planul de 

acțiune privind dimensiunea de gen pentru anii 2022–2025 conțin referințe globale 

pentru stabilirea obiectivelor programului și formularea teorie i schimbării. La nivel 

de țară, cadrul de cooperare pentru dezvoltare durabilă al Națiunilor Unite (CCDD 

ONU) aliniază contribuțiile UNICEF și ale altor agenții ale Organizației Națiunilor 

Unite la eforturile naționale de dezvoltare, subliniind în același timp rolul UNICEF 

în calitate de custode al agendei pentru drepturile copilului.  

Prima decadă: Supraviețuire, dezvoltare, îngrijirea în familie și protecție 

20. Viziunea este ca, până în anul 2027, fiecare fată și băiat să se bucure de dreptul 

de a crește într-un mediu familial afectuos și protector, beneficiind de îngrijire 

medicală de bună calitate și de sprijin pentru dezvoltarea timpurie și pentru învă țare.   

21. UNICEF, în cooperare cu Ministerul Sănătății, va continua să sprijine 

dezvoltarea politicilor și standardelor de îngrijire medicală care acordă prioritate 

furnizării de servicii de bună calitate femeilor gravide, mamelor și copiilor mici afla ți 

în situații vulnerabile, în special celor care sunt:  

a) în zonele rurale îndepărtate  

b) din comunitățile de romi  

c) afectați de sărăcie  

d) neasigurați  

e) cu riscuri de dezvoltare și dizabilități 

f) refugiați și solicitanți de azil.  

22. Se estimează că extinderea vizitelor generale la domiciliu din partea lucrătorilor 

din domeniul asistenței medicale primare va îmbunătăți abilitățile parentale. De 

asemenea, se așteaptă ca aceasta va contribui la continuitatea îngrijirilor pentru copii 

mici, în perioada de sarcină a femeii și în perioada primilor trei ani de via ță al 

copilului. Capacitatea medicilor de familie și a asisten telor medicale de a comunica 

eficient va fi vitală pentru a informa îngrijitori despre creșterea și dezvoltarea 

copilului, inclusiv: 

a) abordarea concepțiilor greșite despre imunizare 

b) încurajarea alăptării 

c) prevenirea riscurilor de boli sau a vătămărilor specifice copiilor 

d) depistarea precoce a întârzierilor în dezvoltare.  

23. Serviciile de identificare timpurie vor fi îmbunătățite pentru a acoperi mai multe 

familii de copii cu riscuri de dezvoltare sau dizabilități cu servicii de consiliere 

profesională, intervenții de îngrijiri medicale sensibile la dimensiunea de gen și 

sprijin. Planificarea continuității serviciilor de asistență medicală în timpul crizelor 

sau situațiilor de urgență se va baza pe lecțiile învățate din experiență legată de 

COVID-19. 

24. UNICEF și Ministerul Educației și Cercetării vor promova stimularea copilăriei 

timpurii și a învățării prin programe de educație parentală, care vor fi concepute și 

furnizate printr-un efort intersectorial coordonat. UNICEF va disemina informații 

despre practicile de îngrijire sensibile la dimensiunea de gen și va extinde aplicarea 
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metodelor centrate pe copil de către cadrele didactice din institu țiile de învățământ 

preșcolar prin intermediul asistenței medicale primare și a grădinițelor pentru a educa 

părinții referitor la dezvoltarea timpurie a copilului. UNICEF va colabora cu Banca 

Mondială pentru a elabora soluții de management al finanțelor publice pentru servicii 

ET echitabile și pentru a include copiii cei mai dezavantaja ți.   

25. Programul va avea ca prioritate sprijinirea tuturor familiilor în educarea cu 

afecțiune a copiilor lor. Procesele vor fi consolidate pentru a preveni plasarea copiilor 

mici în instituții, și anume: 

a) cei cu dizabilități  

b) cei abandonați de părinții migranți  

c) copii refugiați neînsoțiți.  

26. Pentru familiile deosebit de vulnerabile, UNICEF, în conformitate cu Programul 

național de protecție a copilului pe anii 2022-2026 recent adoptat, va sprijini creșterea 

numărului de asistenți sociali, echipându-i pentru a identifica, preveni și interveni 

eficient în cazul îngrijorărilor privind protecția copiilor și asigurându-se că aceștia 

sunt bine conectați la rețele locale de consiliere, referire și servicii sociale 

specializate. Educația parentală și inițiativele de schimbare socială și 

comportamentală (SSC) vor promova metode non-violente de disciplină ca parte a 

efortului de prevenire și combatere a tuturor formelor de violen ță împotriva copiilor. 

