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ÎNTRODUCERE 
 
Prin elaborarea primului său Raport Voluntar 
Național, Republica Moldova a urmărit 
scopul cartografierii progreselor, 
provocărilor, dar și oportunităților, în 
implementarea Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă. Totodată, evaluarea obiectivă a 
gradului și modului de implementare a 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă va 
permite identificarea posibilelor soluții 
pentru accelerarea dezvoltării domeniilor 
care stagnează.  
 
Activitățile aferente procesului de elaborare 
a Raportului Voluntar Național s-au realizat 
conform unui Plan de acțiuni aprobat de 
către Guvernul Republicii Moldova. 
Supravegherea realizării întregului proces de 
elaborare a Raportului Voluntar Național, 
validarea structurii și conceptului acestuia a 
fost asigurată de un Consiliul Coordonator 
mixt. Toate etapele procesului au fost 
asigurate și coordonate de Cancelaria de 
Stat, care totodată deține și rolul de 
coordonator al implementării Obiectivelor de 
Dezvoltare Durabilă. Pentru facilitarea 
organizării sectoriale a procesului fiecare 
minister a delegat persoane responsabile de 
proces.  
 

Raportul a fost elaborat de o manieră 
participativă şi interactivă, în pofida 
inconveniențelor provocate de COVID-19. 
Organizațiile societății civile, sectorul privat, 
mediul academic au fost invitați să participe 
cu contribuții la elaborarea Raportului. 
 
Paralel, s-a desfășurat Campania Națională 
„Tinerii pentru Obiectivele de Dezvoltare 
Durabilă”, care s-a finalizat prin elaborarea 
unui Raport alternativ ce prezintă opinia 
tinerilor cu privire la implementarea 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Titlul de 
Ambasadori ai Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă a fost oferit celor 17 cîştigători ai 
concursului de fotografie, organizat în cadrul 
campaniei de informare, avînd menirea de a 
promova importanța Agendei 2030 pe întreg 
teritoriul Republicii Moldova.  
 
Agențiile ONU au acordat suport Cancelariei 
de Stat pe parcursul întregului proces de 
elaborare a Raportului Voluntar Național. 
 

REPUBLICA MOLDOVA ȘI AGENDA 2030 
În septembrie 2015, Republica Moldova, 
alături de alte 192 state membre ale ONU, s-
a angajat să pună în aplicare Agenda 2030 
pentru Dezvoltare Durabilă, anunțând astfel 
că, până în anul 2030, eforturile conjugate a 
actorilor-cheie din societate urmează a fi 



 

 

mobilizate pentru eliminarea tuturor 
formelor de sărăcie, pentru combaterea 
inegalităților și pentru abordarea 
problemelor schimbărilor climatice, 
asigurând că nimeni nu este lăsat în urmă. 

La scurt timp după adoptarea Agendei 2030, 
în vederea creării cadrului instituțional 
corespunzător, dar și asigurarea unui proces 
participativ și transparent în adaptarea și 
implementarea la nivel național a 
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), a 
fost instituit Consiliul Național de 
Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă, 
condus de Prim-ministru. 

A urmat procesul de ajustare a obiectivelor, 
țintelor și indicatorilor Agendei 2030 la 
specificul Republicii Moldova, exercițiu care a 
implicat toți factorii interesați: autorități 
publice naționale și locale, sectorul privat, 
societatea civilă, mediul academic, parteneri 
de dezvoltare. 

Concomitent, a fost realizată evaluarea 
intermediară a implementării Strategiei 
Naționale de Dezvoltare: „Moldova 2020”, 
aflată în proces de implementare. Exercițiul 
respectiv a confirmat carențele 
documentului vizavi de alinierea la cele mai 
importante angajamente internaționale 
asumate de Republica Moldova – Agenda 
2030 și Acordul de Asociere dintre Republica 
Moldova, pe de o parte, și Uniunea 
Europeană și Comunitatea Europeană a 
Energiei Atomice și statele membre ale 
acestora, pe de altă parte (semnat în 2014). 

