


NAȚIONALIZAREA

INDICATORILOR

PENTRU OBIECTIVELE

DE DEZVOLTARE DURABILĂ

Martie, 2017

Rezultatele procesului de consultare cu privire la adaptarea indicatorilor 
de monitorizare și evaluare a Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 

la contextul Republicii Moldova

Acest raport a fost elaborat în cadrul proiectului „Naționalizarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 
în contextul Republicii Moldova”, implementat de PNUD, cu suportul echipei de ţară a Naţiunilor Unite, 

inclusiv UNFPA, UNICEF, ILO și UN Women.

Partener de implementare:



CUPRINS

Introducere ............................................................................................................................................................................................3
Metodologia cartografi erii .......................................................................................................................................................3
Situația privind relevanța și disponibilitatea indicatorilor ODD ............................................................6

Indicatori sensibili la dimensiunea de gen ..............................................................................................................8
Instituţii implicate în producerea indicatorilor ODD .....................................................................................10
ODD 1: Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context ...................................................11
ODD 2: Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare, îmbunătăţirea
nutriţiei și promovarea unei agriculturi durabile .............................................................................................12
ODD 3: Asigurarea unei vieţi sănătoase și promovarea bunăstării tuturor
la orice vârstă .............................................................................................................................................................................13
ODD 4: Garantarea unei educaţii de calitate și promovarea oportunităţilor
de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi ...............................................................................................................14
ODD 5: Realizarea egalităţii de gen și împuternicirea tuturor femeilor
și a fetelor......................................................................................................................................................................................15
ODD 6: Asigurarea disponibilităţii și managementului durabil al apei
și sanitaţie pentru toţi ..........................................................................................................................................................16
ODD 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile, într-un
mod sigur, durabil și modern .........................................................................................................................................17
ODD 8: Promovarea unei creșteri economice susţinute, deschise tuturor
și durabile, a ocupării depline și productive a forţei de muncă și a unei munci
decente pentru toţi................................................................................................................................................................18
ODD 9: Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea
industrializării durabile și încurajarea inovaţiei .................................................................................................19
ODD 10: Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor și de la o ţară la alta ....................................20
ODD 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fi e
deschise tuturor, sigure, reziliențe și durabile ....................................................................................................21
ODD 12: Asigurarea unor tipare de consum și producţie durabile .....................................................22
ODD 13: Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice
și a impactului lor ....................................................................................................................................................................23
ODD 14: Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor
marine pentru o dezvoltare durabilă ........................................................................................................................24
ODD 15: Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile
a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea
deșertifi cării, stoparea și repararea degradării solului  și stoparea pierderilor
de biodiversitate ......................................................................................................................................................................25
ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare
durabilă, a accesului la justiție pentru toţi și crearea unor instituţii efi ciente,
responsabile și incluzive la toate nivelurile ..........................................................................................................26
ODD 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea
parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă .........................................................................................27

Concluzii și recomandări .........................................................................................................................................................28
Anexa 1. Indicatorii ODD sensibili la dimensiunea de gen .......................................................................31
Anexa 2. Instituțiile responsabile de producerea indicatorilor naționali ODD ...........................33
Anexa 3. Indicatorii naționalizați a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă .......................................35



3

 INTRODUCERE

Procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) presupune nu doar inte-
grarea acestora în cadrul strategic național, dar și crearea unui sistem de raportare și evaluare 
a progresului în atingerea fi ecărei ținte relevante pentru Republica Moldova. 

În scopul monitorizării ODD a Agendei 2030 la nivel global a fost aprobat un set de indicatori 
în număr de 241, conform cărora va fi  evaluată fi ecare țară la nivel regional și global. Setul de 
indicatori ODD a fost elaborat de către grupul de experți ODD (IAEG-SDGs)1, creat de către Co-
mitetul pentru Statistică a ONU (sesiunea 46), și care include 50 reprezentanți ai țărilor membre 
a ONU, precum și observatori din cadrul organizațiilor internaționale.

Lista indicatorilor globali ODD este formată din 241 indicatori, din care 230 indicatori sunt 
unici, iar 9 indicatori se regăsesc în listă de 2 sau 3 ori. Indicatorii ODD sunt formulați reieșind 
din obiectivele globale stabilite și au drept scop raportarea la nivel global a unor indicatori 
comparabili în spațiu și timp. Pe de altă parte, indicatorii globali au menirea de a atenționa 
guvernele asupra celor mai stringente probleme și necesitatea de a prioritiza acțiunile la nivel 
național și regional, inclusiv prin acordarea de asistență pentru dezvoltare.

În procesul de naționalizare a ODD-lor setul de indicatori globali urmează să fi e complementat 
cu indicatori adiționali, ce relevă contextul și prioritățile naționale. În procesul de identifi care 
a indicatorilor naționali este important să fi e respectate criteriile de bază pentru un indicator 
statistic, precum universal acceptabil și măsurabil, corespunde anumitor cerinţe de calitate, 
este relevant în contextul țintelor naţionalizate. 

