
UNDP in Moldova  Towards Equitable and Sustainable Development for All1

Towards Equitable and Sustainable Development for All   2007-2011   Spre o Dezvoltare Echitabilă și Durabilă Pentru Toți

MoldovaUNDP in
PNUD în





Moldova
UNDP in
PNUD în

Towards Equitable and Sustainable Development for All   2007-2011   Spre o Dezvoltare Echitabilă și Durabilă Pentru Toți



UNDP in Moldova  Towards Equitable and Sustainable Development for All4

The United Nations Development Programme (UNDP) has been one 
of the key partners of the Government of the Republic of Moldova 
since 1993, having been the first UN agency to start operations 
in the country. In these past two decades, we have forged a solid 
partnership to improve the wellbeing of the people of Moldova. 

Building on the Government’s deep commitment to equitable and 
sustainable development, UNDP has provided advice on policies 
and laws, and supported the strengthening of institutions to 
translate these into action. This partnership has contributed to a 
significant reduction in poverty as well as important increases in 
opportunities for the people of Moldova. 

The Government of Moldova has continuously supported initiatives 
to ensure peace, international security and human rights. We have 
worked hard to comprehensively reform the public administration, 
improve the electoral environment, enable women to access 
their full rights and provide better access to quality health and 
education services. 

The Government of Moldova sees European integration as 
pivotal to both its foreign and domestic policy: we see it as the 
most efficient way to achieve political, economic and social 
modernization in our country. 

FOREWORD  Cuvânt înainte  

Începând cu 1993, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(PNUD) a fost unul dintre partenerii principali ai Guvernului 
Republicii Moldova, aceasta fiind prima agenție ONU care și-a 
început activitatea în țara noastră. Pe parcursul a două decenii, 
am reușit să stabilim un parteneriat solid în scopul îmbunătățirii 
bunăstării oamenilor din Moldova. 

Având la bază angajamentul Guvernului pentru o dezvoltare 
echitabilă și durabilă, PNUD a oferit expertiză în elaborarea 
politicilor și legilor și a contribuit la consolidarea instituțiilor pentru 
ca aceste politici și legi să fie transpuse în acțiuni. Acest parteneriat 
a contribuit la reducerea semnificativă a sărăciei și la extinderea 
oportunităților pentru oamenii din Moldova.  

Guvernul Republicii Moldova a susținut permanent inițiative de 
asigurare a păcii, securității internaționale și drepturilor omului. Am 
depus eforturi pentru a reforma administrația publică, îmbunătăți 
procesele electorale, abilita femeile să se bucure de drepturi depline 
și asigura accesul la servicii medicale mai bune și educație de calitate.  

Noi considerăm integrarea europeană o prioritate pentru politica 
externă și internă și cea mai eficientă cale de realizare a obiectivului 
de modernizare politică, economică și  socială a țării noastre. 
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Achieving these objectives has required urgent reforms to our laws, 
standards and policies. We have made rapid advances on this aspect 
in the past few years, and UNDP has been foremost among our 
development partners in supporting Moldova’s aspirations to create a 
modern public administration and in helping us meet our commitments 
on European integration.

We are now working harder than ever to ensure the inclusion in society of 
vulnerable groups, particularly those in rural areas; we are focusing even 
more intensely on public administration reform to ensure more and clearer 
autonomy for local public authorities; we are creating conditions for the 
reintegration of the Transnistrian region into the economic, political, social 
and information space of the Republic of Moldova; and we are committed 
to protecting our environment and adapting to climate change. 

We know we have the support of UNDP and its sister agencies of the 
UN Moldova Team to address these issues. We are confident that 
together we will be able to achieve a brighter future for Moldova’s 
people both within Europe and as part of the global community.

Realizarea acestor obiective necesită reforme urgente în domeniul 
legislației, standardelor și politicilor. Am reușit să progresăm rapid în 
aceste domenii pe parcursul ultimilor ani, iar PNUD a fost printre primii 
parteneri de dezvoltare care au sprijinit atât aspirațiile Moldovei de a 
crea o administrație publică modernă, cât și angajamentele noastre de 
integrare europeană. 

În prezent, depunem eforturi mai mari pentru a asigura integrarea în 
societate a grupurilor vulnerabile, în special a celor din localitățile rurale; 
ne axăm și mai mult pe reforma administrației publice pentru a asigura 
un nivel mai mare de autonomie autorităților publice locale; creăm 
condiții pentru reintegrarea regiunii transnistrene în spațiul economic, 
politic, social și informațional al Republicii Moldova; și întreprindem 
acțiuni de protecție a mediului și adaptare la schimbările climatice. 

Cu parteneri ca PNUD și agențiile ONU, putem conta pe sprijinul lor în 
soluționarea acestor probleme. Avem toată încrederea că împreună 
vom putea crea un viitor mai bun pentru oamenii din Moldova în familia 
statelor europene și a comunității globale.

Vlad Filat, Prime Minister of the Republic of Moldova    Vlad Filat, Prim-ministrul Republicii Moldova

Moldova
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The assistance of UNDP and the entire UN family to Moldova has 
expanded over the years. UNDP has been a key partner to the 
Government in areas as broad ranging as poverty reduction and 
climate change mitigation and adaptation; confidence building, 
social protection and public administration reform; as well as 
border control and access to justice. It has also played a stalwart 
role in Moldova’s moves towards European integration.

Moldova has made real achievements over this period. Growth has 
been consistent since 2000, even in the past few difficult years of 
global uncertainty; poverty has reduced significantly; human rights 
and gender equality are much more visible on the agenda and are 
discussed as a matter of course. The Government has remained 
committed to social and economic development, and UNDP has 
been by its side in this.

UNDP has contributed to Moldova’s results in public administration 
reform, electoral processes, human rights, climate change 
adaptation and mitigation, confidence building, social protection, 
decentralization and gender equality. Policy and legislation 
creation; leadership and advice in reform processes; local 
development programmes: all these are major strategies of UNDP 
that have helped it play its vital role in supporting Moldova’s 
national development efforts. 

Asistența PNUD și a întregii familii ONU în Moldova s-a extins de-a lungul 
anilor. PNUD este un partener principal al Guvernului în diverse domenii, cum 
ar fi reducerea sărăciei și a impactului schimbărilor climatice, consolidarea 
măsurilor de încredere, protecția socială și reforma administrației publice, și 
gestionarea frontierelor și accesul la justiție. Noi am avut, de asemenea, un rol 
important în procesul de integrare europeană a Moldovei. 

Moldova a realizat un șir de succese reale în această perioadă. Creșterea 
economică a fost stabilă începând cu 2000, chiar și în anii dificili de criză 
globală; nivelul de sărăcie s-a redus semnificativ; drepturile omului și 
egalitatea genurilor sunt mult mai prezente în agenda priorităților și mai 
discutate. Guvernul și-a onorat angajamentul pentru dezvoltarea social-
economică a țării, iar PNUD i-a fost alături în acest demers.  

Datorită asistenței PNUD, Moldova are rezultate în domeniul reformei 
administrației publice, proceselor electorale, drepturilor omului, adaptării 
la schimbările climatice și reducerea consecințelor acestora, consolidarea 
măsurilor de încredere,  protecției sociale, descentralizării și egalității 
genurilor. Elaborarea politicilor şi a legilor; leadership şi consiliere în 
procesul de realizare a reformelor; programe de dezvoltare locală: acestea 
sunt strategiile majore ale Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 
care l-au ajutat să joace un rol vital în susţinerea eforturilor de dezvoltare în 
Moldova la scara întregii ţări. 

Există însă şi domenii care urmează a fi abordate. În pofida unei reduceri 
a sărăciei de la 30.2% în 2006 până la 21.9% în 2010, disparităţile dintre 
mediul urban şi cel rural s-au aprofundat: rata persoanelor sărace care 

INTRODUCTION  Introducere
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Moldova
There remain key areas for emphasis. Despite poverty reducing from 30.2% 
in 2006 to 21.9% in 2010, the urban–rural divide has widened: the share of 
the poor living in rural areas has increased. Repeated external shocks, such 
as droughts, floods and export restrictions, have undermined efforts by the 
authorities to change the pattern of economic growth. Public administration 
and decentralization reforms are underway as the National Decentralization 
Strategy has recently been approved by Parliament and signed by the 
President. Women are still underrepresented in Parliament and they still 
earn less than men on average. 

Moldova has acknowledged the need to address these challenges, particularly 
given its strong desire to build on its active cooperation with the UN and 
its on-going European integration efforts, and the Government has voiced 
its wish to continue partnering with UNDP in its efforts. The UN–Moldova 
Partnership Framework 2013–2017: Towards Unity in Action represents a 
symbol of this continued cooperation.

UNDP will keep up its work to improve democratic governance, justice and 
human rights, to ensure equitable human development and social inclusion and 
to create a cleaner environment with stronger resilience to natural disasters. 
Its new Country Programme for 2013 to 2017 has the ultimate objective of 
equitable and sustainable development for all the people of Moldova.

locuiesc în regiunile rurale a crescut. Şocurile externe repetate la care a fost 
supusă ţara, precum seceta, inundaţiile şi restricţiile la export, au subminat 
eforturile autorităţilor de a schimba modelul de creştere economică. Reforma 
administraţiei publice şi reforma de descentralizare se află în proces de 
realizare după recenta aprobare a Strategiei Naţionale de Descentralizare de 
către Parlament şi promulgarea de către Preşedinte. Femeile rămân încă a fi 
reprezentate insuficient în legislativul ţării şi obţin în medie venituri mai mici 
decât bărbaţii. 

Republica Moldova a recunoscut necesitatea abordării acestor provocări, 
în special datorită dorinţei sale puternice de a edifica o cooperare activă cu 
Naţiunile Unite şi datorită eforturilor sale continue de integrare europeană. Iar 
Guvernul ţării şi-a exprimat dorinţa de a continua parteneriatul cu PNUD în 
realizarea acţiunilor sale. Astfel Cadrul de Parteneriat ONU-Republica Moldova 
2013-2017: „Spre unitate în acţiune” reprezintă un simbol al acestei colaborări 
permanente.

PNUD îşi va continua eforturile pentru o guvernare democratică, justiţie şi 
drepturile omului, pentru a asigura o dezvoltare umană şi incluziune socială 
echitabilă şi pentru a crea un mediu mai bun şi rezistent în faţa dezastrelor 
naturale. Noul său Program de Ţară pentru 2013-2017 are ca obiectiv final 
asigurarea unei dezvoltări echitabile şi durabile pentru toţi cetăţenii din 
Republica Moldova.

Nicola Harrington-Buhay, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative   Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident ONU și Reprezentant Rezident PNUD în Republica Moldova
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Moldova is a landlocked state in Eastern Europe, bordered to the 
west by Romania and to the north, east and south by Ukraine. It 
declared itself independent in 1991 and adopted a new Constitution 
on 29 July 1994. Moldova is one of the most densely populated 
European countries, with a population of 4.1 million, including the 
breakaway Transnistrian region. Moldovans represent the largest 
ethnic group (75.8%), followed by Ukrainians and Russians (8.4% and 
5.9%, respectively). Smaller minorities include the Gagauz (an ethnic 
group of Turkish origin, 4.4%) and Bulgarians (1.9%). 

There have been many positive changes in recent years, in 
particular in relation to poverty reduction, governance, policy 
development and progress towards integration into the EU. 
Renewed economic growth from 2010 both has assisted with and 
reflects this new environment conducive to modernization and 
positive change in Moldova.

  THE CONTEXT  Privire generală

Republica Moldova este un stat fără ieşire la mare în Europa de 
Est, învecinată la vest cu România şi la nord, est şi sud cu Ucraina. 
Şi-a declarat independenţa în 1991 şi a adoptat o nouă Constituţie 
la 29 iulie 1994. Moldova este una dintre cele mai dens populate 
ţări europene, cu 4,1 milioane de locuitori, inclusiv din regiunea 
separatistă transnistreană. Moldovenii constituie grupul etnic cel 
mai mare (75,8%), urmaţi de ucraineni şi ruşi (8,4% şi 5.9%, respectiv). 
Grupurile minoritare mai mici includ găgăuzii (grup etnic de origine 
turcă, 4.4%) şi bulgarii (1.9%). 

În ultimii ani, au fost înregistrate mai multe evoluţii pozitive, în 
special în reducerea sărăciei, asigurarea bunei guvernări, elaborarea 
politicilor şi progrese pe calea integrării în Uniunea Europeană. Noua 
creştere economică, înregistrată începând cu anul 2010, reflectă şi 
susţine acest nou mediu care conduce la modernizare şi schimbări 
pozitive în Republica Moldova.