Abordările multidisciplinare vor fi aplicate la proiectarea programelor și 

intervențiilor de protecție a copilului, concentrându-se în același timp pe durabilitatea 

financiară și promovând extinderea acestora.  

27. UNICEF va colabora cu Ministerul Justiției pentru a proteja copiii de orice 

vârstă în contact cu legea, având grijă de interesele acestora. Angaja ții din domeniul 

ordinii publice și din sectorul justiției vor fi sprijiniți în desfășurarea de investigații, 

procese și proceduri de condamnare prietenoase copiilor. Lucrătorii din domeniul 

medical, educație, servicii sociale și sisteme de justiție vor lucra împreună pentru a 

preveni și a interveni în cazul unor amenințări la adresa bunăstării copiilor.  

A doua decadă: Sănătate, abilitare și participare 

28. Către anul 2027, se preconizează că fiecare adolescent și adolescentă, în special 

cei mai dezavantajați, vor putea beneficia de acces echitabil la educație de bună 

calitate și la oportunități sporite de implicare și participare civică.   

29. Ministerul Sănătății și UNICEF vor continua să sprijine rețeaua de servicii 

medicale prietenoase tinerilor din țară, în calitate de serviciu esențial. Echitatea va fi 

consolidată prin implicarea celor mai expuși riscului și celor mai vulnerabili 

adolescenți, prin încurajarea participării adolescentelor, inclusiv a celor care sunt 

mame. Pentru depăşirea provocării tot mai mare aferente bunăstării psiho-emoționale 

a tinerilor va fi necesar un răspuns personalizat, adecvat vârstei, în conformitate cu 

angajamentul țării de a-și consolida agenda de sănătate mintală. Inițiativele de SSC 

vor promova bunele practici de creştere şi educare a adolescenților într-un mod 

sensibil la dimensiunea de gen. 

30. Ministerul Educației și Cercetării și UNICEF vor continua să efectueze cercetări 

şi să genereze date dezagregate de înaltă calitate, care vor fi utilizate pentru a lua 

decizii privind implementarea Strategiei de dezvoltare a educației 2030. Accentul va 

rămâne pe caracterul incluziv al învățământului general, estimându-se că Programul 

național pentru educație incluzivă 2022–2027 să prevadă extinderea modelor de 

succes. UNICEF va sprijini procesul de planificare națională pentru a îmbunătăți 

infrastructura și standardele WASH, accesibilitatea, siguranța și conectivitatea 

digitală; pentru a face mediile școlare mai sensibile la dimensiunea de gen, dizabilită ți 
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și vârstă, lipsite de bullying și mai propice unei învățări eficiente, sigure și pozitive, 

inclusiv pentru copiii expuși riscului de abandon școlar sau absenteism. Dobândirea 

competenților transferabile și profesionale de către toate fetele și băie ții prin căi de 

învățare tradiționale și inovatoare, va fi o prioritate de program comună pentru 

UNICEF și partenerii săi; fetelor neîncadrate profesional, care nu urmează niciun 

program educațional sau de formare profesională li se va acorda o atenție deosebită. 

De asemenea, va fi abordat riscul extinderii decalajului digital, în special din 

perspectiva dimensiunii de gen. 

31. Programul va îmbunătăți modul în care adolescenții și adolescentele participă la 

modelarea societății. Conform Strategiei naționale pentru dezvoltarea sectorului de 

tineret 2030, se vor lua măsuri pentru a fundamenta politicile, a identifica lacunele și 

a sprijini alocarea resurselor necesare. UNICEF va acorda prioritate colaborării cu 

rețelele și consiliile naționale de tineret pentru a depăşi obstacolele structurale din 

calea participării civice și pentru a aborda normele socioculturale dăunătoare. 

Inițiativele de comunicare între colegi (inclusiv U-Report) vor combate clișeele 

comportamentale dăunătoare în rândul adolescenților, promovând în același timp 

dreptul acestora de a aduce contribuții societății. Inițiativele de comunicare cu privire 

la mediu, de promovare a sănătății, anti-bullying, între generații și alte inițiative vor 

aduce beneficii comunităților și vor crea un spirit civic și instituțional pentru 

schimbare în rândul băieților și fetelor și vor promova coeziunea socială cu tinerii 

refugiați. 