Menționăm că setul de indicatori globali este clasifi cat în 3 categorii în funcție de disponibilita-
tea indicatorilor și a metodologiei de calculare a acestora agreată la nivel internațional. Astfel, 
cei 230 indicatori globali sunt grupați în 3 categorii majore: 

a) categoria (tier) I – indicatori conceptual defi niți, dispun de metodologie de calculare și sunt 
disponibili pentru majoritatea țărilor;

b) categoria (tier) II – indicatori conceptual defi niți, dispun de metodologie de calculare, dar 
nu sunt produși regular (disponibili pentru mai puțin de 50% din țări);

c) categoria (tier) III – indicatorii nu sunt conceptual defi niți, nu dispun de metodologie de 
calculare sau sunt în proces de defi nire și elaborare a metodologiei.  

Conform ultimei evaluări a IAEG-SDGs, din total 230 indicatori, 81 indicatori fac parte din ca-
tegoria I, 57 – categoria II, 88 indicatori – categoria III, iar 4 indicatori au fost clasifi cați ca fi ind 
multipli2, dat fi ind că pentru indicatorii complecși unele componente pot fi  atribuite diferitor 
categorii de clasifi care. Sistemul de clasifi care a indicatorilor este unul continuu și urmează să 
fi e ajustat anual în funcție de situația privind disponibilitatea metodologiei și a indicatorilor. 
În următorii ani eforturile vor fi  orientate spre indicatorii din categoria III, astfel încît ponderea 
acestora să fi e redusă la nivel global. Actualmente, pentru indicatorii din categoria I și II (tier I, 
II) au fost elaborate metadate3, care pot fi  accesate de către fi ecare țară în procesul de cartogra-
fi ere a indicatorilor la nivel național și evaluarea gradului de pregătire a țării pentru raportarea 
globală și regională.

 METODOLOGIA CARTOGRAFIERII 

Procesul de cartografi ere a indicatorilor ODD a derulat în paralel cu etapele de naționalizare 
a țintelor ODD. Stabilirea indicatorilor de monitorizare presupune identifi carea și formularea 
unor ținte relevante și ajustate conform priorităților și cadrului strategic național. O condiție 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/46th-session/documents
https://unstats.un.org/sdgs/files/meetings/iaeg-sdgs-meeting-04/4.Tier%20system%20Plenary%20session.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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esențială pentru naționalizarea și punerea efectivă în aplicare a Agendei 2030 reprezintă crea-
rea unui cadru robust și transparent de monitorizare și evaluare, care ar avea la bază un set de 
indicatori de performanță pentru fi ecare obiectiv și țintă specifi că.

Odată cu identifi carea țintelor ODD relevante pentru Republica Moldova, a demarat procesul 
de cartografi ere a indicatorilor globali și identifi carea celor relevanți, care vor fi  utilizați pentru 
a măsura performanța în atingerea obiectivelor specifi ce. Acest proces este parte componentă 
a etapelor de adaptare a Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă în contextul național și a inclus 
următoarele activități:

a. Identifi carea indicatorilor naționali și compararea acestora cu indicatorii globali ODD.

b. Colectarea feedback-ului de la furnizorii / deținătorii / producătorii de date cu privire la 
identifi carea datelor disponibile pentru ODD.

c. Efectuarea a șase ateliere de consultare a indicatorilor globali cu implicarea în jur de 200 
părți interesate (ministere relevante, instituții, agenții donatoare, parteneri de dezvoltare și 
ONG-uri).

d. Propunerea indicatorilor naționali suplimentari pentru monitorizarea și evaluarea țintelor 
ODD naționalizate.

e. Compilarea bazei de date a indicatorilor ODD disponibili la nivel național.

f. Identifi carea lacunelor în sursele și datele naționale care împiedică o monitorizare și rapor-
tare adecvată a ODD, precum și formularea recomandărilor pentru a atenua lacunele iden-
tifi cate.

Cartografi erea indicatorilor a avut drept scop evaluarea gradului de disponibilitate a indica-
torilor globali la nivel național, dar și a relevanței acestora în contextul țintelor naționalizate. 
Indicatorii globali relevanți au fost complementați cu indicatori adiționali, astfel fi ind creat se-
tul de indicatori naționali a ODD-lor. Acest set de indicatori a fost consultat cu toate instituțiile 
responsabile nu doar pentru colectarea datelor, dar și a celor care sunt nemijlocit implicate în 
procesul de monitorizare și evaluare a progresului pentru fi ecare indicator. Pentru fi ecare in-
dicator a fost stabilită instituția care deține informația primară pentru calcularea indicatorului, 
instituția care nemijlocit calculează indicatorul și respectiv autoritatea care este sau va fi  res-
ponsabilă la nivel național pentru procesul de monitorizare și evaluare. 