Moldova
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KEY AREA OF FOCUS IN MOLDOVA

DOMENII PRIORITARE DE INTERVENȚIE  
ÎN MOLDOVA

ACCOMPLISHMENTS

REALIZĂRI

CHALLENGES

PROVOCĂRI

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT

DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

Public administration reform

Increased trust in elections 

Progress on EU integration

Stronger border control 

Reforma administrației publice

O încredere mai mare în procesul electoral

Progrese în integrarea în UE

Un control la frontieră mai solid

Limited budget 

Brain drain

Frequent elections

Weak government capacity 

Buget limitat 

Pierderea capitalului uman

Alegeri frecvente

Capacitate de guvernare modestă

JUSTICE AND HUMAN RIGHTS

JUSTIţIE şI DREPTURILE OMULUI

Ratification of international treaties

National laws, policies and strategies

Increased awareness on torture

Ratificarea tratatelor internaționale, elaborarea  

legilor naționale, politicilor și strategiilor

Creșterea conştientizării opiniei publice asupra torturii

Impunity for torture and ill  

treatment by police

Discrimination of marginalized groups

Impunitatea poliţiei pentru tortură  

și rele tratamente

Discriminarea categoriilor marginalizate

ENVIRONMENT  
AND CLIMATE CHANGE

MEDIU șI SCHIMbĂRILE CLIMATICE

New legislation and policies 

Increased environmental awareness

Improved environmental monitoring 

Legislație și politici noi 

Creşterea conştientizării opiniei publice  

faţă de subiectele de mediu

O mai bună monitorizare de mediu

Heavy reliance on climate-sensitive 

agriculture

High rural population and poverty

Dependence on energy imports

Dependența puternică de agricultura  

sensibilă la schimbările climatice

Sărăcia şi proporţia mare a populaţiei  

din mediul rural

Dependența de importul de energie

THE CONTEXT  Privire generală

CONTEXT
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Moldova
KEY AREA OF FOCUS IN MOLDOVA

DOMENII PRIORITARE DE INTERVENȚIE  
ÎN MOLDOVA

ACCOMPLISHMENTS

REALIZĂRI

CHALLENGES

PROVOCĂRI

POVERTY REDUCTION

REDUCEREA SĂRĂCIEI

Significant drop in poverty

Improved data collection and use

Private sector links to social sector

Better coordination of aid

Reducerea semnificativă a sărăciei

Îmbunătățirea colectării și utilizării datelor

Conexiunea sectorului privat la sectorul social

O mai bună coordonare a asistenței

Low gross domestic product per capita

Wide urban–rural divide

Increasing emigration

Nivel scăzut al Produsului Intern Brut  

pe cap de locuitor

Discrepanţele mari între regiunile  

urbane şi cele rurale

Extinderea emigrării

LOCAL GOVERNANCE, REGIONAL  
DEVELOPMENT, CIVIL SOCIETY  
AND CONFIDENCE bUILDING

DEZVOLTARE LOCALĂ şI REGIONALĂ, 

A SOCIETĂţII CIVILE şI PROMOVAREA 

MĂSURILOR DE ÎNCREDERE

New decentralization strategy

Increased capacity of local public authorities

Reductions in youth and women’s unemployment  

and child abandonment

O nouă strategie de descentralizare

Creșterea capacităților autorităților publice locale

Reducerea ratelor șomajului în rândurile tinerilor  

și femeilor și scăderea ratei abandonului copiilor

Fragmentation of local authorities

Underfinancing

Poor quality services

Fragmentarea autorităţilor locale

Subfinanţarea

Servicii de calitate modestă

GENDER

DIMENSIUNEA DE GEN

Laws and policies on gender equality 

Shift in thinking among officials 

Increased awareness on trafficking and violence  

and support to victims

Improved monitoring of gender-based outcomes

Legislaţia și politicile privind egalitatea de gen 

Schimbarea de mentalităţi printre oficiali 

Creșterea gradului de conștientizare privind traficul de  

fiinţe umane şi violența și suportul mai mare pentru victime

Îmbunătățirea monitorizării rezultatelor bazate pe 

dimensiune de gen

Persistently high levels of inequality,  

particularly in political and economic arenas

Prevalence of gender-based violence

Niveluri ridicate și persistente ale inegalității,  

în special în domeniul politic și economic

Prevalenţa violenţei bazate pe gen
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The Republic of Moldova adopted the Millennium Development Goals 
(MDGs) at the Millennium Summit in New York in 2000, committing 
itself to achieving global objectives on issues ranging from reducing 
poverty and hunger to creating a global partnership for development. 

The country has remained committed to achieving the MDGs, linking 
its national development planning to them and undertaking actions to 
accomplish them through cooperation with all partners – central and 
local authorities, civil society organizations, development partners, the 
private sector and every individual citizen.

Since 2000, the country has made significant progress on the Goals, 
particularly on dimensions of human wellbeing, economy and 
governance. Moldova is on course to achieve a total of 12 out of 27 
targets. In particular, the target on extreme poverty had already been met 
by 2009, and that on absolute poverty is very likely to be met by 2015. 

In other areas, more sustained effort is needed to achieve the national 
targets by 2015. In particular, targets in areas such as education, HIV 
and AIDS and access to improved water sources and sewerage are 
unlikely to be reached. Progress is also more difficult under the current 
global conditions of economic uncertainty and financial austerity, 
although Moldova has weathered the consequences of the global 
economic crisis relatively well. 

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS

Republica Moldova şi-a asumat realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale 
Mileniului (ODM) la Summit-ul Mileniului de la New York în anul 2000, 
angajându-se să îndeplinească obiective globale de dezvoltare, începând 
cu reducerea sărăciei şi foametei şi încheind prin crearea unui parteneriat 
global pentru dezvoltare. 

Ţara şi-a menţinut angajamentul de realizare a ODM, conectând la acestea 
procesele de planificare a dezvoltării ţării şi acţionând pentru îndeplinirea 
acestor obiective prin intermediul unei cooperări cu toţi partenerii – 
autorităţile centrale şi locale, organizaţiile societăţii civile, partenerii de 
dezvoltare, sectorul privat şi toţi cetăţenii Republicii Moldova.

Începând cu anul 2000, ţara a înregistrat progrese semnificative în 
realizarea Obiectivelor, în particular pe dimensiunea bunăstării umane, 
economiei şi guvernării. Republica Moldova este pe cale să realizeze 12 
din cele 27 de ţinte asociate ODM. Astfel, ţinta de reducere a sărăciei 
extreme a fost deja realizată în 2009, iar ţinta de reducere a sărăciei 
absolute urmează să fie îndeplinită probabil către anul 2015. 

În acelaşi timp, sunt necesare eforturi susţinute pentru atingerea în 2015 
a ţintelor pe care şi le-a stabilit ţara. Este posibil să nu fie îndeplinite 
ţinte în domenii precum educaţia, HIV/SIDA şi extinderea accesului la 
surse îmbunătăţite de apă şi canalizare. Obţinerea progreselor devine 
mai dificilă în actualele condiţii de incertitudine economică austeritate 
financiară la nivel global, chiar dacă Republica Moldova a rezistat relativ 
bine consecinţelor crizei economice globale. 

Moldova
 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
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MDGs
GOAL ATTAINAbILITY bY 2015

GOAL 1: ERADICATE EXTREME POVERTY AND HUNGER Likely to be met

Target 1. Reduce proportion of people whose consumption is under $4.3 a day/person (in PPP terms) from 34.5%  
in 2006 to 29% in 2010 and 23% in 2015.

Most likely

Target 2. Reduce proportion of people under absolute poverty line from 30.2% in 2006 to 25% in 2010 and 20%  
in 2015.

Most likely

Target 3. Reduce proportion of people under extreme poverty line from 4.5% in 2006 to 4% in 2010 and 3.5% in 2015. Most likely

GOAL 2: ACHIEVE UNIVERSAL PRIMARY EDUCATION Unlikely to be met

Target 1. Ensure opportunities for all children to attend general secondary education. Increase gross enrolment  
rate for general secondary education from 94.1% in 2002 to 95% in 2010 and 98% in 2015.

Unlikely

Target 2. Maintain literacy rate for 15-24-year-old population at 99.5%. Most likely

Target 3. Increase enrolment rate for pre-school programmes for 3-6 year-old children from 41.3% in 2002  
to 75% in 2010 and 78% in 2015, and for 6-7-year-old children from 66.5% in 2002 to 95% in 2010 and 98% in 2015,  
as well as reduce by less than 5% discrepancies between rural and urban areas and between disadvantaged  
and middle-income groups.

Unlikely

GOAL 3: PROMOTE GENDER EQUALITY AND EMPOWER WOMEN Likely to be met

Target 1. Increase women’s representation in decision-making positions. Increase representation of women  
at decision-making level (from 26.5% in local councils in 2007 to 40% in 2015, from 13.2% in district councils  
in 2007 to 25% in 2015, from 18% women mayors in 2007 to 25% in 2015 and from 22% women MPs in 2005  
to 30% in 2015).

Uncertain

Target 2. Reduce gender inequality in employment: reduce disparity between women and men’s salaries  
by at least 10% by 2015 (average monthly salary of women represented 74.4% of average salary of men in 2006).

Likely

GOAL 4: REDUCE CHILD MORTALITY Likely to be met

Target 1. Reduce infant mortality from 18.5 (per 1,000 live births) in 2006 to 16.3 in 2010 and 13.3 in 2015. Likely

Target 2. Reduce under-5 mortality from 20.7 (per 1,000 live births) in 2006 to 18.6 in 2010 and 15.3 in 2015. Likely

Target 3. Maintain proportion of children under 2 years with vaccination against measles at no lower than 96%  
in 2010 and 2015.

Unlikely 

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS  
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului

1
2
3
4
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GOAL ATTAINAbILITY bY 2015

GOAL 5: IMPROVE MATERNAL HEALTH Likely to be met

Target 1. Reduce maternal mortality rate from 16 (per 1,000 live births) in 2006 to 15.5 in 2010 and 13.3 in 2015. Unlikely

Target 2. Maintain number of births assisted by qualified medical staff during 2010 and 2015 at 99%. Likely

GOAL 6: COMbAT HIV AND AIDS, MALARIA AND OTHER DISEASES Unlikely to be met

Target 1. Stabilize spread of HIV/AIDS infection by 2015. Reduce HIV/AIDS incidence from 10 cases per 100,000 population in 
2006 to 9.6 by 2010 and 8 by 2015.

Unlikely

Target 2. Reduce HIV/AIDS incidence in 15-24-year age group from 13.3 cases per 100,000 population in 2006 to 11.2 by 2010 
and 11 by 2015.

Highly unlikely

Target 3. Halt and begin to reverse spread of tuberculosis by 2015. Reduce rate of mortality associated with tuberculosis from 
15.9 (per 100,000 population) in 2002 to 15.0 in 2010 and 10.0 in 2015.

Unlikely

GOAL 7: ENSURE ENVIRONMENTAL SUSTAINAbILITY Unlikely to be met

Target 1. Integrate principles of sustainable development into country policies and programmes and reduce degradation of 
natural resources. Increase forested area from 10.3% in 2002 to 12.1% in 2010 and 13.2% in 2015.

n/a

Target 2. Increase share of protected areas to preserve biological diversity from 1.96% in 2002 to 4.65% in 2010 and 4.65% in 2015. n/a

Target 3. Increase share of people with permanent access to safe water sources from 38.5% in 2002 up to 59% in 2010 and 65% in 2015. n/a

Target 4. Increase share of people with permanent access to sewage systems from 31.3% in 2002 to 50.3% in 2010 and 65% in 2015. Likely

Target 5. Enlarge population with access to sanitation systems from 41.7% in 2002 to 51.3% in 2010 and 71.8% in 2015. n/a

GOAL 8: DEVELOP A GLObAL PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT Likely to be met

Target 1. Further develop a transparent, predictable and non-discriminatory trade and financial system based on rules through 
promoting exports and attracting investments.

Likely

Target 2. Deal with issues associated with Moldova’s landlocked status by upgrading transportation and customs Infrastructure. Unlikely

Target 3. Monitor external debt issue. Likely

Target 4. Develop and implement youth strategies. Reduce unemployment among youths to 15% in 2010 and 10% in 2015. Unlikely

Target 5. Ensure access to basic medication n/a

Target 6. Build an information society. Double number of fixed and mobile telephone subscribers from 2006 to 2015 and 
increase number of personal computers and Internet subscribers at a minimum annual rate of 15%.