Intersectorial: Cunoștințe și resurse 

32. Până în 2027, este de așteptat ca persoanele responsabile să se asigure că toate 

drepturile copilului sunt realizate. În acest scop, programul va acorda prioritate  

a) colectării dovezilor de calitate bună pentru fundamentarea politicilor  

b) valorificării resurselor și parteneriatelor pentru copii  

c) creşterii impactului centrat pe copil al instrumentelor monetare și a 

instrumentelor bazate pe servicii de protecție socială  

d) ajustării mecanismelor și proceselor generale de monitorizare și protec ție a 

drepturilor copilului.  

33. Programul va oferi în continuare asistență pentru BNS și alte părți interesate 

pentru:  

a) generarea de dovezi cu privire la sărăcia multidimensională a copiilor  

b) colectarea de date sensibile la echitate, dezagregate pe sexe, analizând în 

acelaşi timp strategii inovatoare şi cost-eficiente de efectuare a studiilor  

c) crearea de mecanisme pentru a elabora recomandări bazate pe dovezi și 

pentru a le transforma în strategii, politici și acțiuni  

d) creşterea interoperabilității datelor și sistemelor administrative  

e) alinierea țintelor naționale cu cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă  

f) armonizarea componentelor metadatelor cu standardele internaționale  

g) colectarea de dovezi cu privire la problemele transversale, care afectează tot 

mai mult copiii, cum ar fi migrația și cele induse de schimbările climatice sau de 

conflicte.  

34. UNICEF va colabora cu Ministerul Finanțelor pentru a îmbunătăți gestionarea 

finanțelor publice într-un mod sensibil la necesitățile copiilor prin creșterea eficienței, 

transparenței și echității și prin îmbunătățirea impactul cheltuielilor publice cu 



 
E/ICEF/2022/P/L.27 

 

9/17 22-10862 

 

referire la copii. Analizele și recomandările bugetare vor reflecta evoluția 

demografică a țării și, în special, vor identifica orice părtinire sistemică care 

dezavantajează femeile și fetele. Un obiectiv-cheie de advocacy va fi protejarea 

cheltuielilor sociale în contextul descreşterii economice și a situației de urgență din 

Ucraina. Toate intervențiile, inclusiv parteneriatele inovatoare de finanțare cu 

sectorul privat, vor fi concepute și implementate în conformitate cu reformele 

sectorului de finanțe publice, în strânsă coordonare cu partenerii naționali și 

internaționali.   

35. Programul va pleda pentru modificarea programului principal de asisten ță 

socială în vederea îmbunătățirii direcționării, acoperirii și eficacității legate de 

reducerea sărăciei copiilor. Vor fi explorate oportunitățile programelor durabile de 

alocații pentru copii. Va fi esențial să se asigure măsuri care reduc factorii negativi ai 

emigrării și contribuie la evitarea deteriorării modelului economic fragil al țării, care 

a fost puternic afectat de recesiunea economică globală și de criza din Ucraina. Vor fi 

necesare abordări bine definite de protecție socială pentru a atenua efectul asupra 

copiilor, cauzat de riscurile legate de mediu și schimbările climatice. Va fi promovată 

prestarea de servicii sociale pentru copii, potrivite și sensibile la dimensiunea de gen, 

la nivel local, prin planificarea descentralizată a serviciilor și îmbunătă țirea 

capacităților bugetare, de finanțare și de furnizare ale entităților guvernamentale și 

ale altor părți interesate. 

36. Programul se va concentra în continuare pe abilitarea Consiliului Na țional 

pentru Protecția Drepturilor Copilului, Avocatului Poporului pentru drepturile 

copilului și a altor instituții să promoveze agenda națională pentru drepturile 

copilului. Vor fi necesare soluții instituționale adaptate, capacitate profesională 

adecvată și un leadership național puternic pentru a asigura: 

a) monitorizarea continuă a drepturilor copilului  

b) monitorizarea periodică al angajamentelor țării față de Convenția cu privire 

la drepturile copilului și Obiectivele de dezvoltare durabilă legate de copil  

c) crearea și menținerea mecanismelor pentru sugestiile titularilor de drepturi 

cu privire la performanța persoanelor responsabile  

d) coordonarea elaborării și introducerii unor prevederi specifice de protecție a 

copilului în cadrele normative și operaționale sectoriale  

e) facilitarea unui dialog mai amplu privind drepturile și protecția copilului  

f) consolidarea capacităților pentru a putea aborda protecția în mod sensibil la 

dimensiunea de gen și vârstă.  