În consecință, Guvernul Republicii Moldova, 
în septembrie 2017, a inițiat elaborarea unei 
noi strategii naționale pe termen lung, până 
în 2030: Strategia națională de dezvoltare 
„Moldova 2030” - document ce are la bază 
principiul ciclului de viață al omului, 
drepturile și calitatea vieții acestuia, 
preluând, în mare parte țintele și obiectivele 
Agendei 2030. Astfel, viziunea de dezvoltare 
a Republicii Moldova pentru următorul 
deceniu este fundamentată de următorii 
Piloni: 

• economia durabilă și incluzivă 

• capitalul uman și social robust 

• instituțiile oneste și eficiente 

• mediul ambiant sănătos. 

Complementar eforturilor depuse la nivel 
național pentru realizarea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului, precum și 
eforturilor orientate spre realizarea 
angajamentelor ce derivă din Acordul de 
Asociere RM-UE, din momentul asumării 
punerii în aplicare a Agendei 2030, Republica 
Moldova, prin prisma măsurilor și politicilor 
elaborate și implementate, a reușit 
avansarea considerabilă în atingerea țintelor 
ODD 1, 8, 13 și 17, iar rezultatele obținute în 
atingerea țintelor ODD 2, 3, 5, 7 și 11 se 
califică ca fiind satisfăcătoare. Deși au fost 
întreprinse eforturi în dezvoltarea tuturor 
domeniilor sociale, impactul acestora a fost 
resimțit mai puțin în domeniul educației – 
ODD 4. 
 

PROVOCĂRI ȘI NECESITĂȚI DE SUPORT ÎN 
IMPLEMENTAREA AGENDEI 2030 
 
Obiectivul cheie al Guvernului Republicii 
Moldova rămâne și în continuare mobilizarea 
eforturilor și a resurselor umane și financiare 
pentru implementarea Agendei 2030, 
impactul căreia trebuie să fie resimțit de 
fiecare persoană până în 2030. Prin creșterea 
gradului de bunăstare și prosperitate, 
reintegrarea teritorială a țării, consolidarea 
statului de drept, dezvoltarea infrastructurii 
sociale și economice vor fi generate 
oportunități multiple de afirmare, posibilităţi 
de implicare și participare activă a fiecărei 
persoane. 

Asemeni altor state, Republica Moldova 
întâmpină diverse provocări în realizarea 
dezideratului de a transforma lumea în care 
trăim, prin prisma angajamentelor celor 5 P-
uri: PEOPLE, PLANET, PROSPERITY, PEACE și 
PARTNERSHIP, provocări care dacă în timp 
util nu vor fi tratate cu acțiuni de răspuns, 
riscă să pună în pericol implementarea 
eficientă a politicilor de dezvoltare durabilă. 



 

 

Oamenii, abilitățile, ideile și aspirațiile lor 
reprezintă principala bogăție a statului 
Republica Moldova. Însă, spre regret, 
Republica Moldova se confruntă cu un declin 
demografic sever. Emigrarea, în special a 
tinerilor și persoanelor de vârstă 
reproductivă, fertilitatea scăzută, speranța 
de viață joasă și îmbătrânirea populației sunt 
principalii factori, care cumulativ generează o 
scădere a numărului populației cu peste 1% 
anual. Conform prognozelor UNFPA și a 
Centrului de Cercetări Demografice din 
Republica Moldova, către anul 2035, 
efectivul populației țării ar putea să se 
micșoreze până la 2 milioane de oameni, iar 
fiecare a treia persoană va avea peste 60 de 
ani. 

Inegalitățile sunt în creștere. Atât în contextul 
urban cât și în cel rural, formele existente și 
cele noi de inegalități vor submina realizările 
pozitive realizate până acum. Apariția 
sărăciei alimentare și energetice în localitățile 
urbane necesită măsuri prompte pentru a 
asigura incluziunea socială și economică a 
celor mai vulnerabili, oferirea de noi 
oportunități pentru locuri de muncă decente 
și relevante, dar, de asemenea, 
îmbunătățirea calității și furnizarea serviciilor 
de orice fel, inclusiv educaționale, de 
sănătate și curând. 

Criza demografică impune întreprinderea 
unor măsuri urgente care să înceteze 
tratarea omului ca resursă de creștere 
economică, ci ca fiind principalul beneficiar al 
unei creșteri economice durabile, incluzive, 
sub aspect social și geografic, și echitabile ca 
impact asupra viitoarelor generații. 

