CADRUL DE PARTENERIAT ONU –
REPUBLICA MOLDOVA PENTRU DEZVOLTARE
DURABILĂ 2018–2022 (CPDD)
(SCURTĂ DESCRIERE)

Cadrul de Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă 2018-2022

REPUBLICA MOLDOVA - NAȚIUNILE UNITE

Sumar executiv

În septembrie 2015, Moldova a adoptat Obiectivele de Dezvoltare Durabile (ODD-urile), împreună cu toate celelalte
state membre ale Națiunilor Unite, pentru a pune capăt
sărăciei, pentru a lupta cu inegalitatea și injustiția și pentru
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2

1F

Acestea vizează valorificarea la maxim a avantajului comparativ al agențiilor sistemului ONU și oferirea de
posibilități pentru a profita de sinergiile și complementaritățile dintre mandatele, capacitățile operaționale
și domeniile lor de competență.

Domeniile prioritare și rezultatele strategice
Acest document a fost elaborat în baza unui
proces extrem de participativ în urma căruia au
fost selectate patru domenii prioritare, fiecare
având un rezultat strategic. Aceste rezultate corespund principalelor priorități naționale în domeniul dezvoltării și al drepturilor omului, fiind
strâns corelate cu ODD-urile și țintele aferente.

DOMENIUL PRIORITAR

REZULTATUL

1.

Guvernarea, drepturile
omului și egalitatea de
gen

Populaţia Republicii Moldova, în special cea mai vulnerabilă, solicită și beneficiază de o guvernare democratică, transparentă și responsabilă, de politici publice
sensibile la dimensiunea de gen, bazate pe drepturile
omului și pe dovezi, de servicii echitabile și de instituţii
publice care funcţionează eficient, efectiv și receptiv.

2.

Creșterea economică
durabilă, incluzivă și
echitabilă

Populaţia Republicii Moldova, în special cea mai vulnerabilă, are acces la mijloace de subzistenţă mai bune,
la locuri de muncă decente și la o ocupare productivă
a forţei de muncă – toate generate de o creştere economică durabilă, incluzivă și echitabilă.

Corelațiile intersectoriale dintre aspectele aborPopulaţia Republicii Moldova, în special cea mai vulnerDurabilitatea și
abilă, beneficiază de o mai bună guvernanță în domenidate în cadrul fiecărui domeniu prioritar sunt
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echitabile și de calitate.
meilor; durabilitatea și rezistența; responsabilitatea în calitate de aspecte transversale, iar în
La solicitarea Guvernului (2011), Republica Moldova aplică inițiativa „Să ajutăm împreună” și tinde să valorifice punctele forte și avantajele
comparative ale diferitor membri ai familiei Organizației Națiunilor Unite pentru a spori impactul sistemului ONU prin programe mai coerente, costuri de tranzacție mai reduse pentru guverne și costuri mai mici pentru operațiunile de afaceri.
general – printr-o concentrare sporită pe reducerea sărăciei.
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CPDD consolidează parteneriatului puternic între Guvernul Republicii Moldova și agențiile sistemului ONU în ve-9
derea realizării priorităților țării. Principala responsabilitate și răspundere pentru atingerea rezultatelor planificate
în cadrul CPDD o poartă Guvernul. În baza avantajului comparativ pe care îl au în Republica Moldova agențiile sistemului ONU vor contribui la consiliere politică, în conformitate cu normele, standardele și cele mai bune practici
internaționale, și vor consolida capacitatea la nivel național și local – atât în interiorul, cât și în afara instituțiilor guvernamentale – în vederea îmbunătățirii implementării și monitorizării strategiilor, politicilor și planurilor naționale.
Accentul se va pune pe acele strategii, politici și planuri care sunt strâns aliniate la ODD-urile și țintele conexe și care
oferă o bază fundamental pentru cooperarea cu agențiile sistemului ONU.

9.770.000 USD

Resursele financiare necesare pentru
implementarea CPDD

156.700.000 USD

113.176.000 USD

Organizația Națiunilor Unite în Republica Moldova va
explora în mod proactiv noi posibilități de mobilizare a
resurselor și va încerca să extindă și să diversifice parteneriatele cu scopul de a reduce deficitul de finanțare.

total pentru
realizarea CPDD

33.754.000 USD

diferența totală estimată
resurse regulate/de bază ale agențiilor ONU
resurse ne-regulate/extrabugetare din surse bilaterale,
multilaterale și private

Activitățile implementate în perioada 2018–2019
Pentru a realiza obiectivele stabilite sistemul ONU Moldova a desfășurat peste 120 de activități pe întreg teritoriul
țării, după cum este arătat mai jos:
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Numărul activităților indicate pe hartă se bazează pe Planurile Comune de Lucru ale ONU.
Alte activități adiționale puteau fi implementate de către agenții.

1

Hincesti

1

5

TIRASPOL

Anenii Noi

BENDER
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Basarabeasca
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Cantemir

COMRAT
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Ceadir-Lunga

Cahul
Taraclia

Giurgiulesti

În perioada 2018–2019 ONU Moldova a investit peste 51.000.000 USD pentru a implementa CPDD și a atinge rezultatele strategice în domeniile menționate anterior, fiind în conformitate cu Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Despre ONU Moldova
Republica Moldova a aderat la ONU în anul 1992. De atunci, Organizaţia Naţiunilor Unite sprijină Republica Moldova
în atingerea obiectivelor sale de dezvoltare majore şi în îndeplinirea viziunii sale, şi anume cea de a deveni o ţară
europeană modernă şi prosperă.
Astăzi, peste douăzeci de agenţii rezidente şi nerezidente ale ONU, fonduri şi programe activează pe teritoriul Republicii Moldova.
În vederea asigurării unei coerențe și eficiențe programatice între diferite entităţi ale ONU, misiunea ONU în Republica Moldova a adoptat modelul Delivering as One („Unitate în Acțiune”).
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