37. Planificarea acțiunilor pentru rezultate transformatoare de gen se va baza pe:  

a) colectarea datelor dezagregate  

b) identificarea și analizarea constantă a riscurilor legate de dimensiunea de gen  

c) direcționarea măsurilor către fete și femei în sistemele de prestare a 

serviciilor  

d) amplificarea vocilor și influenței fetelor și femeilor pentru solicitarea 

schimbării  

e) abordarea comportamentelor părtinitoare de gen și a normelor societale prin 

intervenții SSC  

f) utilizarea soluțiilor digitale pentru abilitarea fetelor și femeilor din punct de 

vedere economic și social. 
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38. Strategia programului de țară pentru mobilizarea resurselor se bazează pe rolul 

de conducere și coordonare al UNICEF în:  

a) asigurarea accesului Republicii Moldova la fonduri din Parteneriatul Global 

pentru Educație  

b) conectarea programelor și inițiativelor naționale cu diverse facilități de 

finanțare ale Uniunii Europene, în special cele care vizează abilitarea tinerilor, 

mobilitatea intraregională și coeziunea socială  

c) valorificarea investițiilor centrate pe copii ale agențiilor de dezvoltare din 

țările OCDE  

d) utilizarea oportunităților emergente pentru a crea alianțe cu parteneri de 

resurse, în cadrul CCDD ONU și DPȚ.  

39. Programul, în baza analizei impactului asupra activității economice, prevede 

implicarea împreună cu partenerii din sectorul privat în activită ți de advocacy comune 

și inițiative importante pentru:  

a) promovarea adoptării practicilor prietenoase copiilor de către companii și 

industrii    

b) crearea în comun și extinderea inovațiilor  

c) mobilizarea contribuțiilor financiare și în natură din partea aliaților din 

rândul proprietarilor de afaceri, angajaților și clienților.  

Eficacitatea programului 

40. Programul de țară va fi coordonat și gestionat eficient pentru a menține calitatea 

programului și a obține rezultate din activitatea umanitară şi de dezvoltare. La 

dispoziția partenerilor și părților interesate vor fi puse expertiză, instrumente, 

îndrumări și resurse relevante pentru ca proiectele și activitățile comune să fie bine 

concepute și implementate eficient. Programul prevede strategii echilibrate, 

multidimensionale, în vederea obținerii unor rezultate tangibile pentru copii. 

Promovarea politicilor și atragerea de fonduri vor fi realizate în paralel și se vor 

concentra pe nevoile copiilor mai vulnerabili, inclusiv refugia ți și familiile acestora.   

Sinteza tabelului bugetar 

Componenta programului 

(în mii dolari SUA)  

Surse 

obișnuite 
Alte 

surse 
Total 

Rezultatul 1: Prima decadă: Supraviețuire, 

dezvoltare, îngrijirea în familie și protecție 

 

2 500 8 500 11 000 

Rezultatul 2: A doua decadă: Sănătate, 

abilitare și participare 

 

1 000 3 250 4 250 

Rezultatul 3: Intersectorial: Cunoștințe și 

resurse 

 

700 750 1 450 

Eficacitatea programului 

 

250 500 750 

Total  4 450 13 000 17 450 

 

Programul și gestionarea riscurilor 
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41. Prezentul program de țară prezintă contribuțiile planificate ale UNICEF în 

vederea obținerii rezultatelor naționale pentru copii și servește în calitate de 

instrument principal de responsabilizare în fața Consiliul Executiv. Responsabilitatea 

managerilor de nivel național, regional și de la sediul central cu privire la programele 

și parteneriatele de țară este stabilită de politicile și procedurile organizației. 

42. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene este responsabil de 

coordonarea cu Organizația Națiunilor Unite. Prim-ministrul și Coordonatorul 

Rezident al Organizației Națiunilor Unite co-prezidează Comitetul Coordonator al 

CCDD ONU, în cadrul căruia vor fi create grupuri separate pentru fiecare rezultat, 

care vor fi prezidate de conducătorii agențiilor Organizației Națiunilor Unite.   

UNICEF presupune că : 

a) angajamentul Guvernului față de drepturile copilului va fi consolidat în 

conformitate cu țintele adoptate ale obiectivelor de dezvoltare durabilă, care 

corespund celor mai recente recomandări ale Comitetului pentru drepturile copilului.  

b) stabilitatea politică pe termen lung în țară, fapt ce va permite implementarea 

consecventă a politicilor  

c) CCDD ONU va fi eficient în integrarea principiilor de a nu lăsa pe nimeni în 

urmă, a drepturilor omului, a egalității de gen, a durabilității, a rezilienței și 

responsabilității în toate intervențiile și inițiativele susținute de agențiile Organizației 

Națiunilor Unite.  

d) implicarea extinsă la nivel subnațional va deschide oportunități de inițiere de 

noi programe şi parteneriate privind resursele cu părțile interesate din sectorul public 

și privat  

e) criza COVID-19 și conflictul din Ucraina sunt soluționate cu succes pe 

termen scurt și mediu, creând un mediu mai previzibil pentru planificări.  