Instituțiile care dețin date sau produc indicatori statistici au fost implicate și în compilarea ba-
zei de date a indicatorilor ODD disponibili la nivel național pentru perioada 2010-2015, acest 
proces fi ind coordonat de către Cancelaria de Stat și Biroul Național de Statistică (vezi Anexa 3). 
Pentru indicatorii care presupun un anumit criteriu de dezagregare a fost colectată și informa-
ția conform dezagregărilor disponibile.

În procesul de cartografi ere a indicatorilor globali și identifi carea celor naționali relevanți ținte-
lor naționalizate a ODD au fost considerate următoarele criterii:

a. relevanța indicatorului în contextul țintei naționalizate

b. existența unei surse de date primare credibile

c. indicatorul este  formulat clar și nu creează ambiguități

d. întrunește anumite criterii de calitate, precum coerenţa, accesibilitatea, acurateţe și dispo-
nibilitatea metodologiei de calcul.

Evaluarea indicatorilor ODD a derulat prin determinarea indicatorilor care sunt relevanţi pen-
tru Republica Moldova, iar criteriul de bază fi ind relevanţa nemijlocită a ţintei. Totodată, indica-
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torul poate fi  irelevant în condiţiile în care ţinta este relevantă la nivel naţional. Spre exemplu, 
ţinta 3.3 la nivel global face referinţă la eliminarea mai multor epidemii, inclusiv a malariei, iar 
pentru monitorizarea acestei ţinte a fost formulat indicatorul Rata incidenţei prin malarie. În 
cazul dat ţinta a fost ajustată la contextul naţional, iar indicatorul a fost considerat ca fi ind ire-
levant, adiţional fi ind formulaţi indicatorii în corespundere cu ţinta naţionalizată. 

Dat fi ind că indicatorii globali au fost formulați pentru a asigura comparabilitatea datelor la 
nivel global, respectiv nu toți indicatorii sunt relevanți în egală măsură pentru toate ţările. În 
situaţia în care indicatorul global este relevant per ansamblu, dar la nivel naţional este utilizată 
altă unitate de referinţă, indicatorul a fost ajustat la contextul naţional. Astfel, dacă indicatorul 
și-a păstrat defi niția, însă a fost modifi cată unitatea de referință a indicatorului, în acest caz a 
fost considerat ca fi ind global ajustat. Spre exemplu, indicatorul global face referință la 1000 
persoane, iar la nivel național este relevantă calcularea indicatorului în valoarea relativă/pro-
centuală (vezi exemplul).

Exemplu indicatori ajustați:

Indicator global Indicator ajustat
3.8.2 Numărul persoanelor care sunt acoperite 
cu asigurare medicală sau serviciile sistemului 
public de sănătate, la 1000 populaţie

3.8.2 Ponderea populației cu asigurare obliga-
torie de asistență medicală

SAU
8.6.1  Procentul tinerilor (15-24 ani) fără ocu-
pație, educație sau formare profesională

8.6.1    Procentul tinerilor (15-29 ani) fără ocu-
pație, educatie sau formare profesională

Un alt criteriu utilizat pentru defi nirea indicatorilor naționali este claritatea indicatorului și 
stabilirea unității de măsurare. Unii indicatori globali sunt formulați foarte vag și/sau conțin 
mai mulți indicatori. În acest caz, indicatorii au fost divizați în mai mulți indicatori unitari pen-
tru a minimiza ambiguitatea acestora și a stabili unitatea de măsură pentru fi ecare indicator. 
Spre exemplu, ind. 5.5.1 în lista indicatorilor naţionali a fost divizat în 3 indicatori reieșind din 
contextul general al indicatorului global.

Exemplu indicatori divizați:

Indicator global Indicator ajustat
5.5.1  Ponderea mandatelor deţinute de 
femei în parlamentul național și guver-
nele locale

5.5.1.1 Ponderea femeilor alese în parlament
5.5.1.2 Ponderea femeilor alese în Administrația 
Publică Locală
5.5.1.3 Ponderea femeilor în poziții numite

SAU
4.c.1  Ponderea profesorilor în: (a) învă-
ţămîntul preșcolar; (b) primar; (c) gimna-
zial și (d) secundar treapta II, care dispun 
de studii minime necesare pentru a pro-
fesa la un anumit nivel într-o ţară

4.c.1.1 Ponderea personalului pedagogic cu studii 
în domeniul pedagogiei în nivelul preșcolar, %
4.c.1.2 Ponderea personalului pedagogic cu studii 
în domeniul pedagogiei în nivelul primar, %
4.c.1.3 Ponderea personalului pedagogic cu studii 
în domeniul pedagogiei în nivelul liceal, %