Likely

5
6
7

8

Moldova
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1
2
3
4

ObIECTIV 
PRObAbILITATEA 
REALIZĂRII PÂNĂ ÎN 2015

ObIECTIVUL 1: REDUCEREA SĂRĂCIEI EXTREME şI A FOAMETEI Foarte probabilă

Ținta 1. Reducerea ratei populaţiei cu un consum sub 4,3 dolari SUA pe zi/persoană (la PPC) de la 34,5% în 2006 la 29% în 2010 
şi până la 23% în 2015

Foarte probabilă

Ţinta 2. Micşorarea ponderii populaţiei sub pragul absolut al sărăciei de la 30,2% în 2006 la 25% în 2010 şi până la 20% în 2015 Foarte probabilă

Ţinta 3. Micşorarea ponderii populaţiei sub pragul sărăciei externe de la 4,5% în 2006 la 4% în 2010 şi până la 3,5% în 2015 Foarte probabilă

ObIECTIVUL 2. REALIZAREA ACCESULUI LA ÎNVĂţĂMÂNTUL GENERAL ObLIGATORIU Puțin probabil

Ținta 1. Asigurarea posibilităţilor pentru toţi copiii de a frecventa învăţământul secundar general. Majorarea ratei brute de 
cuprindere în învățământul general obligatoriu de la 94,1% în 2002 la 95% în 2010 şi până la 98% în 2015

Puțin probabil

Ţinta 2. Menţinerea ratei de alfabetizare a persoanelor în vârsta de 15-24 ani la nivelul de 99,5% Foarte probabilă

Ţinta 3. Majorarea ratei de cuprindere în programele preşcolare pentru copiii de 3 6 ani de la 41,3% în 2002 la 75% în 2010 
şi până la 78% în 2015, iar pentru copiii de 5 6 ani – de la 66,5% în 2002 la 95% în 2010 şi până la 98% în 2015, precum şi 
reducerea cu mai puţin de 5% a discrepanţelor dintre regiunile rurale şi cele urbane, dintre grupele dezavantajate şi cele cu 
venituri medii

Puțin probabil

ObIECTIVUL 3. PROMOVAREA EGALITĂţII DE GEN şI ACORDAREA DE DREPTURI şI POSIbILITĂţI EGALE FEMEILOR Probabilă

Ținta 1.  Creşterea reprezentării femeilor la nivelul de luare a deciziilor:  de la 26,5% în consiliile locale în 2007 la 40% în 2015,  
de la 13,2% în consiliile raionale în 2007 la 25% în 2015, de la 18% femei primari în 2007 la 25% în 2015  şi de la 22% femei 
deputaţi în Parlament în 2005 la 30% în 2015

Nesigură

Ţinta 2. Reducerea inegalităţii de gen pe piaţa muncii prin micşorarea discrepanţei dintre salariile femeilor şi ale bărbaţilor cu 
cel puţin 10% până în 2015 (salariul mediu al femeilor constituind 68.1% din cel al bărbaţilor în 2006)

Probabilă

ObIECTIVUL 4. REDUCEREA MORTALITĂţII COPIILOR Probabilă

Ținta 1. Reducerea ratei mortalităţii infantile de la 18,5 (la 1.000 născuţi vii) în 2006 la 16,3 în 2010 şi până la 13,2 în 2015 Probabilă

Ţinta 2. Diminuarea ratei mortalităţii copiilor în vârstă de până la 5 ani de la 20,7 (la 1.000 născuţi vii) în 2006 la 18,6 în 2010 şi 
până la 15,3 în 2015  

Probabilă

Ţinta 3. Menţinerea ponderii copiilor în vârstă de până la 2 ani vaccinaţi împotriva rujeolei către 2010 şi 2015 la nivel de cel 
puţin 96%

Puțin probabilă 

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS  
Obiectivele de Dezvoltare ale MileniuluiODM
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ObIECTIV 
PRObAbILITATEA 
REALIZĂRII PÂNĂ ÎN 2015

ObIECTIVUL 5. ÎMbUNĂTĂȚIREA OCROTIRII SĂNĂTĂȚII MATERNE Probabilă

Ținta 1. Micşorarea ratei mortalităţii materne de la 28 (la 100.000 născuţi vii) în 2002 la 15,5 în 2010 şi până la 13,3 în 2015 Puțin probabilă

Ţinta 2. Menţinerea numărului naşterilor asistate de personal medical calificat pe parcursul anilor 2010 şi 2015 la nivel de 99 % Probabilă

ObIECTIVUL 6. COMbATEREA HIV/SIDA, TUbERCULOZEI, MALARIEI șI ALTOR bOLI Puțin probabilă

Ținta 1. Stabilizarea răspândirii infecţiei HIV/SIDA către anul 2015. Reducerea incidenţei HIV/SIDA de la 10 (la 100.000 locuitori) în 
2006 la 9,6 în 2010 şi până la 8 în 2015

Puțin probabilă

Ţinta 2. Reducerea incidenţei HIV/SIDA la 100.000 locuitori de 15 24 ani de la 13,3 în 2006 la 11,2 în 2010 şi până la 11 în 2015 Foarte puţin probabilă

Ţinta 3. Stoparea către anul 2015 a răspândirii şi începerea procesului de reducere a tuberculozei. Reducerea ratei mortalităţii 
asociate cu tuberculoză de la 15,9 (la 100.000 locuitori) în 2002 la 15 în 2010 şi până la 10 în 2015.

Puțin probabilă

ObIECTIVUL 7. ASIGURAREA DURAbILITĂţII MEDIULUI Puțin probabilă

Ținta 1. Integrarea principiilor dezvoltării durabile în politicile şi programele ţării şi reducerea degradării resurselor naturale.  
Creşterea gradului de împădurire de la 10,3 % în 2002 până la 12,1% în 2010 şi până la 13,2% în 2015.

nu se aplică

Ţinta 2. Creşterea proporţiei ariilor naturale protejate pentru conservarea diversităţii biologice de la 1,96% în 2002, la 4,65% în 2010 
şi menţinerea ei la 4,65% în 2015.

nu se aplică

Ţinta 3. Majorarea ponderii populaţiei cu acces la surse sigure de apă de la 38,5% în 2002 la 59% în 2010 şi până la 65% în 2015. nu se aplică

Ținta 4. Majorarea ponderii populaţiei cu acces la canalizare îmbunătăţită de la 31,3% în 2002 la 50,3% în 2010 şi până la 65% în 2015. Probabilă

Ținta 5. Majorarea ponderii populaţiei cu acces la salubrizare de la 41,7% în 2002 până la 51,3% în 2010 şi până la 71,8% în 2015. nu se aplică

ObIECTIVUL 8. CREAREA PARTENERIATULUI GLObAL PENTRU DEZVOLTARE Probabilă

Ținta 1. Dezvoltarea în continuare a unui sistem comercial şi financiar transparent, bazat pe reguli, previzibil şi non-
discriminatoriu, prin promovarea exporturilor şi atragerea investiţiilor

Probabilă

Ţinta 2. Soluţionarea problemei închiderii terestre a Republicii Moldova  prin modernizarea infrastructurii de transport şi vamale Puțin probabilă

Ţinta 3.  Monitorizarea datoriei de stat externe Probabilă

Ținta 4. Elaborarea şi implementarea strategiilor pentru tineret Puțin probabilă

Ținta 5. Asigurarea accesului populaţiei la medicamentele esenţiale nu se aplică

Ținta 6. Edificarea societăţii informaţionale. Dublarea numărului de abonaţi la telefonie fixă şi mobilă între anii 2006 şi 2015 şi 
sporirea, cu o rată anuală de cel puţin 15%, a numărului de abonaţi la Internet şi de posesori ai calculatoarelor personale.

Probabilă

Moldova
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From 2007 to 2011, UN agencies in Moldova worked together under 
the UN Development Assistance Framework to achieve progress in 
three main areas:

• Governance and participation 

• Access to quality services 

• Local and regional development 

Within this framework, UNDP assisted the Government of Moldova 
to achieve its development goals by supporting national efforts to 
achieve economic development and better living standards for all. 
UNDP Moldova’s country programme for 2007 to 2011 was aligned 
with the Government’s priorities in the National Development Strategy 
for 2008 to 2011, working under five themes:

1. Institutional development and reform: Supporting public 
administration reform across the Government and through 
assistance to individual ministries in their reorganization process.

2. Justice and human rights: Helping the Government fulfil its 
commitments under international human rights law through 
policy and regulatory reform measures and capacity building. 

UNDP ACCOMPLISHMENTS  Realizările PNUD  

Între anii 2007 şi 2011, Agenţiile Naţiunilor Unite în Moldova au 
lucrat în comun sub auspiciile Cadrului ONU de Asistenţă pentru 
Dezvoltare pentru a obţine progrese în trei domenii cheie:

• Guvernare şi participare 

• Acces la servicii de calitate 

• Dezvoltare locală şi regională 

În acest Cadru de Asistenţă, Programul Naţiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (PNUD) a acordat asistenţă Guvernului Republicii 
Moldova în realizarea obiectivelor sale de dezvoltare prin susţinerea 
eforturilor ţării de dezvoltare economică şi de ameliorare a 
standardelor de viaţă pentru toţi cetăţenii. Programul de Ţară, 
realizat de PNUD între 2007 şi 2011, s-a axat pe priorităţile 
Guvernului stabilite de Strategia Naţională de Dezvoltare pentru 
2008-2011, cu activităţi în cinci domenii:

1. Reformă şi dezvoltare instituţională: Susţinerea reformei 
administraţiei publice în cadrul Guvernului şi acordarea 
asistenţei pentru anumite ministere în procesul lor de 
reorganizare.

Moldova 2007-2011
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3. Environment and climate change: Assisting in the transition to 
a low-emission and climate-resilient economy and ecosystems. 

4. Poverty reduction: Creating an evidence base for policy 
development and linking it to national budgeting processes. 

5. Local governance, regional development, civil society and 
confidence building: Strengthening Government capacity to 
improve the quality of services provided at community level. 

UNDP ACCOMPLISHMENTS  Realizările PNUD

2. Justiţie şi drepturile omului: Sprijin acordat Guvernului 
în îndeplinirea angajamentelor sale ce decurg din tratatele 
internaţionale în domeniul drepturilor omului prin intermediul 
politicilor şi măsurilor reformei regulatorii şi consolidării 
capacităţilor. 

3. Mediu şi schimbările climatice: Asistenţă pentru asigurarea unei 
tranziţii către o economie şi ecosisteme cu emisii reduse a gazelor 
cu efect de seră şi rezistente în faţa schimbărilor climatice. 

4. Reducerea sărăciei: Crearea unei baze de dovezi pentru 
elaborarea politicilor şi conexiunea acesteia la procesele de 
bugetare la nivel de ţară. 

5. Dezvoltare locală şi regională, a societăţii civile şi promovarea 
măsurilor de încredere: Consolidarea capacităţii Guvernului 
pentru îmbunătăţirea accesului la servicii de calitate furnizate la 
nivel comunitar. 

UNDP

Along with more than 20 

other agencies and specialized 

organizations in the UN family, 

UNDP has partnered closely with 

national and local government, civil 

society and the private sector in 

Moldova to help ensure a better life 

for the country’s people.

Împreună cu alte peste 20 de agenţii 

şi organizaţii specializate din familia 

ONU, PNUD a fost un partener apropiat 

al Guvernului şi administraţiilor locale, 

societăţii civile şi sectorului privat din 

Republica Moldova pentru a contribui 

la asigurarea unei vieţi mai bune pentru 

locuitorii ţării. 
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COUNTRY 
PROGRAMME THEME 

DOMENIILE 
PROGRAMULUI  
DE ţARĂ

MAIN AREAS OF IMPROVEMENT  
THROUGH UNDP SUPPORT

CELE MAI IMPORTANTE DOMENII  
ÎN CARE AU FOST ObţINUTE  
AMELIORĂRI CU SUPORTUL PNUD

1. INSTITUTIONAL 
DEVELOPMENT  
AND REFORM

1. REFORMă  
şI DEzVOLTARE 
INSTITUţIONALă

• Border and customs control and surveillance
• Combating of drug trafficking and prevention/ 

reduction  of drug abuse
• Approximation of national legislation to EU laws
• Parliamentary development and management  

of electoral processes
• e-Governance

• Control și supraveghere a frontierelor și vămilor 
• Combaterea traficului de droguri și prevenire/ 

reducere a consumului de droguri 
• Armonizarea legislației naționale la cea a UE 
• Suport pentru dezvoltarea Parlamentului  

și procesului electoral
• Guvernarea electronică

2 . JUSTICE  
AND HUMAN  
RIGHTS

2. JUSTIţIE  
şI DREPTURILE  
OMULUI

• Monitoring and reporting on human rights observance 
• Access to justice, including alternative dispute 

settlement mechanisms

• Monitorizarea și raportarea asupra respectării 
drepturilor omului 

• Acces la justiție, inclusiv mecanisme alternative de 
soluționare a litigiilor

3. ENVIRONMENT  
AND CLIMATE  
CHANGE

• Reduction of substances affecting the ozone layer
• Conservation and monitoring of the country’s  

valuable biodiversity
• Availability of better business opportunities 
• Prevention and mitigation of natural and man-made 

disasters and crises

Moldova
COUNTRY 
PROGRAMME THEME 

DOMENIILE 
PROGRAMULUI  
DE ţARĂ

MAIN AREAS OF IMPROVEMENT  
THROUGH UNDP SUPPORT

CELE MAI IMPORTANTE DOMENII  
ÎN CARE AU FOST ObţINUTE  
AMELIORĂRI CU SUPORTUL PNUD

3. MEDIU şI  
SCHIMbăRILE  
CLIMATICE

• Reducerea substanțelor care afectează stratul de ozon 
• Conservarea și monitorizarea biodiversității  

valoroase a țării 
• Prezenţa oportunităților mai bune de afaceri 
• Prevenirea și reducerea dezastrelor și crizelor 

provocate de natură sau om

4. POVERTy  
REDUCTION

4. REDUCEREA  
SăRăCIEI

• Public administration 
• Availability, quality and usage of disaggregated 

statistical data

• Administrația publică 
• Disponibilitate, calitate și utilizare dezagregată  

a datelor statistice

5. LOCAL GOVERNANCE, 
REGIONAL DEVELOPMENT, 
CIVIL SOCIETy AND 
CONFIDENCE bUILDING

5. DEzVOLTARE LOCALă şI 
REGIONALă, A SOCIETăţII 
CIVILE şI PROMOVAREA 
MăSURILOR DE ÎNCREDERE

• Improved capacities of local public administrations 
• Empowering communities and civil society
• New businesses and jobs in targeted poor rural 

and urban areas
• Confidence-building measures across the Nistru River

• Capacități îmbunătățite ale administrației publice 
• Abilitarea comunităților și societății civile 
• Noi afaceri și locuri de muncă în regiuni rurale  

și urbane 
• Consolidarea măsurilor de promovare a încrederii  

între malurile râului Nistru 
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UNDP has helped broaden public administration reform 
to support Moldova’s aim of EU integration. A number of 
institutions have shown increased ability to carry out their 
work in a credible manner. 

