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Un set universal de 

17 obiective

169 ținte și

241 indicatori, 

pe care țările membre ONU, inclusiv Republica Moldova, 

urmează să le integreze în agendele naționale de 

politici și să le implementeze până în 2030. 

I. AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ



I. AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

 pentru a ghida politicile care vor duce la 
implementarea Agendei 2030 

 pentru măsurarea progresului în atingerea țintelor 
ODD

Importante:

TENDINȚELE DEMOGRAFICE PÂNĂ ÎN 2030 VOR AVEA

IMPLICAȚII SEMNIFICATIVE PENTRU REALIZAREA ODD





ADAPTARE LA CONTEXTUL NAȚIONAL – CONCLUZII:

I. AGENDA 2030 PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ

1.

•O treime din 
țintele ODD nu 
sunt reflectate în 
documentele de 
politici naționale

2.

•Cele mai multe 
ținte aliniate fac 
parte din 
sectorul 
„mediu”, iar cele 
mai nealiniate –
din sectorul 
„guvernanță și 
drepturile 
omului”

3.

•107 ținte (63% 
din total) sunt 
relevante pentru 
Republica 
Moldova și 
necesită a fi 
adaptate (incluse 
în documentele 
naționale de 
politici)

4.

•Din cei 241 
indicatori globali, 
226 necesită a fi 
monitorizați la 
nivel național 
(113 –
disponibili, 11 
parțial 
disponibili, 102 
lipsesc)



II. EVALUAREA SND „MOLDOVA 2020”

RECOMANDĂRI

 fie centrată pe oameni;
 înglobeze agenda 2030 și agenda de asociere;
 includă un sistem robust de monitorizare și evaluare;
 servească drept ancoră pentru planificare bugetară și 

a politicilor;
 Parlamentul și societatea civilă trebuie să joace un rol 

mai activ în elaborarea și M&E strategiei.

SND „Moldova 2030” trebuie să:



III. ELABORAREA SND „MOLDOVA 2030”

 FAMILIA ȘI COPIII – vârsta nupțialității crește, iar rata 
fertilității scade.

 MIGRAȚIA EXTERNĂ POPULAȚIEI – mutații în modelul 
fertilității și familiei.

 MIGRAȚIA INTERNĂ A POPULAȚIEI – de la sat la oraș.
 DEPOPULAREA ȘI ÎMBĂTRÂNIREA – sporul natural al 

populației este negativ.
 STAREA DE SĂNĂTATE - mortalitatea infantilă și speranța 

de viață a bărbaților sub standardele regionale.

Tendințe majore pe termen lung:



III. ELABORAREA SND „MOLDOVA 2030”

VIZIUNEA

sporirea calității vieții;
valorificarea potențialului fiecărei persoane;
principalele etape ale vieții:

SND „Moldova 2030” va fi centrată pe :



III. ELABORAREA SND „MOLDOVA 2030”

PRIORITĂȚI ȘI OBIECTIVE PE TERMEN LUNG

 celor 10 dimensiuni utilizate pentru măsurarea 
calității vieții la nivelul UE;

 priorităților asumate prin Agenda 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă.

Formulate în baza:



OBIECTIVE PE TERMEN LUNG:

• Venituri din surse durabile

• Condiții de trai decente (infrastructură)

• Condiții de muncă decente și ocupare informală 
minimă

PRIORITATEA 1: 
ECONOMIE DURABILĂ ȘI INCLUZIVĂ 



OBIECTIV PE TERMEN LUNG:

• Educație relevantă și de calitate

• Condiții pentru o viață sănătoasă și activă

• Societate solidară și inclusivă

• Echilibru între viața profesională și cea de familie

PRIORITATEA 2: 
CAPITAL UMAN ȘI SOCIAL ROBUST



OBIECTIVE PE TERMEN LUNG:

• Guvernare transparentă, eficientă, responsabilă și 
profesionistă

• Securitate personală și comunitară înaltă

PRIORITATEA 3: 
INSTITUȚII INTEGRE ȘI EFICIENTE



OBIECTIV PE TERMEN LUNG:

• Mediu ambiant în armonie cu activitatea economică 
și umană

PRIORITATE 4: 
MEDIU AMBIANT SĂNĂTOS



VĂ MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE!