O categorie separată sunt indicatorii care nu dispun de metodologie de calcul la nivel glo-
bal (Tier III), nu există sursa primară de date la nivel național conform defi niţiei globale sau 
indicatorii globali nu relevă contextul naţional. Acești indicatori au fost atribuiţi la categoria 
de indicatori proxy și sunt o alternativă pentru indicatorii care întrunesc condiţiile specifi cate 
anterior. O condiţie importantă în formularea indicatorilor proxy este menţinerea contextului 
general al țintei și indicatorului.
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Exemplu indicatori proxy:

Indicator global Indicator proxy
2.3.2 Veniturile medii a micilor producători de 
produse agroalimentare, pe sexe și statut de 
aborigen

2.3.2  Ponderea volumului producției agricole 
a micilor producători agricoli în total producția 
agricolă 

SAU
6.4.1 Modifi carea în timp a efi cienţei consu-
mului de apă 

6.4.1. Consumul apei pentru necesități de pro-
ducție și  potabile, mil. m3

Indicatorii globali a ODD-lor au fost formulaţi nu doar pentru a cuantifi ca progresul ţintelor în 
termeni valorici, dar și pentru a estima în ce măsură politicile și cadrul strategic naţional este 
disponibil la nivel naţional și cum acesta contribuie la atingerea ţintelor stabilite. Acești indi-
catori sunt de ordin calitativ și au drept scop urmărirea căilor de implementare a ţintelor. În 
procesul de naţionalizare, indicatorii calitativi (narativi) au fost transpuși la nivel naţional prin 
reformularea în indicatori de progres privind gradul de implementare a anumitor strategii, pro-
grame sau acţiuni specifi ce sau existența cadrului strategic specifi c țintei naționalizate.

În scopul aprecierii nivelului de pregătire al ţării pentru raportarea indicatorilor globali, dar și a 
celor naţionalizaţi, fi ecare indicator a fost evaluat din perspectiva disponibilităţii. Un indicator 
a fost considerat disponibil doar atunci cînd acesta este accesibil în una din sursele credibile de 
date la nivel naţional, este măsurabil, dispune de metodologie de calculare a indicatorului. 
Parţial disponibil este considerat indicatorul care este disponibil doar la nivel de ţară, iar defi ni-
ţia acestuia presupune raportarea și după anumite criterii de dezagregare. În cazul în care in-
dicatorul nu întrunește cel puțin una din condițiile enumerate mai sus acesta a fost considerat 
lipsă. În general, lipsa indicatorului la nivel național nu trebuie să fi e unul din criterii pentru a 
examina relevanța indicatorului. Identifi carea indicatorilor lipsă va permite pe viitor evaluarea 
și prioritizarea resurselor necesare pentru obținerea acestora și eventual stabilirea unor ținte 
intermediare și fi nale pentru ODD.

Criteriile de stabilire a disponibilităţii indicatorului la nivel naţional

Disponibil

Indicatorul este disponibil în cadrul unei instituţii naţionale, inclusiv 
conform dezagregărilor specifi cate 
Este clar defi nit și dispune de sursă primară credibilă
Dispune de metodologie de calcul

Parţial disponibil

Indicatorul este disponibil în cadrul unei instituţii naţionale doar la nivel 
de ţară, exclusiv dezagregările specifi cate
Este clar defi nit și dispune de sursă primară credibilă
Dispune de metodologie de calcul

Lipsă

Sursa de date nu este clar defi nită și credibilă
Metodologia de calcul necesită îmbunătăţire/ajustare 
Nu există sursa primară de colectare a datelor

 SITUAȚIA PRIVIND RELEVANȚA ȘI DISPONIBILITATEA 

 INDICATORILOR ODD

Procesul de cartografi ere a indicatorilor globali a avut drept scop evaluarea iniţială a relevanţei 
fi ecărui indicator, după care determinarea tipologiei acestora. Din total indicatori globali, 70 in-
dicatori au fost determinaţi ca fi ind irelevanţi și respectiv 171 indicatori relevanţi pentru Repu-
blica Moldova. Conform tipologiei indicatorului, 152 indicatori din cei relevanţi sunt cantitativi, 



7

din care 8 se regăsesc în mai multe ținte, iar 19 sunt indicatori calitativi (2 indicatori dublați), 
convenţional defi niţi ca „indicatori narativi”.

Figura 1. Relevanţa indicatorilor globali

Evaluarea disponibilităţii indicatorilor globali s-a axat doar pe indicatorii relevanţi unici, cu ex-
cepţia celor dublaţi care se regăsesc nu doar într-o singură ţintă. Din 144 indicatori globali 
relevanţi, 65 (45%) sunt disponibili, 16 (11%) indicatori sunt disponibili parţial, iar 63 (44%) in-
dicatori sunt lipsă. În cazul indicatorilor narativi 15 indicatori sunt lipsă și doar 2 indicatori pot fi  
raportaţi integral. Prin urmare, Republica Moldova la moment va putea raporta integral pentru 
comparabilitate globală și regională 65 indicatorii ODD, iar 16 vor fi  raportaţi fără dezagregările 
specifi cate în indicatori. 