43. Mai multe riscuri au potențialul de a submina implementarea cu succes a 

programului, ca de exemplu:  

a) cheltuieli publice limitate pentru copii și familii pentru sprijinirea reformelor 

din sectorul social și extinderea inovațiilor  

b) rotația mare a personalului în funcțiile de conducere și tehnice din ministerele 

de resort, ceea ce poate întârzia luarea deciziilor sau implementarea  

c) dorință redusă pentru abordări multisectoriale care slăbesc calitatea, 

domeniul de aplicare și durabilitatea rezultatelor  

d) concentrarea pe copii și adolescenți la care se ajunge mai uşor, în detrimentul 

copiilor lăsați acasă de părinții migranți  

e) decalajul digital sporit care împiedică cele mai vulnerabile popula ții să 

acceseze informații  

f) criza din Ucraina și alte șocuri care pun presiune nejustificată asupra  

serviciilor sociale, bugetelor și sistemelor extinse la limită.  

44. Aceste riscuri vor fi atenuate prin  

a) pledarea pentru revizuiri bugetare periodice centrate pe copil pentru 

cheltuieli mai eficiente cu referire la copii și familii  

b) prioritizarea dezvoltării mecanismelor instituționale și a responsabilităților  

c) utilizarea datelor dezagregate în programele UNICEF ce țin de planificare, 

monitorizare, raportare și comunicare   
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d) acumularea de cunoștințe privind discriminarea digitală și prevenirea 

acesteia  

e) colaborarea cu Guvernul și Organizația Națiunile Unite, prin incorporarea 

componentelor de pregătire și răspuns la situații de urgență în sistemele naționale.  

45. UNICEF va lucra în direcția consolidării capacității guvernului și a partenerilor 

non-guvernamentali de a implementa programe și va continua să aplice o abordare 

armonizată a transferurilor de mijloace financiare. Vor fi efectuate evaluări anuale a 

programelor comune pentru a monitoriza progresul în implementarea programelor și 

în mobilizarea resurselor, pentru a verifica realizările, a analiza limitările și a ac ționa 

întru îmbunătățirea eficienței programului. Structurile interne vor fi revizuite, iar 

capacitățile personalului vor fi consolidate pentru a îmbunătăți procesul de planificare 

intersectorială. 

Monitorizare, învățare și evaluare 

46. UNICEF va sprijini eforturile de îmbunătățire a procesului de colectare, 

accesibilitatea și utilizarea datelor dezagregate despre copii și adolescen ți pentru a 

identifica inegalitățile și a fundamenta rezultatele transformatoare ale dimensiunii de 

gen. Lecțiile învățate în timpul pandemiei de COVID-19 privind monitorizarea în 

timp real vor fundamenta abordările inovatoare privind colectarea de date, i nclusiv 

utilizarea mai activă a platformelor online generatoare de informații conduse de tineri. 

47. Performanța programului va fi monitorizată prin:  

a) indicatorii standard naționali și ai UNICEF  

b) componente de monitorizare integrate în acordurile de parteneriat  și 

cooperare  

c) vizite comune în cadrul programului și alte mecanisme institu ționale 

stabilite.  

Se va susține în continuare rolul esențial al sistemelor informaționale manageriale în 

orientarea politicilor de sănătate, educație, protecție socială și justiție. 

48. Evaluările conduse la nivel de țară ale strategiei naționale de protecție a 

copilului și ale planului sectorial educațional vor consolida capacitatea națională de 

elaborare a politicilor bazate pe dovezi. De asemenea, în strânsă cooperare cu 

principalele părți interesate naționale și internaționale, UNICEF intenționează să 

evalueze programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie” pentru a direcționa mai bine 

angajamentele la nivel descentralizat și a documenta lecțiile învățate în vederea unei 

extinderi potențiale a intervențiilor sprijinite de UNICEF. 
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Anexă 

Cadrul rezultatelor și resurselor 

Programului de țară de cooperare dintre Republica Moldova și UNICEF, 2023-2027 

Convenția cu privire la drepturile copilului: Articolele 2–6, 9, 12–21, 23–37, 39–42  

Prioritățile naționale: Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”, obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD-uri) 1, 3–6, 10, 13, 16, 17 

