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• PNUD reprezintă rețeaua globală pentru
dezvoltare a ONU; instituția este prezentă
în mai mult de 170 de țări și teritorii.
• PNUD activează în Moldova din 1992 și
acoperă prin activitatea sa două treimi
din comunități, inclusiv UTA Găgăuzia și
regiunea transnistreană.
• PNUD este clasat drept una dintre cele
mai transparente organizații de asistență
pentru dezvoltare.
.
Abordarea
noastră

•

•
•

Avansăm la nivel național Agenda
2030 - sprijinim formularea,
implementarea și monitorizarea politicilor
bazate pe Obiectivele de Dezvoltare
Durabilă (ODD-uri), pentru a asigura
bunăstarea tuturor și a nu exclude pe
nimeni.
Contribuim la inovare - suntem primii în
dezvoltarea, experimentarea și testarea
rapidă a unor soluții viabile.
Susținem egalitatea de gen colaborăm cu partenerii pentru a
dezvolta și implementa politici și
instrumente care oferă oportunități mai
bune pentru participarea femeilor la
viața economică, politică și socială.
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Domeniile de intervenție ale PNUD Moldova
Programul de Țară al PNUD pentru 2018-2022
este corelat la prioritățile naționale și la
Obiectivele de Dezvoltare Durabilă.
I.

•

Guvernare, drepturile
egalitatea de gen

omului

Dezvoltarea
capacităților
Adunării
Populare a UTA Găgăuzia.
Îmbunătățirea transparenței, credibilității și
incluziunii procesului electoral.

Sprijinirea
implementării
Strategiei
naționale de integritate și anticorupție.
Consolidarea procesului de management a
finanțelor publice și alocării fondurilor
publice și private pentru implementarea
ODD-urilor la nivel național.
Reformarea Institutului Național de Justiție
și dezvoltarea capacităților instituțiilor
medico-legale.
Avansarea reformei instituțiilor de aplicare
a legii prin reorganizarea proceselor de
recrutare și dezvoltarea capacităților
pentru a asigura o activitate eficientă a
poliției comunitare.
Îmbunătățirea accesului la justiție prin
crearea unui mecanism eficient de
coordonare a actorilor-cheie din sistem.
Sprijinirea instituțiilor naționale pentru
drepturile omului și integrarea dimensiunii
drepturilor omului în toate domeniile.
Stabilirea unor norme și standarde solide
privind egalitatea de gen, prin pilotarea
distincției pentru egalitatea de gen în
sectorul public.

II. Creștere durabilă și incluzivă

și

Contribuiția la transformarea instituțiilor
de stat în structuri transparente și
responsabile, receptive la necesitățile
oamenilor. Consolidarea funcțiilor de
legiferare, supraveghere și reprezentare
a Parlamentului.

•
•
•

Prestarea
serviciilor
publice
locale
transparente și responsabile, eficiente și
incluzive.
Acces egal și echitabil la oportunitățile
economice.
Implicarea sectorului privat în realizarea
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă.

•

Consolidarea încrederii prin intervenții care
implică regiunile sensibile la conflict.

•

III. Schimbări climatice, mediu și energie

•

•

•
•

Adaptarea la schimbările climatice prin
reducerea
vulnerabilităților
climatice
sectoriale (silvicultură, sănătate, energie,
transport etc.).
Atenuarea efectelor schimbărilor climatice și
menținerea nivelului scăzut al emisiilor de
gaze în procesul dezvoltării umane. Acces la
surse de energie regenerabilă curate și
accesibile.
Conservarea biodiversității și utilizarea
durabilă a resurselor naturale, inclusiv a
resurselor de apă.
Dezvoltarea capacităților de reziliență și
reducere a riscurilor dezastrelor.