Naţionalizarea ţintelor ODD s-a rezultat și în modifi carea unor indicatori globali consideraţi 
relevanţi pentru Republica Moldova. Din 144 indicatori globali cantitativi au fost preluaţi fără 
nici o schimbare 103 indicatori. Indicatorii globali care au fost ajustaţi (8 indicatori), în lista 
națională a indicatorilor au fost supliniţi cu 2 indicatori adiţionali. În cazul indicatorilor pentru 
care nu a fost posibilă identifi carea unui indicator naţional echivalent cu cel global sau ajustat, 
în procesul de consultare au fost stabiliţi indicatori proxy în număr de 26. Cei mai mulţi indica-
tori au rezultat din indicatorii globali care conţineau în defi niţie mai mulţi indicatori sau pentru 
care sunt enumerate mai multe criterii de prezentare a indicatorului. Din 13 indicatori globali 
prin divizare au fost defi niţi 33 indicatori. În fi nal, 144 indicatori globali s-au transpus în agenda 
naţională în 172 indicatori ODD.

Figura 2. Statutul indicatorilor globali

Lista indicatorilor ODD naţionali în fi nal este formată din 226 indicatori, din care 172 indicatori 
globali naţonalizaţi, 17 indicatori narativi, iar 37 indicatori au fost adițional identifi caţi drept 
necesari pentru procesul de evaluare și monitorizare a ţintelor naţionalizate.
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Cei mai mulţi indicatori pentru raportarea progresului de implementare a ODD au fost stabiliţi 
pentru ODD16 și ODD3, după care urmează ODD 4, 8, 5 și 1. Din total 226 indicatori naţionali, 
113 (50%) sunt disponibili integral, 11 (5%) - parţial, iar 102 (45%) indicatori sunt lipsă. Cel mai 
mare grad de disponibiltate a indicatorilor este pentru țintele din cadrul ODD 3, 4, 9, 10 și 12 
(vezi Anexa 2). Pentru celelalte obiective circa jumătate din indicatori sunt lipsă, fapt ce impune 
anumite limite în raportarea ODD.

Tabelul 1. Disponibilitatea indicatorilor naţionali ODD
Total Disponibil Parţial Lipsă

ODD1 15 7 0 8
ODD2 8 4 0 4
ODD3 30 20 2 8
ODD4 20 12 3 5
ODD5 16 8 0 8
ODD6 12 5 0 7
ODD7 6 3 0 3
ODD8 17 7 3 7
ODD9 15 10 0 5
ODD10 8 5 0 3
ODD11 14 7 0 7
ODD12 7 4 0 3
ODD13 3 0 0 3
ODD14 2 1 0 1
ODD15 10 5 0 5
ODD16 32 10 3 19
ODD17 10 4 0 6
Total 226 113 11 102

Indicatori sensibili la dimensiunea de gen

Localizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă presupune stabilirea unor ţinte care vor asi-
gura nu doar avansarea dezvoltării durabile, dar și a faptului că nimeni nu este lăsat în urmă 
(no one left behind), astfel încît fi ecare cetăţean să benefi cieze în egală măsură de dezvoltarea 
socio - economică a ţării. În acest sens, un criteriu important în elaborarea indicatorilor globali 
este disponibilitatea indicatorilor nu doar la nivel de ţară, dar și pentru anumite categorii de 
populaţie, în special grupurile vulnerabile.

Întru asigurarea principiului de universalitate a agendei globale și a faptului că “nimeni nu este 
lăsat în urmă”, indicatorii urmează să fi e dezagregați, unde este relevant, după anumite criterii 
în funcție de specifi cul țintelor ODD, pe sexe, vîrste, apartenență etnică, statut de migrant, 
dezabilitate, medii de reședință, și alte caracteristici, conform Principiilor Fundamentale ale 
Statisticii Ofi ciale4.

172 
globali 

naționalizați

37 
adițional 

identifi cați

226 
indicatori 

de raportat

17 
narativi

Disponibil
Parțial
Lipsă

102 113

11

https://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-SDGs-E.pdf
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ODD5 este obiectivul care abordează direct problema asigurării egalităţi de gen și împuterni-
cirea femeilor și fetelor. Însă, aceasta nu exclude regăsirea dimensiunii de gen și în alte obiec-
tive, care fac referinţe la anumite ţinte care direct sau indirect vizează situaţia femeilor. Astfel, 
indicatorii sensibili la dimensiunea de gen se regăsesc în 8 Obiective de Dezvoltare Durabilă 
și 32 ținte naționalizate. În general, indicatorii statistici sensibili la dimensiunea de gen pot fi  
grupaţi în 2 categorii majore: i) indicatori care expres menţionează dezagregarea pe sexe și 
ii) indicatori care refl ectă anumite inechităţi cu care se confruntă femeile și fetele. Adițional 
există și indicatori de ordin calitativ, care relevă existența anumitor strategii și politici privind 
asigurarea echității între femei și bărbați.