Rezultate din cadrul de cooperare pentru dezvoltare durabilă al Organizației Națiunilor Unite (CCDD ONU) care prevăd implicarea 

UNICEF: 1–3 

Planul strategic al UNICEF, domenii țintă pentru 2022–2025: 1–5 

Rezultatele CCDD 

ONU Rezultatele UNICEF  

Indicatori-cheie de progres, 

nivele de referință (NR) și ținte 

(Ț) 

Mijloace de 

verificare  

Rezultate indicative ale 

programului de țară 

Partenerii 

principali, cadre 

de parteneriat 

Surse indicative în funcție de 

rezultatul programului de țară: 

surse obișnuite(SO), alte surse 

(AS) (mii  

dolari SUA) 

SO AS Total 

Rezultatul 1. Până 

în anul 2027, 

instituțiile vor 

oferi tuturor 

servicii în baza 

drepturilor 

omului, bazate pe 

dovezi și sensibile 

la dimensiunea de 

gen, axate pe cei 

rămaşi în urmă. 

1 Până în anul 

2027, fiecare fată și 

băiat, în special cei 

mai vulnerabili, se 

vor bucura de 

dreptul de a crește 

într-un mediu 

familial afectuos și 

protector, 

beneficiind de 

îngrijire medicală de 

bună calitate, sprijin 

pentru dezvoltarea 

timpurie și învățare 

pentru cel mai bun 

început în viață. 

Procentul de copii de 0–

11 luni vaccinați cu trei 

doze DTP, care conține 

vaccinul Penta la nivel 

național  

NR: 86% (2020)  

Ț: 95% (2027)  

Formularul 

raportului 

comun 

UNICEF-

Organizația 

Mondială a 

Sănătății 

(OMS)  

1.1 Capacitățile 

sistemului de asistență 

medicală primară, ale 

părinților și ale 

comunităților, consolidate 

pentru a asigura 

continuitatea îngrijirii 

pentru toți copii mici, 

inclusiv a celor expuși la 

riscuri pentru supraviețuirea 

și dezvoltarea acestora. 

1.2 Sistemul de 

învățământ, autoritățile 

naționale și locale, vor 

dispune de capacități 

îmbunătățite pentru a spori 

accesul echitabil al copiilor 

mici, băieți și fete, în 

special al celor mai 

vulnerabili, la oportunități 

de învățare timpurie, 

preșcolară și primară 

incluzivă și de calitate. 

MS, Ministerul 

Muncii și 

Protecției 

Sociale 

(MMPS), 

Ministerul 

Educației și 

Cercetării 

(MEC), 

Ministerul 

Finanțelor 

(MF), 

Ministerul 

Afacerilor 

Interne (MAI), 

autoritățile 

publice locale 

(APL)  

Agenția 

Națională de 

Sănătate 

Publică, 

cooperarea între 

2 500 8 500 11 000 

Procentul de raioane cu 

instituții medicale care 

oferă servicii standard de 

intervenție timpurie  

NR: 10% (2020)  

Ț: 25% (2027)  

Date 

administrative 

ale 

Ministerului 

Sănătății (MS)   

Rata brută de înscriere în 

învățământul preșcolar  

NR: 90,3% (2020/2021)  

Ț: 95% (2027)  

Biroul 

Național de 

Statistică 

(BNS), MEC 

Numărul de copii victime 

ale oricărei forme de 

MMPS  
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violență, neglijare, 

exploatare și trafic – 

VNET*  

(indicatorul proxy 

național 16.2.1.1 pentru 

ODD)  

NR (2020): Total cazuri 

de VNET 10 283; fete 4 

936; băieți 5 347  

Ț (2027): Total 9 000; 

fete 4 320; băieți 4 680  

1.3 Autoritățile naționale 

și familiile vor dispune de 

mecanisme și capacități 

consolidate de a identifica 

și oferi prompt servicii 

integrate, sensibile la 

dimensiunea de gen și 

vârstă de protecție a 

copiilor pentru a aborda 

violența împotriva copiilor, 

a preveni separarea copiilor 

de familii și a asigura 

tuturor copiilor şansa de a 

crește într-un mediu familial 

afectuos.  