UNDP is one of the main UN agencies supporting the Government’s 
reform agenda. The aim is to work with the state to modernize its 
institutions, while ensuring consultation with all those affected, 
including citizens. UNDP has aligned its support with the 
Government’s priorities set forth in the National Development 
Strategy 2008–2011 and provides it mainly in the form of advisory 
services and capacity development.

The Government of Moldova has placed a strong emphasis on 
improving the country’s public services, as well as achieving its 
fundamental priority of integration into Europe. However, frequent 
elections, limited budgets and a significant brain drain have 
slowed Moldova’s public administration reform. Implementing 
new legislation and policies is often a slow process, and increased 
partnership and capacity across Government institutions and 
ministries are needed to improve this situation. 

    INSTITUTIONAL DEVELOPMENT 

PNUD a contribuit la extinderea reformei administraţiei publice 
pentru a susţine opţiunea Republicii Moldova de integrare în 
Uniunea Europeană. Mai multe instituţii şi-au demonstrat o 
abilitate mai bună de a activa de o manieră credibilă. 

PNUD este una dintre principalele agenţii ONU care susţin agenda de 
reforme a Guvernului. Scopul urmărit este acordarea asistenţei pentru 
ţară în modernizarea instituţiilor sale, asigurarea unor consultări cu 
participarea tuturor partenerilor, inclusiv a cetăţenilor. PNUD şi-a aliniat 
asistenţa la priorităţile stabilite de Guvern în Strategia Naţională de 
Dezvoltare 2008-2011 şi oferă acest suport în principal sub formă de 
servicii de consultanţă şi dezvoltare a capacităţilor.

Guvernul Republicii Moldova a plasat un accent puternic pe 
ameliorarea serviciilor publice din ţară, precum şi pe realizarea 
obiectivului său fundamental de integrare europeană. Totuşi, alegerile 
frecvente, bugetele limitate şi exodul semnificativ de inteligenţă au 
încetinit reforma administraţiei publice în Moldova. Implementarea noii 
legislaţii şi a politicilor noi este adesea de asemenea încetinită şi este 
nevoie de un parteneriat mai solid şi de o capacitate îmbunătăţită în 
cadrul instituţiilor şi ministerelor guvernamentale pentru îmbunătăţirea 
situaţiei. 

Moldova THEMES  Domenii

Dezvoltare instituţională
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INSTITUTIONAL DEVELOPMENT  
Dezvoltare instituţionalăDEVELOPMENT

Moldova’s Electoral Commission gained increased public trust 
and confidence in the election results thanks to the joint efforts of 
UNDP and other UN agencies, even though the country has held 
three national elections in less than two years. Elections have been 
accepted widely and have provided legitimacy to the government. 
The capacity of the Parliament has also grown, including through the 
production of a manual to be used by many first-time members after 
the 2010 elections.

UNDP has partnered with the EU to strengthen border and customs 
control to keep the national border between Moldova and Ukraine 
secure and stop illegal cross-border activities. A national drug 
observatory is now functional in the Ministry of Health, the Government 
has designed and approved an inter-ministerial drug strategy and 
officials have been trained in prevention and education work.

UNDP helps the Parliament hold public 
discussions on European integration  
UNDP’s Parliamentary Support Project has assisted the Moldovan 
Parliament to increase its capacity to carry out its mandate, 
including its ability to play a strong role in work towards EU 
integration.
For example, the Parliamentary Committee on Foreign Relations 
and European Integration has organized a series of public 
discussions on the priorities of European integration, with citizens, 
representatives of local government and civil society. These policy 
forums have increased communication between MPs and citizens 
on the benefits and costs of EU integration and the role of the 
Parliament in this process. 

PNUD susţine Parlamentul în desfăşurarea 
discuţiilor publice privind integrarea europeană
Proiectul PNUD de suport pentru Parlamentul Republicii Moldova a 
oferit asistenţă legislativului pentru a-şi spori capacitatea de realizare a 
propriului mandat, inclusiv de îmbunătăţire a abilităţii sale de a juca un rol 
semnificativ în procesul de integrare europeană.
De exemplu, Comisia parlamentară Politică Externă şi Integrare 
Europeană a organizat o serie de discuţii publice privind priorităţile 
integrării europene, cu participarea cetăţenilor, reprezentanţilor 
administraţiilor publice locale şi societăţii civile. Aceste forumuri de 
discuţie a politicilor au îmbunătăţit comunicarea dintre deputaţi şi 
cetăţeni asupra beneficiilor şi costurilor integrării în UE şi a rolului 
Parlamentului în acest proces. 

Comisia Electorală din Republica Moldova a obţinut o încredere mai 
mare a publicului în rezultatele alegerilor datorită eforturilor comune 
ale PNUD şi altor Agenţii ONU, chiar dacă în ţară s-au desfăşurat trei 
scrutine electorale în mai puţin de trei ani. Alegerile au fost acceptate 
pe larg şi au asigurat legitimitate Guvernului. Capacităţile Parlamentului 
de asemenea s-au consolidat, inclusiv prin elaborarea unui manual 
pentru noii membri ai legislativului după alegerile din 2010.

PNUD are un parteneriat solid cu UE în domeniul consolidării controlului 
la frontieră pentru a asigura securitatea frontierei de stat dintre Republica 
Moldova şi Ucraina şi pentru a elimina activităţile transfrontaliere ilegale. 
Un Observator Naţional pentru Droguri este funcţional acum în cadrul 
Ministerului Sănătăţii, Guvernul a elaborat şi a aprobat o strategie inter-
ministerială în domeniul drogurilor şi mai mulţi oficiali au fost instruiţi 
pentru realizarea activităţilor de prevenire şi educaţie.
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International border services mini-football 
tournament increases cooperation between 
countries  
Teams from the Moldovan, Ukrainian and Romanian border services 
as well as the EU border Assistance Mission to Moldova programme 
played a mini-football tournament in 2010, with the aim of building 
trust and good relationships between the countries.
A number of such trust-building exercises have been held to date, 
including a women’s volleyball tournament and the first international 
mini-football tournament in 2009. The football tournament has been 
awarded international status and the number of participating countries 
grows every year, with Russia, Poland, bulgaria and Hungary now also 
being considered for inclusion.  

Turneul internaţional de mini-fotbal al serviciilor 
de frontieră extinde cooperarea dintre ţări
Echipe ale serviciilor de frontieră din Republica Moldova, Ucraina şi 
România, precum şi cea a Misiunii de Asistenţă la Frontieră în Moldova 
şi Ucraina s-au reunit la un turneu de mini-fotbal în 2010, cu scopul de a 
spori încrederea şi bunele relaţii dintre ţări.
Până în prezent s-au desfăşurat mai multe asemenea activităţi de 
sporire a încrederii, inclusiv un turneu la volei feminin şi primul turneu 
internaţional la mini-fotbal în 2009. Turneul la fotbal a obţinut statut 
internaţional, reunind în fiecare an tot mai multe ţări şi examinându-se 
posibilitatea participării Rusiei, Poloniei, bulgariei şi Ungariei. DEVELOPMENT
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UNDP has helped the Republic of Moldova develop policies 
and strategies on justice and human rights, such as gender 
equality, non-discrimination, torture and ill treatment 
in detention, domestic violence, public assembly, sexual 
and reproductive health, human trafficking, protection 
of refugees and asylum seekers, the judiciary and social 
inclusion of people with disabilities. There is room for 
progress in a number of other areas, such as discrimination 
against lesbian, gay, bisexual and transgender persons and 
communities and exclusion of the Roma population.

There have been significant changes in thinking in Moldova about 
human rights. Working together with partners, UNDP has helped 
the Government align its national agenda with international human 
rights standards and supported the development of the legal and 
institutional framework on human rights and related policies, 
strategies and plans. In essence, the Government has now made 
human rights part of its new agenda. 

   JUSTICE AND HUMAN RIGHTS 

PNUD a susţinut Republica Moldova în elaborarea 
politicilor şi strategiilor în domeniul justiţiei şi drepturilor 
omului, precum egalitatea genurilor, non-discriminarea, 
combaterea torturii şi relelor tratamente în detenţie, 
violenţa în familie, reuniunile publice, sănătatea sexuală şi 
reproductivă, traficul de fiinţe umane, protecţia refugiaţilor 
şi a solicitanţilor de azil, sistemul judiciar şi incluziunea 
persoanelor cu dizabilităţi. Există însă loc pentru progres pe 
alte câteva dimensiuni, precum discriminarea persoanelor 
şi comunităţilor de lesbiene, gay, bisexuale şi transgender şi 

excluziunea populaţiei rome.

Au fost înregistrate schimbări semnificative de mentalitate în ceea 
ce priveşte drepturile omului în Moldova. Împreună cu partenerii 
săi, PNUD a sprijinit Guvernul în procesul de aliniere a agendei sale 
naţionale la standardele internaţionale în domeniul drepturilor 
omului şi a susţinut elaborarea unui cadru legal şi instituţional şi a 
planurilor, strategiilor şi politicilor în domeniul drepturilor omului. 
În esenţă, Guvernul a inclus dimensiunea drepturilor omului în 
noua sa agendă. 

Moldova
Justiţie şi drepturile omului

THEMES  Domenii
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JUSTICE AND HUMAN RIGHTS  
Justiţie şi drepturile omuluiJUSTICE

UNDP provided technical support to Moldova’s ratification in 2010 
of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and 
its development of a new National Human Rights Action Plan for 
2011–2014, as well as a comprehensive anti-discrimination law. The 
agency has also helped develop a new vision on local development 
and decentralization grounded in the principles of human rights and 
gender equality, as well as a number of other policies and strategies. 

The capacity of the Government to report on progress against 
international human rights commitments and  civil society’s ability 
to fulfil its human rights watchdog role in preventing and combating 
torture have been strengthened, while the fairness and transparency 
of electoral processes and combating corruption have been 
improved. 

With EU support, an information campaign has been carried out to 
reduce the incidence of human rights violations, particularly torture, 
by raising awareness among citizens to report cases by means of the 
“green line” of the Centre for Human Rights. The Centre for Human 
Rights and the National Torture Prevention Mechanism are also now 
able to undertake meaningful visits to places of detention to help in 
the prevention of torture. 

PNUD a oferit asistenţă tehnică pentru ratificarea de către Republica 
Moldova în 2010 a Convenţiei ONU privind Drepturile Persoanelor cu 
Dizabilităţi şi pentru elaborarea unui nou Plan de Acţiuni în domeniul 
Drepturilor Omului pentru 2011-2014, precum şi la elaborarea unei 
legislaţii anti-discriminare comprehensive. Programul Naţiunilor Unite 
pentru Dezvoltare a contribuit atât la adoptarea unei noi viziuni asupra 
dezvoltării locale şi a descentralizării, axată pe principiile drepturilor 
omului şi egalităţii genurilor, precum şi la elaborarea mai multor politici 
şi strategii. 

A fost consolidată capacitatea Guvernului de raportare asupra 
progreselor obţinute în raport cu angajamentele sale pe plan 
internaţional în domeniul drepturilor omului şi a fost îmbunătăţită 
abilitatea societăţii civile de a juca pe deplin rolul său de monitorizare 
în prevenirea şi combaterea torturii. De asemenea, s-au ameliorat 
transparenţa şi caracterul liber al proceselor electorale şi s-au fortificat 
acţiunile de combatere a corupţiei. 

Cu suportul UE, a fost desfăşurată o campanie de reducere a incidenţei 
încălcării drepturilor omului, în special a torturii, prin conştientizarea 
cetăţenilor de a raporta cazurile prin intermediul „liniei verzi” a 
Centrului pentru Drepturile Omului. Centrul pentru Drepturile Omului şi 
Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii au în prezent capacitatea de 
a efectua vizite la locurile de detenţie în scopul prevenirii torturii.

We undertook specific measures to improve the 

forensic medicine documents. based on the decision 

of the Ministry of Health, a special medical form 

was introduced for torture victims. The forensic 

documentation presents objective data on injuries  

and the documents have to be filled in correctly.  
Andrei Pădure, Deputy-Director of the Centre of Forensic Medicine.”