La nivel global au fost agreați 53 indicatori sensibili la dimensiunea de gen, din care doar 
45 au fost considerați relevanți pentru Republica Moldova în procesul de naționalizare. Din 
indicatorii relevanți, 42 sunt de ordin cantitativ, iar 3 sunt narativi. Ca și în cazul celorlalți in-
dicatori ODD în procesul de naționalizare indicatorii globali sensibili la dimensiunea de gen 
nu au fost preluați integral, fi e au fost ajustați sau transpuși în indicatori proxy. Astfel, per 
ansamblu, setul naţional de indicatori ODD cuprinde 57 indicatori sensibili la dimensiunea 
de gen, din care 30 au fost preluaţi din setul global de indicatori fără nici o modifi care, iar 
restul fi e că au fost ajustaţi sau divizaţi în mai mulţi indicatori unici (vezi Anexa 1). Adițional 
celor globali au fost identifi cați și 7 indicatori naţionali, care vor fi  utilizați pentru raportarea 
națională a ODD-lor.

Cei mai mulţi indicatori care refl ectă aspectul dimensiunii de gen se referă la ODD4, ODD5 
și ODD16. Menţionăm, că în ultimii ani au fost depuse eforturi majore pentru îmbunătăţirea 
disponibilităţii datelor dezagregate pe sexe, respectiv majoritatea indicatorilor sunt disponibili 
și doar pentru 24 indicatori urmează să fi e identifi cate resurse adiționale pentru producerea 
acestora (Figura 3). Numărul indicatorilor lipsă diferă de la 1 indicator pentru ODD8 și 11, pînă 
la 5-6 indicatori în cazul ODD-lor 5 și 16.

Figura 3. Indicatori sensibili la dimensiunea de gen din cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă naţionalizate

ODD1

6 ind.
ODD3

8 ind.

ODD4

10 ind.

ODD5

12 ind.
ODD8

6 ind.

ODD10

3 ind.

ODD11

1 ind.

ODD16

11 ind.

Total 
indicatori 

57

ODD1
3 

disponibili 3 lipsă

ODD8
5 

disponibili 1 lipsă

ODD4
6 

disponibili 4 lipsă

ODD11
0 

disponibili 1 lipsă

ODD3
6 

disponibili 2 lipsă

ODD10
1 

disponibili 2 lipsă

ODD5
7 

disponibili 5 lipsă

ODD16
5 

disponibili 6 lipsă



10

Instituţii implicate în producerea indicatorilor ODD

Asigurarea producerii indicatorilor ODD naţionali este o provocare nu doar pentru Biroul Na-
ţional de Statistică, dar și pentru alţi producători și deţinători de date statistice. În comparaţie 
cu Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, indicatorii ODD cuprind și indicatori calitativi, care 
au drept scop estimarea gradului de implementare a unor iniţiative legislative și ratifi carea 
anumitor convenţii internaţionale. Pe de altă parte, mulţi indicatori nu fac parte din statistica 
ofi cială și au drept sursă primară de date anumite instituţii din cadrul APC care deţin date ad-
ministrative, precum și informaţia din cadrul ONG-uri. În cadrul procesului de naţionalizare a 
indicatorilor și identifi care a unor indicatori proxy sau naţionali, în calitate de sursă de date au 
fost identifi cate și instituţiile internaţionale, cum ar fi  Banca Mondială, Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii, Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiei etc. 

Din total indicatorii naţionali ODD, cea mai parte sunt în responsabilitatea Biroului Naţional de 
Statistică, după care urmează Centrul Naţional de Management în Sănătate, Centrul Naţional 
de Sănătate Publică, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului, Ministerul Finanţelor 
etc. (vezi Figura 4). Menţionăm că instituţiile cărora le revine cel mai mare număr de indicatori 
ODD fac parte din sistemul statistic naţional, fapt ce va permite asigurarea unei continuităţi în 
producerea indicatorilor, în condiţiile în care BNS își va fortifi ca poziţia de coordonator al aces-
tui sistem și va contribui la implementarea Principiilor Fundamentale ale Statisticii Ofi ciale și de 
către alţi producători de statistici ofi ciale.

