
Concluziile principale ale seminarului: 

• Incluziunea socială reprezintă un concept util pentru abordarea inegalităţii şi a problemelor de 
excluziune în Moldova; este apropiat conceptelor de reducere a sărăciei şi a dezvoltare umană, dar 
oferă o viziune mai sistematică asupra aspectelor multidimensionale ale deprivării şi inegalităţii; 

• Problema excluziunii şi inegalităţii deja este abordată în Strategia Naţională de Dezvoltare şi în 
statisticile sociale şi necesită doar o reformulare în cadrul SND-lui şi altor documente strategice; 

• Într-o anumită măsură interconexiunea între politicile sectoriale şi efectele acestora asupra 
excluziunii nu a fost pe deplin studiată în cadrul SND şi de aceea o analiză comprehensivă cu privire 
la excluziunea socială este necesară; 

• Cadrul de politici al UE în domeniul incluziunii sociale pune la dispoziţie obiective, instrucţiuni  
metodologice şi un sistem de monitorzare de uz comun, care pot fi operaţionalizate în cadrul SND   

• Deşi Moldova nu este obligată să pregătească strategii de ascensiune în domeniul incluziunii sociale, 
ca de exemplu Croaţia sau Macedonia care sînt ţări membre ale UE, alinierea pe viitor la standardele 
UE în domeniul politicilor sociale şi a angajării în cîmpul muncii este prevăzută în Planul de Acţiuni 
din cadrul Politicii de vecinătate a UE.  

• Experienţa altor ţări (precum România) demonstrează că introducerea cadrului de monitorizare al UE 
în domeniul incluziunii sociale ca o substituire a statisticii naţionale existente privind sărăcia nu ar fi 
de folos; cadrul de monitorizare al UE trebuie introdus treptat prin intermediul unui şir de măsuri care 
sînt mai potrivite contextului interior al ţării; 

• Datele existente privind excluziunea socială pot fi utilizate pentru calcularea de noi indicatori relevanţi 
pentru monitorizarea incluziunii sociale;  

• O inventariere (revizuire) a indicatorilor (existenţi şi noi) a fost desfăşurată de către experţii PNUD, 
aceasta servind drept bază pentru viitoare discuţii şi consultări pe marginea problemei excluziunii 
sociale; 

• Se recomandă a fi creat un grup de lucru tematic (precum a existat în România) avînd drept scop 
perfecţionarea/prelucrarea indicatorilor revizuiţi şi selectarea unui set de indicatori relevanţi pentru 
monitorizarea sistematică a politicilor în Moldova; 

• Cadrul legal privind dezagregarea (protectia) datelor poate necesita o revizuire şi sugestiile de 
modificare a acestuia ar putea fi discutate în cadrul unor dezbateri publice; 

• Diverse căi şi metode de măsurare a excluziunii sociale au fost prezentate şi discutate, şi vor servi 
drept bază pentru activităţi viitoare de producere şi analiză a datelor în domeniul abordat. 

Exerciţiu practic (brainstorming) privind dimensiunile şi indicatorii de excluziune socială în Moldova:  
 

• Brainstorming-ul organizat în cadrul ultimei sesiuni a seminarului a servit drept primă discuţie publică 
cu privire la semnificaţia excluziunii sociale în contextul Moldovei şi dimensiuni care pînă acum au 
fost neglijate sau trecute cu vederea, sau li s-a acordat prea puţină importanţă în cadrul politicilor 
statului; 

• Lista de dimeniuni şi indicatori nu include şi responsabilităţile pentru producerea de date, dar 
serveşte drept bază pentru discuţii de viitor şi consultări în domeniul abordat;  

• Au fost discutate şi nivelele de dezagregare relevante pentru Moldova şi unităţile de 
analiză/cercetare (la nivel individual, gospodărie, comunitate). 