Rezultate de care suntem mândri
• A fost construit la Palanca un punct model
de trecere a frontierei, operat în comun de
Republica Moldova și Ucraina, în
conformitate cu principiile UE de gestionare
integrată a frontierelor.
• A fost elaborat modulul de raportare a
finanțării partidelor politice în Sistemul
Informațional Automatizat de Stat, pentru a
asigura și controla eficient bugetele
partidelor, inclusiv în cadrul campaniilor
electorale.
• Reforma Institutului Național de Justiție a
ajutat instituția să devină un model pentru
sectorul justiției.
• Acceleratorul ODD pentru întreprinderi
micro, mici și mijlocii este pilotat, fiind
avansate soluții, produse și servicii noi care
accelerează realizarea ODD-urilor.
• În UTA Găgăuzia și Taraclia, datorită unei
participări sporite a administrațiilor locale,
regionale și a populației, au fost obținute
rezultate remarcabile, și anume condiții mai
bune de trai pentru aproximativ 155.000 de
oameni și peste 180 de locuri de muncă
create, în cadrul unui program finanțat de
UE.
• Din 2009, aproximativ 200.000 de persoane
de pe ambele maluri ale Nistrului au
obținut acces la servicii îmbunătățite,
comunitățile beneficiind de mijloace de trai
mai durabile. Au fost create peste 1.500 de
locuri de muncă și au fost implementate
peste 155 de inițiative comune, iar 5
platforme
profesionale
tematice
au
îmbunătățit dialogul orientat spre soluții
pentru a răspunde necesităților locale,
implicând peste 70 de comunități, societatea
civilă și instituții media, companii private de
pe ambele maluri, în cadrul unui program
finanțat de UE.
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În regiunea transnistreană a fost creat un nou
serviciu pentru referirea și asigurarea
asistenței supraviețuitoarelor violenței în
bază de gen, în cadrul unui proiect finanțat de
Suedia, iar un serviciu similar a fost creat în
Găgăuzia, cu suportul Coreei.
Mai mult de 15.000 de migranți au contribuit
în mod semnificativ la dezvoltarea locală. În
baza modelului PNUD, asociațiile de băștinași
au fost asistate să atragă fonduri semnificative
pentru 145 de inițiative mici de dezvoltare
locală, în cadrul unui program finanțat de
Elveția.
A fost elaborată o platformă de colaborare
big data, în parteneriat cu Agenția Spațială
Europeană și o serie de companii din sectorul
privat, instrument utilizat pentru adoptarea
unor decizii informate la nivel central și local,
în domeniul evaluării riscurilor de criză,
îmbunătățirii transportului public, estimării
numărului populației, densității și distribuției,
infrastructurii.
În 2018, PNUD a obținut rezultate
considerabile legate de consumul de energie
regenerabilă. Ponderea energiei regenerabile
în mixul energetic al țării a crescut de la 5% în
2011 la 15% în 2018. A fost creată o piață
locală robustă a biocombustibililor, care este
estimată la 3,8 milioane euro. Au fost create
peste 600 de locuri de muncă în țară.
PNUD a sprijinit în 2014 crearea Parcului
Național Orhei și susține extinderea suprafeței
de arii naturale protejate în întreaga țară.
PNUD este un susținător al domeniului
dezvoltării urbane ecologice și un furnizor de
soluții inovatoare, prietenoase mediului (de
exemplu,
dezvoltarea
infrastructurii
de
alimentarea
automobilelor
electrice,
îmbunătățirea mobilității urbane etc.).
PNUD sprijină Republica Moldova în
transpunerea ambiției climatice globale prin
Contribuția Națională Determinată, Strategia
de dezvoltare cu emisii reduse de carbon și
Strategia națională de adaptare.
PNUD a pilotat cu succes introducerea
agenților frigorifici alternativi, naturali în
sectorul comercial, sprijinind tranziția către o
economie fără hidroclorofluorocarburi, pe baza
angajamentelor țării în temeiul Protocolului de
la Montreal.
Educația climatică mai relevantă și mai
favorabilă incluziunii pentru tineri a fost
pusă în aplicare prin cursul opțional „Climate
Box”, de care au beneficiat 174 de profesori și
3100 de elevi din 155 de școli.
PNUD sprijină colectarea deșeurilor electrice și
electronice în 20 de raioane, de la depozitarea
deșeurilor în teren până la utilizarea
productivă,
demonstrând
soluții
transformatoare pentru gestionarea deșeurilor,
utilizând abordarea economiei circulare.
Pentru mai multe informații, accesați:
www.md.undp.org