“

Am întreprins măsuri specifice de îmbunătăţire a documentării 

medicale a cazurilor de tortură. În baza deciziei Ministerului Sănătăţii, 

a fost introdusă o formă medicală specială pentru victimele torturii. 

Documentaţia medicală prezintă date obiective asupra leziunilor 

cauzate, după completarea corectă a documentelor. 

Andrei Pădure, Vicedirectorul Centrului de Medicină Legală ”

“
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Improving the use of forensic documentation of torture
UNDP and the EU are strengthening the capacity of the Centre of Forensic 
Medicine in the examination of torture and ill treatment allegations so the country 
is better able to bring forensic documentation in front of the courts and enable 
well-informed decision making on such cases.
A national conference on forensic documentation in 2012 brought together 
independent national and international experts, lawyers and representatives 
of state institutions and civil society organizations working in prevention and 
combating torture. 
These efforts are a response to the concern that there is insufficient 
documentation of torture allegations and a discrepancy between the country’s 
prohibition of torture and the frequent reporting of torture cases. Improvements 
are already being seen as a result of UNDP’s support.

Îmbunătăţirea documentării medicale  
a cazurilor de tortură
PNUD şi UE au consolidat capacitatea Centrului de Medicină Legală în 
examinarea acuzaţiilor de tortură şi rele tratamente, astfel încât acum în ţară 
este posibilă prezentarea în faţa instanţelor de judecată a documentelor de 
expertiză medicală a cazurilor de corupţie şi adoptarea unor decizii bine 
informate în asemenea dosare.
Conferinţa naţională privind examinarea şi documentarea legală a cazurilor de 
tortură a reunit în 2012 experţi naţionali şi internaţionali independenţi, avocaţi 
şi reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi organizaţiilor societăţii civile care 
activează pentru prevenirea şi combaterea torturii. 
Aceste eforturi reprezintă un răspuns la îngrijorările legate de documentarea 
insuficientă a cazurilor de tortură şi discrepanţa dintre interzicerea în ţară 
a torturii şi raportarea frecventă a cazurilor de tortură. Acum există deja 
ameliorări datorită contribuţiei PNUD.
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Moldova has reached the MDG target on increasing the 
share of state-protected areas for maintaining biological 
diversity. However, the proportion of the population 
with sustainable access to improved water sources was 
55% (with the 2010 target set at 59%), and between 2000 
and 2008 the proportion of land covered by forests only 
increased from 10.5% to 10.9%.

Climate change is increasingly recognized in Moldova as a key 
challenge, particularly as the country relies heavily on agriculture 
and has a high share of rural population and rural poverty. Significant 
impacts of climate variability have already been seen, such as 
recurring droughts and floods. Environmental degradation is also 
a key challenge, as is low energy efficiency and heavy reliance on 
external energy sources.

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE

Republica Moldova a atins ţinta asociată ODM privind 
creşterea proporţiei ariilor protejate de stat pentru 
menţinerea diversităţii biologice. În acelaşi timp, rata 
populaţiei cu acces durabil la surse îmbunătăţite de apă 
a fost de 55% (în comparaţie cu ţinta stabilită în 2010 
de 59%), iar între anii 2000 şi 2008 rata împăduririi a 
crescut de la 10,5% până la 10,9%.

Schimbările climatice sunt recunoscute tot mai mult în Moldova ca 
o provocare majoră, în special datorită faptului că ţara se bazează 
pe agricultură şi că există o proporţie mare a populaţiei rurale şi 
a sărăciei rurale. Sunt deja vizibile consecinţe semnificative ale 
variabilităţii climei, iar seceta şi inundaţiile repetate sunt exemple 
elocvente. Degradarea mediului este de asemenea o provocare 
majoră, datorită eficienţei energetice modeste şi a dependenţei mari 
de sursele de energie externe.

Moldova
Mediu şi schimbările climatice

THEMES  Domenii
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ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE   
Mediu şi schimbările climaticeENVIRONMENT

UNDP supports the development and enforcement of laws and 
policies on environment and climate change and has begun 
assisting in Moldova’s transition to a low-emission and climate-
resilient development path. The emphasis is on climate change 
mitigation, renewable energy, biodiversity conservation, ozone 
layer protection and environmental governance. The Low Emission 
Development Strategy, prepared with UNDP support, is currently 
on the Government’s work programme. 

Environmental governance and the coverage and effective 
management of protected areas have improved thanks to the 
Government’s efforts to restore and conserve biological diversity. 
The UNDP Small Grants Scheme for environmental NGOs and 
community-based organizations resulted in a stronger NGO 
landscape throughout Moldova, which is better able to address 
environmental problems at the local level while at the same time 
contributing to the socio-economic wellbeing of communities. 

Moldova has agreed to ambitious greenhouse gas reduction 
targets and created a parliamentary commission on environment 
and climate change, largely as a result of UNDP-led public 
discussions following the launch of the National Human 
Development Report. Moldova’s commitments to protect the 
ozone layer have been achieved with technical assistance from 
UNDP and UNEP. 

PNUD susţine elaborarea şi implementarea legislaţiei şi politicilor 
în domeniul mediului şi schimbărilor climatice şi a început să 
ofere asistenţă pentru dezvoltarea ţării pe calea reducerii emisiilor 
şi rezistenţei la schimbările climatice. Accentul este plasat 
pe diminuarea consecinţelor schimbărilor climatice, energia 
regenerabilă, conservarea biodiversităţii, protecţia stratului de ozon 
şi guvernarea de mediu. Strategia de Dezvoltare prin Reducerea 
Emisiilor pentru Republica Moldova, elaborată cu sprijinul PNUD, 
este inclusă în prezent în programul de activitate al Guvernului. 

Guvernarea de mediu şi managementul eficient al ariilor protejate 
s-au ameliorat datorită eforturilor Guvernului de restaurare şi 
conservare a diversităţii biologice. Programul PNUD de Granturi Mici 
pentru ONG-uri şi organizaţiile comunitare a contribuit la crearea 
unei reţele de mediu puternice în ţară, care poate aborda mai uşor 
problemele de mediu la nivel local, contribuind în acelaşi timp la 
bunăstarea socio-economică a comunităţilor. 

Republica Moldova şi-a asumat atingerea unor ţinte ambiţioase 
în ceea ce priveşte reducerea emisiei de gaze cu efect de seră şi 
a constituit o Comisie parlamentară pentru Mediu şi Schimbări 
Climatice, în mare parte datorită discuţiilor publice conduse de 
PNUD după lansarea Raportului Naţional de Dezvoltare Umană. 
Moldova şi-a onorat deja angajamentul privind protecţia stratului de 
ozon, prin asistenţa tehnică a PNUD şi Programului Naţiunilor Unite 
pentru Mediu (UNEP). 



 Spre o Dezvoltare Echitabilă și Durabilă Pentru Toți  PNUD în Moldova 33

UNDP Moldova is proud to be a partner in 

this important project, which intends to create 

sustainable models that will be further replicated in 

many other Moldovan localities. 

Narine Sahakyan, Deputy Resident Representative, UNDP. ”

“

The Moldova Energy and biomass Project helps 
villages heat their buildings more affordably
Moldova’s Energy Strategy has the ambitious objective of generating a 
gradual shift to alternative energy sources, with the aim of taking a 20% 
share of energy from renewable sources by 2020.
Under the Moldova Energy and biomass Project, villages across the 
country are now connecting their public institutions to biomass-
based heating systems. Schools and kindergartens, as well as other 
public buildings, are heated during the winter with energy produced 
from agricultural waste. As a result, they pay around two to three 
times less for heat, which saves money for reinvestment in their own 
development. 
The EU-funded project is co-funded and implemented by UNDP, and 
by 2014 will cover all districts of Moldova and at least 130 rural public 
institutions.

Proiectul „Energie şi biomasă în Moldova” ajută 
comunităţile să asigure mai multă căldură 
pentru edificiile publice
Strategia Energetică a Republicii Moldova stabileşte obiectivul ambiţios 
de trecere graduală la sursele alternative de energie, astfel încât către 
anul 2020 rata energiei regenerabile să constituie 20%.
În cadrul proiectului „Energie şi biomasă în Moldova”, satele din ţară 
îşi conectează instituţiile publice la sisteme de încălzire pe bază de 
biomasă. şcolile şi grădiniţele, precum şi alte edificii publice sunt 
încălzite în sezonul rece cu energie produsă din deşeuri agricole. 
În rezultat, plăţile pentru căldură sunt de două până la trei ori mai 
mici, astfel se fac economii de bani care pot fi investiţi în dezvoltarea 
comunităţilor. 
Acest proiect finanţat de UE şi co-finanţat şi implementat de PNUD va 
cuprinde către anul 2014 toate raioanele Republicii Moldova şi cel puţin 
130 de instituţii publice din mediul rural.

PNUD Moldova este mândru să fie partenerul 
acestui proiect important, care contribuie 
la crearea unor modele durabile ce vor fi 

multiplicate în multe alte localităţi ale ţării. 

Narine Sahakyan, Reprezentant Permanent Adjunct, PNUD. ”
“

ENVIRONMENT
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The absolute poverty rate in Moldova dropped to 
21.9% in 2010, putting the country firmly on the path 
to attain the MDG target by 2015. The overall extreme 
poverty rate followed same pattern: targets set for 
2010 and planned for 2015 have been already met. 

Moldova has made significant progress in poverty reduction in 
recent years, reflecting strong commitment by the Government to 
improving the wellbeing of the country’s people. However, despite 
economic growth, gross domestic product per capita remains the 
lowest in Europe, at $3,092. Moreover, the urban–rural divide has 
widened, and people from the Transnistrian region in particular 
face a steady decline in income and access to basic services as the 
development gap is increasing. 

UNDP is assisting the Government in measuring and analysing 
poverty, making policies and plans more pro-poor and promoting 
innovative approaches to poverty reduction. Contributions 
to filling the country’s data gap on socio-economic status 
and poverty have been particularly important: support to the 
National Statistical System has helped improve data collection, 
dissemination and use. 

POVERTy REDUCTION  Reducerea sărăciei  

Rata sărăciei absolute în Moldova s-a redus până la 
21,9% în 2010, asigurând ţării posibilitatea largă de a 
atinge această ţintă ODM către anul 2015. Rata generală 
a sărăciei extreme a urmat aceeaşi traiectorie: ţintele 
stabilite pentru 2010 şi planificate pentru 2015 au fost 
deja îndeplinite. 

Republica Moldova a înregistrat în ultimii ani progrese semnificative 
în reducerea sărăciei, fapt ce ilustrează angajamentul puternic al 
Guvernului pentru asigurarea prosperităţii pentru cetăţenii ţării. 
Totuşi, în pofida creşterii economice, Produsul Intern Brut pe cap 
de locuitor de 3.092 dolari SUA rămâne cel mai mic în Europa. 
Mai mult decât atât, discrepanţele dintre mediul urban şi cel rural 
s-au aprofundat, iar locuitorii din regiunea transnistreană a ţării se 
confruntă în particular cu un declin al veniturilor şi accesului la servicii 
de bază, astfel decalajul dintre nivelele de dezvoltare este în creştere. 

PNUD oferă asistenţă Guvernului în evaluarea şi analiza fenomenului 
sărăciei, în orientarea planurilor şi politicilor către persoanele sărace 
şi promovarea abordărilor inovative în reducerea sărăciei. Sunt în 
special importante contribuţiile în domeniul vulnerabil al asigurării 
datelor cu privire la statutul socio-economic şi sărăcie: sprijinul 
acordat Sistemului Naţional de Statistică a asigurat îmbunătăţirea 
colectării, diseminării şi utilizării datelor. 

Moldova THEMES  Domenii
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POVERTy REDUCTION  Reducerea sărăciei 

Support to small- and medium-sized 
enterprises in the Transnistrian region
Transnistria is located on a strip of land between the Dniester River 
and the Moldovan border with Ukraine. The region has historically 
accounted for a third of Moldova’s total industrial production and 
almost its entire energy production. It has its own de facto central 
bank, issuing its own currency, convertible at a freely floating 
exchange rate, but only within the region.
Development partners are supporting efforts to put an end to 
the division of Moldova that resulted from a short war with the 
Transnistrian region in 1992. Programmes and confidence-building 
measures aim to improve business development, basic social 
infrastructure, health care and social welfare. The EU and UNDP have 
helped open a three-branch network of the Transnistrian business 
School of the Chamber of Commerce and Industry covering 70% of 
region’s territory, and launched a training course for managers of 
small- and medium-sized enterprises on establishing and developing 
a business, accounting and fiscal administration. Special assistance is 
offered to managers of big enterprises to help them cope with risks in 
global economic crisis conditions. 
These efforts are not only strengthening cooperation between 
Moldova and the Transnistrian region, but also improving the region’s 
private sector and thus having a positive impact on its development.

It is now possible to view the impacts of development policies on 
the poor, assess progress against the Millennium Development 
Goals and gauge how much expenditure is necessary on poverty 
reduction. Online availability of data has increased media attention 
to development issues, and the National Statistical Bureau can 
now produce statistics that are internationally comparable and 
credible. 