Figura 4. Principalele instituţii responsabile de indicatorii naţionali ODD

În cazul indicatorilor ODD naţionalizaţi care la moment sunt lipsă, se păstrează aceeași ierar-
hie a instituţiilor responsabile de producerea indicatorilor, în top fi ind BNS și alte ministere și 
agenţii guvernamentale. Din cadrul ministerelor cei mai mulţi indicatori lipsă revin Ministerului 
Mediului, Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familie, Ministerul Justi-
ţiei (vezi Anexa 2). Acest fapt trebuie considerat la etapa de elaborare a foii de parcurs pentru 
asigurarea disponibilităţii indicatorilor naţionalizaţi a ODD, precum și a mecanismului naţional 
de raportare a ţintelor ODD. 

În continuare este prezentată situația privind indicatorii pentru fi ecare obiectiv, care este sta-
tutul indicatorilor globali și cîți din aceștia au fost propuși pentru lista națională a cadrului de 
raportare a țintelor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. De asemenea pentru indicatorii lipsă 
au fost identifi cate activitățile majore pentru asigurare disponibilității acestor indicatori: i) lipsa 
metodologiei/metadatelor pentru calcularea indicatorului, ii) lipsa sursei primare de colectare 
a datelor și iii) lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei de calcul a indica-
torului.

BNS

81

21
998

8

7

7

33

9

23

MF

Alte ministere

CNMS

MM

Instituții publice

CNSP

BNM

Alte
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ODD 1: Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context

La nivel global pentru evaluarea obiectivului 1 au fost stabiliți 12 indicatori, din care 11 au 
fost considerați relevanți pentru Republica Moldova. Din indicatorii relevanți, 10 indicatori sunt 
globali (cantitativi), iar 1 indicator este narativ (ind. 1.5.3 Ponderea acțiunilor realizate din cadrul 
strategic național privind reducerea pericolelor aferente  dezastrelor). În procesul de naționalizare 
și ajustare la contextul național intacți au fost acceptați 5 indicatori globali, ceilalți fi ind ajustați 
sau modifi cați, prin identifi carea unor indicatori proxy.

Figura 5. Naționalizarea indicatorilor ODD 1

Pentru monitorizarea țintelor din ODD1 au fost identifi cați 15 indicatori, din care 7 indicatori 
sunt disponibili, iar pentru 8 indicatori lipsă urmează a fi  identifi cate acțiuni de producere a 
acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elaborarea metodologiei de calcul sau /și 
identifi carea sursei primare de colectare a datelor:

a) Lipsa metodologiei: 1.2.2, 1.3.2, 1.4.1, 1a.1 

b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor: 1.5.1, 1.5.2

c) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 1.4.2, 1.5.3

Indicatori ODD 1 naționali – 15 Disponibilitatea indicatorilor ODD 1

Global
Global proxy

Global ajustat Disponibil
Narativ

Global divizat Lipsă

5
7

8

1

1

5

3
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ODD 2: Eradicarea foametei, asigurarea securităţii alimentare,
 îmbunătăţirea nutriţiei și promovarea unei agriculturi
 durabile

La nivel  global pentru evaluarea obiectivului 2 au fost stabiliți 14 indicatori, din care 6 au fost 
considerați relevanți pentru Republica Moldova. În procesul de naționalizare și ajustare la con-
textul național intacți au fost acceptați 3 indicatori globali, ceilalți fi ind ajustați sau modifi cați, 
prin identifi carea unor indicatori proxy.

Figura 6. Naționalizarea indicatorilor ODD 2

Pentru monitorizarea țintelor din ODD2 au fost identifi cați 8 indicatori, din care 4 indicatori 
sunt disponibili, iar pentru 4 indicatori lipsă urmează a fi  identifi cate acțiuni de producere a 
acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elaborarea metodologiei de calcul sau /și 
identifi carea surse primare de colectare a datelor:

a) Lipsa metodologiei: 2.3.1.2

b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 2.4.1.1, 2.4.1.2, 2.b.2

Indicatori ODD 2 naționali – 8

Global
Național
Global divizat

Global proxy

3

1

2

2

Disponibilitatea indicatorilor ODD 2

Disponibil Lipsă

4

4
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ODD 3: Asigurarea unei vieţi sănătoase și promovarea bunăstării
 tuturor la orice vârstă

La nivel  global pentru evaluarea obiectivului 3 au fost stabiliți 26 indicatori, din care 22 au fost 
considerați relevanți pentru Republica Moldova. În procesul de naționalizare și ajustare la con-
textul național intacți au fost acceptați 18 indicatori globali, ceilalți fi ind ajustați sau modifi cați, 
prin identifi carea unor indicatori proxy.