În prezent, Republica Moldova dispune de un 
avantaj foarte mare din perspectivă 
demografică - mai mult de jumătate din 
populația țării este în vârstă aptă de muncă, 
inclusiv tinerii, care pot contribui la 
dezvoltarea economică a țării, această 
oportunitate este necesar să fie valorificată 
fără amânare. 

Republica Moldova se confruntă în 
continuare cu rate înalte de infecții cu 
transmitere sexuală în rândul tinerilor, care 
pot afecta viitorul reproductiv al femeilor și 
bărbaților, cauzând probleme de infertilitate. 
Totodată, rata sarcinilor la adolescente 
rămâne să fie înaltă, ceea ce duce adesea la 
abandon școlar, lipsa educației și diminuarea 
ulterioară a șanselor lor de integrare pe piața 
muncii. În vederea, depășirii acestor riscuri 
sunt necesare investiții în informarea, 
educația și sănătatea tinerilor, precum și 
crearea oportunităților de angajare în câmpul 
muncii. La rîndul lor, oportunitățile de 
angajare în câmpul muncii, vor diminua 
tendințele migraționiste și vor spori accesul 
la servicii de protecție socială și de sănătate. 

Vulnerabilitatea sistemului de monitorizare și 
evaluare a implementării ODD este cauzată 
de lipsa anumitor date pentru setul de 
indicatori ODD naționalizați. În procesul de 
implementare a Agendei 2030, Republica 
Moldova a naționalizat 338 indicatori ODD și 
a ajustat parțial sistemul național de 
colectare a datelor conform indicatorilor 
naționalizați. Însă colectarea și procesarea în 
timp util a datelor dezagregate pentru tot 
setul de indicatorii ODD naționalizați este 
tergiversată de capacitățile limitate ale 
instituțiilor naționale și teritoriale (surse de 
date) în producerea datelor calitative și 
receptivitatea redusă în a le furniza Biroului 
Național de Statistică pentru validare. Din 
totalul de 338 indicatori ODD revizuiți în 
2019, 156 (46%) erau disponibili integral, 104 
(31%) – disponibili parțial, iar pentru 78 
indicatori (23%) datele lipseau. Pentru 
producerea datelor care lipsesc urmează a fi 
întreprinse o serie de acțiuni, inclusiv, cu 
suportul partenerilor de dezvoltare.  

Utilizarea redusă a inovației și cercetării în 
soluționarea problemelor societale limitează 
competitivitatea şi capacitatea statului de a 
răspunde multitudinilor de probleme care 
influențează negativ dezvoltarea durabilă. În 
perioada ce urmează este necesar de a 
suplini investiții în domeniul respectiv, însă cu 



 

 

asigurarea că cercetările efectuate vor fi 
orientate spre identificarea soluțiilor optime 
şi cu valoare adăugată pentru societate. 
Totodată, în vederea îmbunătățirii 
productivității și competitivității ÎMM-urilor, 
atât pe piața internă de produse și servicii, 
cât și pe cea externă, este necesar ca acestea 
să fie încurajate și susținute să aplice inovația 
în procesele de producție.  În ultimii ani, doar 
a cincea parte din totalul întreprinderilor au 
raportat activități de inovare. 

Vulnerabilitatea sistemelor de sănătate față 
de posibile epidemii la nivel global, spre 
exemplu virusul COVID-19, cu care se 
confruntă întreaga Planetă, a scos în evidență 
necesitatea prioritizării acestora. Astfel, 
Republica Moldova recunoaște necesitatea 
urgentă de a investi prioritar în reformarea și 
optimizarea serviciilor de sănătate, 
modernizarea instituțiilor medicale și 
îmbunătățirea accesului la medicamente, în 
vederea eficientizării serviciilor de sănătate şi 
asigurării accesului universal la servicii 
medicale esențiale, la medicamente și 
vaccinuri sigure, calitative și accesibile pentru 
toată populația țării, 

Domeniul protecției mediului se confruntă cu 
o mare lacună de finanțare din bugetul public 
național, volumul resurselor financiare 
direcţionate anual pentru acest domeniu 
fiind net inferior provocărilor existente și 
estimat la sute de milioane de euro, conform 
strategiilor și programelor sectoriale.. În 
acest context, este imperativă necesitatea 
reevaluării modului de finanțare a 
domeniului și eficientizarea alocărilor 
bugetare astfel încât sursele financiare să fie 
utilizate într-un mod transparent și conform 
priorităților stipulate în documentele de 
politici.  