UNDP has also introduced a legal and policy framework for private 
sector participation in the social sector. This makes it easier 
for private sector actors to initiate programmes in education 
and health, contribute to social causes and behave in a socially 
responsible manner. 

For example, Better Opportunities for Youth and Women led to 
a reduction in unemployment in some localities by 20% in 2010. 
There has been an 80% decline in rates of child abandonment 
in places where maternal centres are operating. These centres 
use contracting between local authorities and the non-profit 
sector as one way of achieving sustainable services for the 
vulnerable. Finally, UNDP has established a new and innovative 
aid coordination mechanism under the Development Partnership 
Principles signed between the Government and 20 development 
partners, which will enable more effective use of resources for 
Moldova’s development. 

POVERTY
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Sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii  
din regiunea transnistreană a ţării
Regiunea transnistreană a ţării este situată pe o fâşie îngustă între 
râul Nistru şi graniţa Republicii Moldova cu Ucraina. Istoric regiunea 
a deţinut o treime din întreaga producţie industrială a Republicii 
Moldova şi aproape toată producţia de energie. Regiunea are de facto 
propria bancă centrală, inclusiv monedă proprie, convertibilă în mod 
liber la o rată de schimb flotantă, însă doar în această regiune.
Partenerii de dezvoltare sprijină eforturile de reunificare a Republicii 
Moldova, după ce în 1992 Moldova s-a aflat într-un război scurt 
cu regiunea sa transnistreană. Programele şi măsurile de sporire a 
încrederii urmăresc scopul de ameliorare a mediului de afaceri, a 
structurii sociale de bază, serviciilor de sănătate şi serviciilor sociale. 
UE şi PNUD au sprijinit crearea unei reţele de trei şcoli de Afaceri de 
pe lângă Camera de Industrie şi Comerţ a regiunii transnistrene, care 
cuprinde 70% din regiune. Aceste activităţi au contribuit de asemenea 
la desfăşurarea unei serii de instruiri pentru managerii de întreprinderi 
mici şi mijlocii în domeniul iniţierii şi dezvoltării afacerilor, 
administrării contabile şi fiscale. Iar directorii de întreprinderi mari 
beneficiază de asistenţă pentru abilitarea acestora cu competenţe de 
administrare în condiţiile crizei economice mondiale. 
Aceste eforturi au contribuit nu doar la consolidarea cooperării dintre 
Republica Moldova şi regiunea sa transnistreană, însă a ameliorat de 
asemenea activitatea sectorului privat din regiune şi aceasta a avut un 
impact pozitiv asupra dezvoltării.

În prezent este deja posibilă înţelegerea impactului politicilor de 
dezvoltare asupra persoanelor sărace, evaluarea progreselor privind 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi aprecierea cheltuielilor 
necesare pentru reducerea sărăciei. Datele disponibile online au sporit 
atenţia mass-media asupra subiectelor axate pe dezvoltare, iar Biroul 
naţional de Statistică poate produce acum statistici comparabile şi 
credibile pe plan internaţional. 

PNUD a creat un cadru legal şi de politici pentru participarea 
sectorului privat în sectorul social. Aceasta a facilitat iniţierea de către 
partenerii din mediul de afaceri a programelor în domeniul educaţiei 
şi sănătăţii, realizarea unor contribuţii la cauze sociale şi asumarea 
responsabilităţii corporative sociale. 

De exemplu, proiectul „Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei” 
a contribuit la reducerea cu 20% în 2010 a ratei şomajului în unele 
localităţi. În regiunile în care funcţionează Centre maternale a fost 
înregistrat un declin cu 80% a ratei abandonului copiilor. Aceste centre 
cooperează cu autorităţile locale şi sectorul non-profit, iar acest cadru 
asigură servicii durabile pentru persoanele vulnerabile. 

De asemenea, PNUD a creat un mecanism nou şi inovativ de 
coordonare a asistenţei axat pe Principiile Parteneriatului pentru 
Dezvoltare, semnate între Guvern şi 20 de parteneri pentru dezvoltare. 
Acest mecanism va permite utilizarea mai eficientă a resurselor pentru 
dezvoltarea Republicii Moldova. 
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In April 2012, the Moldovan Parliament adopted the 
National Decentralization Strategy. This gives more 
autonomy to local authorities when it comes to 
providing improved public services such as water, waste 
collection, sewage systems and infrastructure.

Local governments in Moldova play a significant role in public 
services provision, water supply, road construction, maintenance and 
heating of public institutions. They have historically been fragmented 
and underfinanced, providing services that are still largely inadequate 
and of poor quality. 

The Government has acknowledged that it is vital to bring quality 
services closer to the people and strengthen local governance in 
line with EU standards. The recent development and adoption of the 
National Decentralization Strategy, supported by UNDP, is paving the 
way for faster progress on local development issues.

UNDP is also targeting the poorest local authorities with capacity-
strengthening initiatives, and training newly elected officials to 
increase their ability to plan, implement and monitor activities. A host 
of economic and social sector activities have been launched. 

LOCAL GOVERNANCE  Dezvoltare locală  

În aprilie 2012, Parlamentul Republicii Moldova a 
adoptat Strategia Naţională de Descentralizare. 
Aceasta oferă mai multă autonomie autorităţilor 
publice locale în furnizarea unor servicii publice mai 
bune, precum asigurarea cu apă, colectarea gunoiului, 
sistemele de canalizare şi infrastructura.

Administraţiile locale din Moldova deţin un rol semnificativ în 
furnizarea serviciilor publice, asigurarea cu apă, construcţia 
drumurilor, menţinerea şi asigurarea cu căldură a instituţiilor 
publice. De-a lungul timpului, aceste administraţii au fost 
fragmentate şi subfinanţate, oferind servicii care sunt încă mult prea 
necalitative şi inadecvate. 

Guvernul ţării a recunoscut că este vitală atât aducerea serviciilor 
de calitate mai aproape de cetăţeni, cât şi consolidarea guvernării 
locale în conformitate cu standardele UE. Elaborarea şi adoptarea 
recentă a Strategiei Naţionale de Descentralizare, susţinută de 
PNUD, deschide drumul pentru progrese mai rapide în domeniul 
dezvoltării locale.

Moldova
LOCAL GOVERNANCE, REGIONAL DEVELOPMENT, CIVIL SOCIETy AND CONFIDENCE bUILDING

DEzVOLTARE LOCALă şI REGIONALă, A SOCIETăţII CIVILE şI PROMOVAREA MăSURILOR DE ÎNCREDERE

THEMES  Domenii
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LOCAL GOVERNANCE   Dezvoltare locală

In close cooperation with partners, UNDP has helped build the 
capacity of local public authorities to efficiently plan and implement 
local development priorities and improve local public services, 
involving civil society and community members. In this way, local 
partnerships are being fostered to take decisions and bring services 
closer to citizens, for both women and men equally, as well as 
vulnerable and marginalized groups such as the elderly and people 
with disabilities.

Three communities receive awards for 
ensuring local democratic governance
UNDP has set up awards for local authorities that have put 
in place an efficient local governance system for citizens, so 
they can serve as a good example for other communities. 
Authorities are assessed based on criteria that include 
participation, strategic management, use of a human rights-
based approach, community mobilization, implementation 
of local initiatives and partnerships with civil society.
During European Local Democracy Week in 2010, the 
Government handed out certificates of excellence to three 
communities at a National Conference on the Role of Local 
Governments in Ensuring Human Rights and Gender Equality 
at the Local Level.

Trei comunităţi au fost premiate pentru asigurarea 
unei guvernări democratice pe plan local
PNUD a creat premiile pentru autorităţile locale care asigură un sistem 
eficient de guvernare locală în serviciul cetăţenilor, astfel încât aceste 
comunităţi să poată reprezenta un exemplu pentru alte localităţi. 
Autorităţile au fost evaluate în baza unor criterii care includ participarea, 
managementul strategic, utilizarea abordării bazate pe drepturile 
omului, mobilizare comunitară, implementarea iniţiativelor locale şi 
parteneriatele cu societatea civilă.
În Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale în 2010, Guvernul a 
oferit certificate de excelenţă pentru trei localităţi în cadrul Conferinţei 
Naţionale privind rolul autorităţilor locale în asigurarea drepturilor 
omului şi egalităţii genurilor la nivel local.

Activităţile PNUD vizează de asemenea iniţiative de consolidare a 
capacităţii autorităţilor locale care nu beneficiază de alt sprijin şi 
instruieşte oficialii noi aleşi pentru abilitarea acestora de a planifica, 
realiza şi monitoriza activităţi. În acest context, au fost realizate mai 
multe acţiuni în domeniul social şi economic.

În strânsă colaborare cu alţi parteneri, PNUD a contribuit la 
consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale de planificare 
eficientă şi implementare a priorităţilor la nivel de comunitate şi de 
ameliorare a serviciilor publice locale, implicând societatea civilă şi 
membrii comunităţii. Astfel sunt încurajate parteneriatele locale create 
cu scopul de a lua decizii şi a aduce serviciile mai aproape de cetăţeni, 
atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi, precum şi pentru categoriile 
marginalizate şi vulnerabile de cetăţeni, persoanele vârstnice şi cele 
cu dizabilităţi.

GOVERNANCE
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Mihai Druta is 76 years old. Until recently, he had to carry water 1.5 
kilometres to his house: public services were a luxury for most residents 
of Telenesti, a town of 9,000 people, whose water supply and sewer 
systems had not been repaired in 20 years.
In response, the local government teamed up with community members 
to come up with projects to address the most pressing development 
needs, with UNDP support. Mihai Druta and his neighbours now have 
their own water supply at home, a sewerage and regular waste collection.
“The change makes our life easier,” said Mihai Druta. “The price is 
reasonable and the service is good.”
The mayor now plans to build a water treatment plant, together with 
other communities.

Improved water supply, sewerage and waste 
collection in Telenesti

Mihai Druţă are 76 de ani. Până nu demult era nevoit să aducă apă 
de la 1,5 km depărtare de casă: serviciile publice erau un lux pentru 
majoritatea locuitorilor din Teleneşti, un oraş cu o populaţie de 9 000 
de locuitori, ale căror sisteme de aprovizionare cu apă şi de canalizare 
n-au mai fost reparate de 20 de ani.
Ca răspuns, cu sprijinul PNUD, autorităţile locale şi-au unit eforturile cu 
membrii comunităţii pentru a identifica cele mai urgente necesităţi de 
dezvoltare a localităţii şi a găsi soluţii pentru rezolvarea lor. Mihai Druţă 
şi vecinii săi beneficiază acum de un sistem de aprovizionare cu apă şi 
canalizare, iar gunoiul din cartierul lui este colectat în mod regulat. 
„Asta a făcut viaţa noastră mai uşoară”, afirmă Mihai Druţă. „Preţul este 
rezonabil, iar serviciile sunt bune”.
Acum primarul de Teleneşti intenţionează să construiască, împreună cu 
alte comunităţi, o staţie de epurare a apei.

O asigurare mai bună cu apă, canalizare şi colectare 
a gunoiului la Teleneşti

I have got new skills that have helped me cope with the 
needs of citizens and mobilize them to solve together the 
problems of our town. Telenesti Mayor, Vadim Lelic. 

“
Am dobândit acum noi abilităţi care mă ajută să răspund 
necesităţilor oamenilor şi să-i mobilizez pentru a rezolva 
împreună problemele oraşului nostru”  

Primarul de Teleneşti Vadim Lelic. ”

Moldova

”“

GOVERNANCE
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Moldova has made significant progress on gender 
equality in recent years. However, women are still 
underrepresented in leadership positions: 26.5% in 
village councils, 13.2% in district councils and 18% of 
mayors in 2007.

Laws and policies on gender equality are well established in Moldova, 
and thinking among government officials on gender norms and 
biases, including attitudes towards gender-based violence, has shifted 
in recent years, to the advantage of women across the country. 

UNDP is now increasingly taking gender equality both as a goal in its 
own right and as an essential prerequisite for meeting broader global 
development goals. Support has been given to laws and policies 
on gender equality, developed through consultation with multiple 
stakeholders, including wider society.

The Protection and Empowerment of Victims of Domestic Violence 
and Human Trafficking project takes a grassroots approach to raise 
awareness and empower victims and potential victims of violence 
and trafficking. Better Opportunities for Youth and Women has aided 
women and young people at risk, including victims of domestic 
violence, to reintegrate socially and economically.

 GENDER  Dimensiunea de gen

Republica Moldova a obţinut în ultimii ani progrese 
semnificative în asigurarea egalităţii genurilor. Cu toate 
acestea, femeile sunt încă reprezentate insuficient în 
funcţiile de conducere: 26,5% în consiliile săteşti, 13,2% 
în consiliile raionale şi 18% în funcţia de primar în 2007.

În Republica Moldova există o legislaţie bună şi politici solide în 
domeniul egalităţii genurilor, iar comportamentul funcţionarilor 
guvernamentali vizavi de normele de gen şi stereotipuri, inclusiv 
atitudinea faţă de violenţa bazată pe gen, s-a schimbat în ultimul 
timp, în beneficiul femeilor din toată ţara. 