1.4 Sistemul de justiție 

va avea capacitatea și 

mecanismele funcționale 

pentru a proteja drepturile 

tuturor copiilor aflați în 

contact cu legea, modelând 

mecanisme intersectoriale 

de prevenire, răspuns și 

reabilitare adecvate vârstei.  

unități 

administrative,  

Universitatea de 

Stat de 

Medicină și 

Farmacie 

„Nicolae 

Testemițanu”,  

ONG Voinicel  

Programul 

comun al 

Organizației 

Națiunilor 

Unite privind 

HIV/SIDA 

(UNAIDS), 

Programul 

Organizației 

Națiunilor 

Unite pentru 

Dezvoltare 

(PNUD), 

Fondul 

Națiunilor 

Unite pentru 

Populație 

(UNFPA), 

Înaltul 

Comisariat al 

Națiunilor 

Unite pentru 

Refugiați 

(UNHCR), UN 

Women, Oficiul 

Înaltului 

Comisar pentru 

Drepturile 

Omului 

(OHCHR), 

OMS  

Procentul fetelor și 

băieților în conflict cu 

legea, pentru care s-a 

aplicat o măsură 

alternativă detenției  

NR: 20% (2020)  

Ț: 35% (2027)  

Procuratura 

generală și 

Ministerul 

Justiției 

(agenții 

subordonate) 

Rezultatul 1.  

Rezultatul 3.  

2 Până în anul 

2027, se 

preconizează că 

Procentul de adolescenți și 

tineri cu vârsta cuprinsă 

între 11 și 24 de ani care au 

Date 

administrative 

ale MS 

2.1 Adolescenții și tinerii 

(băieți și fete), în special din 

zonele rurale și din grupurile 

MS, Asociația 

obștească 

„Sănătate pentru 

1 000 3 250 4 250 



 
E/ICEF/2022/P/L.27 

 

15/17  

 

Până în anul 2027, 

toți cetățenii 

Republicii 

Moldova, în 

special cei mai 

vulnerabili, vor 

beneficia de o 

dezvoltare 

economică 

incluzivă, 

competitivă și 

durabilă și de 

acces egal la 

muncă decentă și 

productivă.  

 

fiecare adolescent și 

adolescentă, în 

special cei mai 

dezavantajați, vor 

putea beneficia de 

acces echitabil la 

îngrijiri medicale și 

educație de bună 

calitate și la 

oportunități sporite 

de implicare și 

participare civică.  

acces la serviciile clinicilor 

prietenoase tinerilor  

NR: 25% (2021)  

Ț: 35% (2027)  

cele mai vulnerabile, vor 

beneficia de acces extins la 

servicii și informații de 

sănătate de calitate, inclusiv cu 

privire la sănătatea mintală, 

nutriție și prevenirea 

HIV/infecțiilor cu transmitere 

sexuală.  

2.2 Sistemul de învățământ 

şi autoritățile naționale și 

locale vor dispune de 

capacități îmbunătățite de a 

crește accesul echitabil al 

adolescentelor şi 

adolescenților, în special al 

celor din grupurile cele mai 

vulnerabile, la educație 

incluzivă de calitate, inclusiv 

abilități și competențe de 

viață.  

2.3 Vor exista politici și 

mecanisme sensibile la 

dimensiunea de gen, și 

investiții sociale eficiente 

pentru abilitarea 

adolescentelor şi 

adolescenților, implicarea 

semnificativă și participarea 

eficientă la procesele relevante 

de luare a deciziilor.  

Tineri”, MEC, 

Agenția 

Națională pentru 

Curriculum și 

Evaluare, MF, 

APL-uri  

 

 

 

 

UNAIDS, 

PNUD, UNFPA, 

UNHCR, UN 

Women, OMS  

Procentul de elevi din 

ultima clasă de gimnaziu cu 

competențe minime de 

alfabetizare și cunoștințe 

minime de matematică  

(indicatorii ODD naționali 

4.1.1.1 și 4.1.1.2)  

NR (2018):  

Alfabetizare: 57% (urban 

70%/rural 42%)  

Cunoștințe de matematică: 

50% (urban 70%/rural 

37%)  

Ț (2025):  

Alfabetizare: 60% (urban 

70%/rural 45%)  

Cunoștințe de 

matematică: 54% (urban 

70%/rural 39%)  

Agenția 

Națională 

pentru 

Curriculum și 

Evaluare/studiul 

PISA  

Rata elevilor cu nevoi 

educaționale speciale și 

dizabilități în instituțiile de 

învățământ general (% din 

numărul total al elevilor cu 

CES și dizabilități 

încadrați)  

NR: (anul școlar 

2020/2021) 94.5%  

Ț: (anul școlar 

2026/2027) 97%  

BNS, MEC, 

Sistemul 

informațional 

de management 

în educație 

Proporția autorităților 

publice locale cu planuri 

anuale de acțiune pentru 

tineri bazate pe dovezi şi pe 

drepturile omului, care sunt 

finanțate din buget  

Rapoartele 

APL, UNICEF  
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NR: 45.7% (2021) Ț: 60% 

(2027)  

Rezultatul 2.  