Dependența Republica Moldova față de 
sursele energetice externe, precum și 
limitarea resurselor naturale, indică asupra 
necesității  promovării  eficienței energetice 
și valorificării surselor disponibile de energie 
regenerabilă, aceasta constituind o condiție 

esențială pentru dezvoltarea durabilă a 
economiei. 

Dezvoltarea durabilă a Republica Moldova 
este condiționată de soluționarea pașnică a 
conflictului transnistrean. Or, în prezent 
acesta rămâne a fi principala sfidare la adresa 
integrității teritoriale a țării și o barieră rigidă 
și gravă în implementarea plenară pe întreg 
teritoriul țării a reformelor structurale 
sistemice, care ar asigura dezvoltarea 
durabilă, asumată de statul Republica 
Moldova. Autoritățile de la Chișinău sunt 
angajate ferm să obțină o reglementare 
pașnică, durabilă și atotcuprinzătoare a 
conflictului, cu respectarea suveranității și 
integrității teritoriale a Republicii Moldova, în 
limitele frontierelor internațional 
recunoscute și cu acordarea unui statut 
juridic special pentru regiunea 
transnistreană.  Prioritară rămîne a fi 
implementarea principiilor de democratizare 
și de demilitarizare a regiunii transnistrene 
sub monitorizarea actorilor internaționali 
relevanți în vederea asigurării unei stabilități 
regionale în măsură să aducă o valoare 
adăugată pentru pacea și securitatea 
mondială. 

CONCLUZII FINALE, ANGAJAMENTE ȘI 
PERSPECTIVE 
Republica Moldova este fermă în realizarea 
angajamentului său de a implementa eficient 
Agenda 2030, fiind conștientă de faptul, că 
rezultatele obținute pînă acum sunt relativ 
modeste. În continuare, este necesară 
accelerarea implementării ODD-urilor, atît la 
nivel național, cît și local. Integrarea ODD în 
principalul document strategic al țării este un 
rezultat important, dar nu suficient. 
Urmează, să ne asigurăm că țintele și 
indicatorii dezagregați ai ODD să se 
regăsească în politicile sociale, economice și 
de mediu, politici, implementarea eficientă a 
cărora să fie asigurată prin alocarea de 
resurse financiare suficiente interne, dar și 
externe. De asemenea, este foarte important 
să fortificăm sistemul de monitorizare și 
evaluare a implementării ODD, pentru a reuși 



 

 

să intervenim în timp util cu acțiuni de 
răspuns eficiente, atunci când este cazul. 
Implementarea eficientă a ODD presupune 
un efort comun din partea tuturor, astfel 
avem nevoie să dezvoltăm parteneriate 
mixte și durabile. Și în ultimul rînd, dar nu mai 
puțin important, este să ne asigurăm că la 
implementarea ODD participă toate 
persoanele care locuiesc pe teritoriul 
Republicii Moldova, indiferent de etnie, 
religie, naționalitate, vârstă, gen, sau situație 
financiară. Agenda 2030 este Agenda tuturor 
și pentru toți și nimeni nu va fi lăsat în urmă. 
 

CONCLUZII FINALE 
Prezentarea primului Raport Voluntar 
Național nu semnifică o finalitate, ci un nou 
început. Toate concluziile și recomandările, 
precum și provocările întimpinate, atît în 
procesul de implementare a ODD, cât și la 
etapele de monitorizare și evaluare, 
reprezintă lecții învățate, care trebuie tratate 
ca atare. În baza acestora, Guvernul 
Republicii Moldova va revizui, corela și 
continua implementarea politicilor și 
măsurilor sale, astfel încât cel de-al doilea 
Raport Voluntar Național să constate 
progrese vizibile și măsurabile în 
implementarea ODD.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 