În prezent, PNUD este implicat tot mai mult în asigurarea egalităţii 
genurilor atât ca scop în sine, cât şi ca o precondiţie esenţială 
pentru realizarea obiectivelor globale mai extinse în domeniul 
dezvoltării. Astfel a fost susţinută elaborarea şi adoptarea legislaţiei 
şi politicilor privind egalitatea genurilor, în cadrul unui proces 
consultativ larg cu participarea constituenţilor reprezentând toate 
segmentele societăţii.Proiectul „Protecţia şi abilitarea victimelor 
violenţei domestice şi traficului de fiinţe umane” urmăreşte o 
abordare la nivel local de conştientizare şi abilitare a victimelor 
şi potenţialelor victime ale violenţei şi traficului. Proiectul 

Moldova THEMES  Domenii



UNDP in Moldova  Towards Equitable and Sustainable Development for All44

GENDER  Dimensiunea de gen

There is also a strong focus on the gender disaggregation of 
statistics and the sensitization of local public authorities. Local 
officials are now more confident to monitor trends and target 
areas of gender inequality as a result of UNDP assistance. 

Much of this work is carried out through joint programming, 
which strengthens the voice of the UN, offering essential 
opportunities to present a unified front on critical gender issues. 

„Oportunităţi mai bune pentru tineri şi femei” acordă sprijin 
femeilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc, inclusiv victimelor 
violenţei domestice, în scopul reintegrării lor sociale şi economice.

Este acordată de asemenea o atenţie sporită statisticilor 
dezagregate pe gen şi sensibilizării autorităţilor publice locale. 
Acum, datorită asistenţei PNUD, funcţionarii locali pot monitoriza 
mai uşor tendinţele şi domeniile vizate ale inegalităţii genurilor. 

O mare parte din aceste activităţi sunt realizate prin intermediul 
unor programe comune, care consolidează vocea ONU, oferind 
oportunităţi fundamentale pentru a prezenta o voce comună în 
subiectele sensibile de gen. 

Increasing women’s participation in 
leadership and decision making
Women’s position in Moldova has improved in recent years, but 
there remains a need to focus on the limited involvement of 
women in the political and economic arenas. To address this, 
UNDP worked with the country’s Parliament to support women 
candidates in local elections in June 2011.
This included training workshops for more than 180 women 
running for mayor, district and local council positions on planning, 
efficient communication with voters and development of 
campaigning messages. It also entailed on-the-spot advice and 
assistance granted by experts until Election Day. 
There is also a proposal to amend the Electoral Code by including 
a 30% quota for women’s representation on electoral lists.

Extinderea participării femeilor în administrare şi la 
adoptarea deciziilor
Statutul femeii în Moldova s-a îmbunătăţit în ultimii ani, însă există în 
continuare necesitatea unui accent pe implicarea limitată a femeilor în viaţa 
politică şi economică. Pentru a aborda această provocare, PNUD a realizat 
acţiuni comune cu Parlamentul ţării de susţinere a candidaţilor femei în 
alegerile locale din iunie 2011.
Activităţi au inclus ateliere de instruire pentru peste 180 de femei candidate 
la funcţia de primar şi consilier local şi raional în subiecte axate pe planificare, 
comunicare eficientă cu alegătorii şi elaborarea mesajelor în campania 
electorală. Aceste activităţi au inclus de asemenea consiliere în comunităţi şi 
asistenţă oferită de experţi în ziua alegerilor. 
Există de asemenea propunerea de modificare a Codului Electoral prin 
includerea unei cote obligatorii de 30% pentru reprezentarea femeilor pe 
listele electorale.

GENDER
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All good initiatives aimed at increasing women’s 

participation in political life are a real democratic 

exercise for the Moldovan society. Liliana Palihovici, 

Deputy Speaker of the Parliament of Moldova. ”

“

Toate iniţiativele de extindere a 

participării femeilor în viaţa politică 

sunt un exerciţiu democratic real pentru 

societatea moldovenească”. Liliana Palihovici, 

Vicepreşedinta Parlamentului Republicii Moldova. ”
“

Violence against Women in the Family report
In 2010, the National bureau of Statistics, with support from UNDP 
and other partners, published its Violence against Women in the 
Family report, to provide evidence on violence and to underline its 
causes, attitudes, stereotypes and beliefs. This is the first time the 
bureau has carried out such a study, and the first time such a topic 
has been researched in Moldova. 
“This report represents an important tool for decision makers, and 
will be used to assist in the prevention and elimination of family 
violence. It will also provide us with the opportunity to focus further 
on this topic.” Lilia Pascal, Head of the Prevention of Violence and 
Insurance of Gender Equality Policy Department, Ministry of Labour, 
Social Protection and Family.

Raportul „Violenţa faţă de femei în familie”
În 2010, biroul Naţional de Statistică a publicat, cu sprijinul PNUD 
şi al altor parteneri, raportul „Violenţa faţă de femei în familie”, 
pentru a furniza dovezi privind violenţa şi pentru a sublinia cauzele 
fenomenului, atitudinile, stereotipurile şi convingerile. bNS a 
elaborat pentru prima oară un asemenea studiu, fiind de asemenea 
o premieră pentru Moldova cercetarea acestei teme. 

„Studiul este un instrument important pentru factorii de decizie, 
iar concluziile acestuia vor fi utilizate la îmbunătățirea cadrului 
legal-normativ în prevenirea și combaterea violenței în familie şi 
armonizarea acestuia la standardele europene”.

Lilia Pascal, Șefa Direcției Politici de Asigurare a Egalității de Gen 
și Prevenirea Violenței din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei
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UNDP has made a vital contribution to Moldova’s success in 
reducing poverty and improving service quality, particularly for 
deprived regions and vulnerable people. It has also been a partner 
of choice in Moldova’s rapid advancements towards integration into 
the EU, and a key supporter of the country’s heightened discussion 
of human rights and gender equality.

UNDP Moldova’s country programme for 2013–2017 builds on 
lessons learned from this previous programme. It rests within the 
UN–Moldova Partnership Framework 2013–2017: Towards Unity in 
Action, and the Partnership Framework’s Action Plan. In a rapidly 
changing global environment, the work of UNDP and the broader 
UN family aligns with the new national development vision, Moldova 
2020, and national sector strategies. 

As leader and manager of the UN Resident Coordinator system, 
UNDP plays an important role in the coordination of the 
development work of the 20 UN agencies working in Moldova. The 
2013–2017 Country Programme will work under the following areas:

• Democratic governance, justice, equality and human rights

• Human development and social inclusion

• Environment, climate change and disaster risk management

PNUD a realizat o contribuţie esenţială la obţinerea de către Republica 
Moldova a reducerii sărăciei şi ameliorarea calităţii serviciilor, în special 
pentru regiunile dezavantajate şi pentru persoanele vulnerabile. PNUD 
a fost de asemenea un partener sigur al Moldovei în avansarea rapidă 
spre integrarea în UE şi un susţinător cheie al ţării în discuţiile la nivel de 
ţară privind drepturile omului şi egalitatea genurilor.

Programul de Ţară al PNUD pentru 2013-2017 se axează pe lecţiile 
învăţate din programul său precedent. Programul se bazează pe Cadrul 
de Parteneriat ONU-Republica Moldova 2013-2017 „Spre unitate în 
acţiune” şi pe Planul de Acţiuni al Cadrului de Parteneriat. Într-un 
mediu global în schimbare rapidă, activităţile PNUD şi ale familiei 
largi a Naţiunilor Unite se aliniază la noua viziune de dezvoltare a ţării 
„Moldova 2020” şi la strategiile naţionale sectoriale. 

În calitatea sa de lider şi manager al sistemului Coordonatorului 
Rezident ONU, PNUD deţine un rol important în coordonarea 
activităţilor în domeniul dezvoltării, realizate de cele 20 de Agenţii ONU 
prezente în Republica Moldova. Programul de Ţară pentru anii 2013-
2017 se va axa pe următoarele domenii:

• Guvernarea democratică, justiția, egalitatea și drepturile omului

• Dezvoltarea umană și incluziunea socială

• Mediu, schimbările climatice și gestionarea riscului de dezastre 
naturale

CONCLUSION  Concluzii
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Within these three areas, UNDP will focus on the following 
priority themes:

AREA DOMENIU THEMES TEME

Democratic 
governance, justice, 
equality and human 
rights

Guvernarea 
democratică, 
justiția, egalitatea și 
drepturile omului

Public administration reform
Human rights
Strengthening democratic institutions 
(Parliament  
and Central Electoral Commission)
Reforma administrației publice 
Drepturile omului 
Abilitarea instituțiilor democratice  
(Parlament și Comisia Electorală Centrală)

Human development  
and social inclusion

Dezvoltarea  
umană și incluziunea  
socială

Poverty reduction
Quality public services
Sustainable economic growth
Decentralization
Economic opportunities and regional 
development
Reducerea sărăciei 
Servicii publice de calitate 
Creștere economică durabilă 
Descentralizare 
Oportunități economice și dezvoltare 
regională

In this way, UNDP will work together with the Moldovan Government 
towards achieving its goals and will further support the country’s 
inclusion in the European family of democratic and prosperous states 
and the larger family of the UN.

PNUD îşi va concentra eforturile în trei domenii principale, urmărind să 
intervină în următoarele teme prioritare:

Astfel PNUD va lucra împreună cu Guvernul Republicii Moldova 
pentru realizarea obiectivelor sale şi va susţine în continuare 
includerea ţării în familia europeană a statelor democratice şi 
prospere şi în marea familie ONU.

Moldova
AREA DOMENIU THEMES TEME

Environment, climate 
change and disaster 
risk management

Mediu, schimbările 
climatice și 
gestionarea  
riscului de dezastre 
naturale

Environmental management and sustainable  
use of natural resources
Environmental information, education  
and behaviour
Green economy
Energy efficiency and renewables
Climate change adaptation and mitigation
Gestionarea mediului și utilizarea durabilă a 
resurselor naturale 
Informare, educaţie și schimbare de 
comportament în domeniul mediului
Economie verde 
Eficiența energetică și sursele de energie 
regenerabilă
Adaptarea la schimbările climatice și 
diminuarea efectelor acestora
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UNDP’s cooperation and partnership with the Government of 
Moldova, international organizations, civil society and the private 
sector were key to the achievement of positive development results 
during this period. 

Major donors to UNDP’s programme included the European Union 
and the Governments of Sweden, the US, Austria, Japan, Romania 
and the Netherlands. Without the generous support of these and 
many other development partners, the results described in this 
publication would have not been possible. 

Cooperarea şi parteneriatul dintre PNUD şi Guvernul Republicii 
Moldova, organizaţiile internaţionale, societatea civilă şi sectorul privat 
reprezintă cheia pentru obţinerea evoluţiilor pozitive în domeniul 
dezvoltării în această perioadă. 

Donatorii principali ai programelor şi proiectelor PNUD sunt Uniunea 
Europeană şi Guvernul Suediei, SUA, Austria, Japonia, România şi 
Olanda. Rezultatele prezentate în această publicaţie se datorează 
suportului generos oferit de aceşti şi mulţi alţi parteneri. 

UNDP FINANCIAL ASSISTANCE 2007-2011  
Asistenţa financiară PNUD 2007-2011

2007-2011
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Volume  of UNDP financial assistance by year, 
2007–2011 (US$)  Volumul asistenței financiare 
PNUD în funcție de ani, 2007–2011 (dolari SUA)

Volume of financial assistance by thematic area, 
2007–2011 (% of total)  Volumul asistenței financiare 
după domenii de intervenție, 2007-2011 (% din total)

Justiție și drepturile omului

Mediu și schimbările climatice

Dezvoltare și reformă instituțională

Dezvoltare locală şi regională, a societăţii civile și 
consolidare a măsurilor de promovare a încrederii

Reducerea sărăciei

Moldova
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PROJECT TITLE   
TITLUL PROIECTULUI

IMPLEMENTATION 
PERIOD
PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE

DONORS
DONATORI

bUDGET 
(US$)

bUGET  
(DOLARI SUA)

INSTITUTIONAL DEVELOPMENT  DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

EU Border Assistance Mission to the Republic of Moldova and Ukraine
Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina 

2005–2012 EU, UNDP  UE, PNUD 23,744,962

Programme for the Prevention of Drug Abuse and Fight against  
Drug Trafficking in Belarus, Ukraine and Moldova 
Programul anti-drog în Belarus, Ucraina și Moldova

2003–2008 EU, UNDP  UE, PNUD 2,359,141

Building e-Governance in Moldova
Edificarea guvernării electronice în Moldova

2008–2012
Governments of Moldova and Romania,  
Soros Foundation, UNDP  Guvernele Republicii  
Moldova și României, Fundația Soros, PNUD

1,076,752

Capacity Building of the Ministry of Foreign Affairs and European 
Integration and Support to the EU Negotiation Team
Consolidarea Capacităţii Instituţionale a Ministerului Afacerilor  
Externe şi Integrării Europene

2008–2012

Governments of Sweden, Norway, Estonia,  
Romania and Austria, Soros Foundation, UNDP   
Guvernele Suediei, Danemarcei și Republicii Moldova ,  
UE, ONU, PNUD