Până în anul 2027, 

o guvernare mai 

responsabilă și 

transparentă, 

bazată pe 

drepturile omului 

și sensibilă la 

dimensiunea de 

gen, va abilita toți 

cetățenii 

Republicii 

Moldova să 

participe și să 

contribuie la 

procesele de 

dezvoltare.  

3 Până în anul 

2027, persoanele 

responsabile vor 

asigura realizarea 

drepturilor fiecărui 

copil prin elaborarea 

de politici 

îmbunătățite, 

transparente și 

incluzive, bazate pe 

dovezi, care aliniază 

obiectivele naționale 

pentru copii cu 

resurse adecvate și 

încorporează 

mecanisme de 

monitorizare și 

protecție a 

drepturilor copilului 

în toate sectoarele.  

 

Procentajul de indicatori 

ODD naționalizați privind 

copii disponibili/parțial 

disponibili  

NR: 36% disponibili/47% 

parțial disponibili 

(respectiv, 19/25 din 53 de 

indicatori) (2021)  

Ț: 45% disponibili/47% 

parțial disponibili 

(respectiv, 24/28 din 53 

de indicatori) (2027)  

BNS  3.1 Persoanele responsabile 

și titularii de drepturi vor 

dispune de cunoștințe mai 

solide pentru a planifica, a 

oferi, a monitoriza și a solicita 

politici sociale, economice și 

de mediu echitabile care 

vizează în mod direct copiii și 

familiile cele mai vulnerabile, 

în conformitate cu Convenția 

cu privire la drepturile 

copilului (CDC).  

3.2 Va fi asigurată 

finanțare durabilă, eficace, 

eficientă și transparentă pentru 

sectoarele sociale la nivel 

național și subnațional prin 

intervenții, inclusiv cu 

implicarea sectorului privat.  

3.3 Un sistem de protecție 

socială echitabil și finanțat 

adecvat va aborda factorii de 

vulnerabilitate socio-

economică și va include cele 

mai vulnerabile familii cu 

copii, inclusiv refugiați.  

BNS, MF, 

MMPS, ministere 

de resort, APL-

uri, sectorul 

privat, Avocatul 

Poporului pentru 

drepturile 

copilului  

 

PNUD, 

UNFPA, 

UNHCR, 

Programul 

Alimentar 

Mondial (PAM)  

700 750 1 450 

Numărul de copii care 

trăiesc în sărăcie conform 

pragului național de sărăcie, 

în procente  

NR: 26% (2020)  

Ț: 22% (2027)  

BNS 

Nivelul de implementare a 

recomandărilor 

internaționale privind 

drepturile omului 

(Convenția cu privire la 

drepturile copilului)  

NR: Recomandări primite 

înainte de 2021: 4,0 (2022)  

Ț: 4,5 (2027)  

Mecanismul 

național de 

monitorizare a 

drepturilor 

omului 

 4 Eficacitatea 

programului  

Programul de țară 

este conceput, 

coordonat, gestionat 

și susținut în mod 

eficient pentru a 

îndeplini standardele 

de calitate de 

sprijinire a copiilor.  

Procentul indicatorilor de 

management și ai 

priorităților de program 

care îndeplinesc parametrii 

de referință ai punctajului 

de evaluare  

NR: date la situația de la 

sfârșitul anului 2021 

(principalii indicatori de 

performanță)  

Ț: 100%  

 4.1 Partenerii și personalul 

UNICEF vor primi îndrumări, 

instrumente și resurse pentru a 

proiecta și gestiona eficient 

programele.  

4.2 Partenerii și personalul 

UNICEF vor avea 

instrumente, îndrumări și 

resurse eficiente pentru o 

comunicare mai bună privind 

 250 500 750 
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drepturile copilului cu 

principalele părți interesate.  

4.3 Partenerii și personalul 

UNICEF vor fi echipați pentru 

activități de advocacy și 

parteneriate eficiente pe 

aspecte legate de drepturile 

copilului cu principalele părți 

interesate.  

Resursele totale   4 450 13 000 17 450 

 

 
 Valoarea totală a fondului de urgență preconizat este estimată la 22 de milioane USD, ţinând cont de acțiunea umanitară pentr u copiii afectați de situația de urgență din 

Ucraina și răspunsul la situația de urgență legată de COVID-19. 