5,207,703

Improving the Quality of Moldovan Democracy through  
Parliamentary and Electoral Support
Suport Electoral pentru Moldova

2008–2015
Governments of Sweden, Denmark and Moldova,  
EU, UN, UNDP  Guvernele Suediei, Danemarcei și 
Republicii Moldova , UE, ONU, PNUD

10,489,810

EU High-level Policy Advice Mission to Moldova
Misiunea UE de Consiliere în Politici Publice pentru Republica Moldova

2010–2013 EU, UNDP  UE, PNUD  8,863,332 

Transitional Capacity Support for the Public Administration of Moldova
Suport Tranzitoriu pentru Consolidarea Administrației Publice în Moldova

2010–2013
Open Society Institute, Government of Romania, UNDP
Open Society Institute, Guvernul României, PNUD

2,046,267

Support to Central Public Administration Reform
Suport pentru Reforma Administrației Publice Centrale

2006–2009 UNDP  PNUD 135,125

Enhancing Border Management at the Moldovan–Ukrainian Border 
Îmbunătăţirea controlului la frontiera moldo-ucraineană

2007–2010 EU, UNDP  UE, PNUD 1,644,980

List of UNDP projects by area, implementation period, donors and budget
Lista proiectelor PNUD pe domenii, perioade de implementare, donatori şi bugete
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PROJECT TITLE   
TITLUL PROIECTULUI

IMPLEMENTATION 
PERIOD
PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE

DONORS
DONATORI

bUDGET 
(US$)

bUGET  
(DOLARI SUA)

JUSTICE AND HUMAN RIGHTS  JUSTIţIE şI DREPTURILE OMULUI

Joint UNCT for Human Rights Promotion and Protection
Proiectul Comun al Agenţiilor ONU din Republica Moldova pentru 
Promovarea şi Protecţia Drepturilor Omului

2007–2011

Governments of  Liechtenstein, Czech Republic, the 
Netherlands and the United Kingdom of Great Britain  
and Northern Ireland, Open Society Institute, UNDP 
Guvernul Liechtensteinului, Cehiei, Olandei,  
și al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord,  
Open Society Institute, PNUD

1,786,574

Support to Strengthening the National Preventive Mechanism as per 
Optional Protocol to the Convention against Torture Provisions
Susţinere pentru consolidarea Mecanismului Naţional de Prevenire  
a Torturii în conformitate cu prevederile Protocolului Opțional CAT

2009–2011 EU, UNDP  UE, PNUD 1,045,634

Strengthening the Forensic Examination of Torture  
and Other Forms of Ill treatment 
Consolidarea examinării medico-legale a cazurilor de tortură  
şi a altor forme de maltratare în Moldova

2010–2012 EU, UNDP  UE, PNUD 1,309,466

Strengthening Institutional Capacity of the National Institute of Justice 
Consolidarea capacităţii Institutului Naţional al Justiţiei

2007–2009 UNDP  PNUD 374,491

Support to the Implementation of the National Human Rights Action Plan
Susţinere în implementarea Planului Naţional de Acţiuni  
în domeniul Drepturilor Omului (PNADO)

2004–2008

Joint UNDP/UNHCHR/ HURIST Global Programme, 
Governments of the Netherlands and Austria, UNDP  
Programul Global comun HURIST PNUD/UNHCHR, 
Guvernele Olandei și Austriei, PNUD

1,031,433

Centre for the Prevention of Trafficking in Women Fighting Corruption
Centrul de Prevenire a Traficului de Femei

2004–2007 Government of the US  Guvernul SUA 399,875

ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE   
MEDIU șI SCHIMbĂRILE CLIMATICE

Terminal Phase-out Management Plan   Planul de management privind 
suprimarea finală a CFC

2007–2011
Multilateral Fund of the Montreal Protocol    
Fondul Multilateral al Protocolului de la Montreal 

304,840

Preparation of an HCFC Phase-Out Management Plan    
Planul de management privind suprimarea eşalonată a 
hidroclorfluorocarburilor HCFC (HPMP)

2008–2011
Multilateral Fund of the Montreal Protocol    
Fondul Multilateral al Protocolului de la Montreal 

61,000
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PROJECT TITLE   
TITLUL PROIECTULUI

IMPLEMENTATION 
PERIOD
PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE

DONORS
DONATORI

bUDGET 
(US$)

bUGET  
(DOLARI SUA)

Development of the National Metered-dose Inhaler Transition Strategy  
Strategie de tranziție la aerosoli presurizați dozați (non-CFC)

2008–2010
Multilateral Fund of the Montreal Protocol    
Fondul Multilateral al Protocolului de la Montreal 

29,981

Improving Coverage and Management Effectiveness  
of the Protected Area System in Moldova   
Fortificarea capacităţilor instituţionale şi a reprezentativităţii  
Sistemului de Arii Protejate din Republica Moldova

2009–2013
Global Environment Facility, UNDP   
Fondul Global de Mediu, PNUD

929,853

Support to Environmental Protection and Sustainable  
Use of Natural Resources  Protecţia mediului înconjurător şi folosirea 
eficientă a resurselor naturale

2007–2011 UNDP  PNUD 689,454

Moldova Energy and Biomass Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova 2011–2014 EU, UNDP  UE, PNUD 19,132,735

Strengthening Capacities to Undertake Environmental Fiscal  
Reform to Meet National and Global Environmental Benefits   
Consolidarea capacităţilor de a întreprinde reforme fiscale de mediu

2010–2014
Global Environment Facility, UNDP   
Fondul Global de Mediu, PNUD

620,450

Mainstreaming of Sound Management of Chemicals into National 
Development Planning Process   
Integrarea sistemului de management durabil al substanţelor  
chimice în procesele de planificare a dezvoltării naţionale

2011–2012 Government of Sweden  Guvernul Suediei 165,000

Disaster and Climate Risk Reduction    
Reducerea Riscurilor Climatice şi Dezastrelor în Moldova

2010–2012 UNDP  PNUD 1,100,000

Update and Implementation of the Refrigerants Management Plan  
Implementare planului de management al agenților frigorifici

2005–2008
Multilateral Fund of the Montreal Protocol  
Fondul Multilateral al Protocolului de la Montreal 

32,978

Fourth National Report to Convention for Biological Diversity   
Al patrulea raport național privind diversitatea biologică

2008–2011
Global Environment Trust Fund   
Fondul fiduciar global de mediu

20,346

Approximation of Environmental Legislation   
Armonizarea legislației de mediu

2007–2008 UNDP  PNUD 47,567

POVERTY REDUCTION  REDUCEREA SĂRĂCIEI

National Human Development Report   
Rapoartele Naţionale de Dezvoltare Umană

2005–2012 UNDP  PNUD 496,583

Private–public Partnerships  Dezvoltarea parteneriatului public-privat 2007–2012 Orange Moldova, UNDP  Orange Moldova, PNUD 1,993,146

Strengthening the National Statistical System   
Consolidarea Sistemului Statistic Naţional

2007–2012
UNDP, UNICEF, UN Women, UNFPA   
PNUD, UNICEF, UN Women, UNFPA

1,167,862

Improved Capacities for Managing Development   
Consolidarea capacităților de gestionare a procesului de dezvoltare

2006–2011
Soros Foundation, Government of Moldova, UNDP  
Fundația Soros, Guvernul Republicii Moldova, PNUD

1,524,206 
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PROJECT TITLE   
TITLUL PROIECTULUI

IMPLEMENTATION 
PERIOD
PERIOADA DE 
IMPLEMENTARE

DONORS
DONATORI

bUDGET 
(US$)

bUGET  
(DOLARI SUA)

LOCAL GOVERNANCE, REGIONAL DEVELOPMENT AND CIVIL SOCIETY  
DEZVOLTARE LOCALĂ şI REGIONALĂ șI A SOCIETĂţII CIVILE

Joint Integrated Local Development Programme   
Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată

2006–2012

Governments of Sweden, Romania and Czech  
Republic, UNDP, Orange Moldova, Soros Foundation  
Guvernele Suediei, României și Cehiei, PNUD, Orange 
Moldova, Fundația Soros

10,185,685

Chisinau Municipality Institutional Development   
Dezvoltarea municipiului Chişinău 

2008-2011
Government of Romania, UNDP, Open Society Institute, 
Soros Foundation  Guvernul României, PNUD, Open 
Society Institute, Fundația Soros

1,052,984

Protection and Empowerment of Victims of Human Trafficking  
and Domestic Violence  Protecţia şi abilitarea victimelor traficului  
de fiinţe umane şi ale violenţei în familie în Moldova

2008–2011 Government of Japan  Guvernul Japoniei 1,647,672

Better Opportunities for Youth and Women   
Oportunități mai bune pentru tineri și femei

2004–2011
Governments of US and Romania, UNDP, Soros 
Foundation  Guvernele SUA și României, PNUD,  
Fundația Soros

5,189,006

Civil Society Development  Dezvoltarea societății civile 2006–2011
Government of Romania, Soros Foundation, UNDP  
Guvernul României, Fundația Soros, PNUD

868,895.031

Support to Confidence-building Measures    
Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii

2009–2011 EU  UE 4,936,407

Support to 2010 Floods  Suport pentru inundațiile din 2010 2010–2012
Government of Denmark, Soros Foundation, UNDP  
Guvernul Danemarcei, Fundația Soros, PNUD

170,916

Relief and Technical Assistance Response to the Drought in Moldova  
Acordarea asistenței de urgență și tehnice pentru depășirea  
crizei secetei

2007–2009

European Commission Humanitarian Aid,  
Governments of Sweden, Austria, Norway, Finland,  
Italy, and the Netherlands, UNDP  Comisia Europeană 
prin intermediul Directoratului General pentru Asistenţă 
Umanitară (ECHO), Guvernele Suediei, Austriei , Norvegiei, 
Finlandei, Italiei și Olandei, PNUD

9,579,629

Local Agenda 21  Agenda Locală 21 2001–2007
Government of Moldova, UNDP   
Guvernul Republicii Moldova, PNUD

1,734,483
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Donor  contributions to UNDP programme in Moldova, 2007–2011 (US$)   

Contribuția donatorilor pentru programele PNUD in Moldova, 2007-2011 (dolari SUA)

DONOR   
DONATOR

AMOUNT   
SUMA

European Union  Uniunea Europeană 42,866,068

Government of Sweden  Guvernul Suediei 8,094,485

Government of the US  Guvernul SUA 2,203,444

Government of Austria  Guvernul Austriei 1,943,957

Government of Japan  Guvernul Japoniei 1,647,610

Government of Moldova  Guvernul Republicii Moldova 1,607,982

Government of Romania  Guvernul României 1,583,946

Government of the Netherlands  Guvernul Regatului Olandez 1,234,553

Government of Denmark  Guvernul Danemarcei 876,785

Government of Norway  Guvernul Norvegiei 875,231

Government of Switzerland   Guvernul Elveției 228,968

Government of Belgium  Guvernul Belgiei 185,127

Government of the Republic of Estonia  Guvernul Republicii Estonia 147,490

Government of Czech Republic  Guvernului Republicii Cehia 34,998

Government of Hungary  Guvernul Ungariei 26,683

Government of Liechtenstein  Guvernul Liechtenstein 13,142

Government of the UK   Guvernul Marii Britanii 4,029

UN agencies  Agențiile ONU 12,172,043

Open Society Institute  Institutul pentru o Societate Deschisă 1,628,388

Soros Foundation  Fundația Soros 1,526,782

Orange Moldova  Orange Moldova 1,454,285.

Global Environment Fund  Fondul Global de Mediu 744,387

Montreal Protocol  Protocolul Montreal 432,802

Moldcell  Moldcell 9,971

Total budget  buget total 81,543,167
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UNDP partners with people at all levels of society to help  build 

nations that can withstand crisis, and drive and sustain the kind of  

growth that improves the quality of life for everyone. On the ground 

in 177  countries and territories, we offer global perspective and 

local insight to  help empower lives and build resilient nations. Visit: 

www.undp.org and www.undp.md 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare lucrează cu oamenii la toate 

nivelurile societății pentru a sprijini crearea unor țări rezistente la crize și 

pentru a ghida și susține o dezvoltare, care contribuie la îmbunătățirea 

vieții fiecărui om. Prezenți în 177 de țări și teritorii, noi oferim o perspectivă 

globală și soluții locale pentru abilitarea oamenilor și pentru crearea unor 

țări rezistente. Vizitați:  www.undp.org și www.undp.md
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United Nations Development Programme

31 August, 131 Str.

MD-2012, Chisinau

Republic of Moldova

www.undp.md

The publication “UNDP Moldova: Towards Equitable and Sustainable 

Development for All” takes stock of the key results and achievements of 

UNDP’s work in Moldova during 2007-2011 and presents the priorities of 

the new country programme for 2013-2017.

Publicația “PNUD Moldova: Spre o dezvoltare echitabilă și durabilă pentru 

toți” prezintă rezultatele și realizările principale ale PNUD în Moldova în 

perioada 2007-2011, precum și prioritățile noului program de țară pentru 

2013-2017. 