Figura 7. Naționalizarea indicatorilor ODD 3

Pentru monitorizarea țintelor din ODD3 au fost identifi cați 30 indicatori, din care 20 indicatori 
sunt disponibili, 2 indicatori sunt parțial disponibili, iar pentru 8 indicatori lipsă urmează a fi  
identifi cate acțiuni de producere a acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elabo-
rarea metodologiei de calcul sau /și identifi carea surse primare de colectare a datelor:

a) Lipsa metodologiei: 3.9.1, 3.9.2, 3.9.3 

b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor: 3.7.1, 3a.1

c) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 3.5.1, 3.8.1, 3b.1

Indicatori ODD 3 naționali – 30

Global
Național
Global ajustat

Global proxy

18

8

2

2

Disponibilitatea indicatorilor ODD 3

Disponibil LipsăParțial

20

8

2
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ODD 4: Garantarea unei educaţii de calitate și promovarea
 oportunităţilor de învăţare de-a lungul vieţii pentru toţi

La nivel  global pentru evaluarea obiectivului 4 au fost stabiliți 11 indicatori, din care 9 au fost 
considerați relevanți pentru Republica Moldova. Din indicatorii relevanți, 8 indicatori sunt va-
lorici , iar 1 indicator este narativ (ind. 4.7.1 Existența în curricula școlară a următoarelor module: 
i) dezvoltarea durabilă, ii) drepturile omului, iii) egalitate de gen, iv) educația sexuală). În procesul 
de naționalizare și ajustare la contextul național intacți au fost acceptați 5 indicatori globali, 
ceilalți fi ind ajustați sau modifi cați, prin identifi carea unor indicatori proxy.

Figura 8. Naționalizarea indicatorilor ODD 4

Pentru monitorizarea țintelor din ODD4 au fost identifi cați 20 indicatori, din care 12 indicatori 
sunt disponibili, 3 indicatori sunt parțial disponibili, iar pentru 5 indicatori lipsă urmează a fi  
identifi cate acțiuni de producere a acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elabo-
rarea metodologiei de calcul sau /și identifi carea surse primare de colectare a datelor:

a) Lipsa sursei primare de colectare a datelor: 4.4.1, 4a.1.4

b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 4.4.2, 4.7.1, 4a.1.3

Indicatori ODD 4 naționali – 20

Global
Narativ Național
Global divizat

Global proxy

11

3
4

1

1

Disponibilitatea indicatorilor ODD 4

Disponibil LipsăParțial

12

5

3
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ODD 5: Realizarea egalităţii de gen și împuternicirea 
 tuturor femeilor și a fetelor

La nivel global pentru evaluarea obiectivului 5 au fost stabiliți 14 indicatori, din care 10 au fost 
considerați relevanți pentru Republica Moldova. Din indicatorii relevanți, 8 indicatori sunt valo-
rici, iar 2 indicatori sunt narativi (ind. 5.1.1 Acţiuni privind implementarea convenției CEDAW; 5.6.2 
Numărul documentelor de politici care garantează accesul egal și echitabil femeilor și bărbaților de 
vârsta de 15 ani și mai mult la servicii de sănătate sexuală și reproductivă, informații și educație in 
domeniul sănătății sexuale și reproductive). În procesul de naționalizare și ajustare la contextul 
național intacți au fost acceptați 7 indicatori globali, ceilalți fi ind ajustați sau modifi cați, prin 
identifi carea unor indicatori proxy.

Figura 9. Naționalizarea indicatorilor ODD 5

Pentru monitorizarea țintelor din ODD5 au fost identifi cați 16 indicatori, din care 8 indicatori 
sunt disponibili, iar pentru 8 indicatori lipsă urmează a fi  identifi cate acțiuni de producere a 
acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elaborarea metodologiei de calcul sau /și 
identifi carea surse primare de colectare a datelor:

a) Lipsa metodologiei: 5.1.1, 5.2.2 

b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor: 5.3.1, 5.4.2, 5b.1,

c) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 5.1.2, 5.4.4, 5.6.1

Indicatori ODD 5 naționali – 16

Global
Narativ Național

Global divizat

7

4

2

3

4

Disponibilitatea indicatorilor ODD 5

Disponibil Lipsă

88
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ODD 6: Asigurarea disponibilităţii și managementului durabil al apei
 și sanitaţie pentru toţi

La nivel  global pentru evaluarea obiectivului 6 au fost stabiliți 11 indicatori, din care 10 au 
fost considerați relevanți pentru Republica Moldova. Din indicatorii relevanți, 9 indicatori sunt 
valorici , iar 1 indicator este narativ (ind. 6.5.1 Gradul de implementare a acțiunilor privind mana-
gementul resurselor de apă). În procesul de naționalizare și ajustare la contextul național intacți 
au fost acceptați 7 indicatori globali, ceilalți fi ind ajustați sau modifi cați, prin identifi carea unor 
indicatori proxy.

Figura 10. Naționalizarea indicatorilor ODD 6

Pentru monitorizarea țintelor din ODD5 au fost identifi cați 12 indicatori, din care 5 indicatori 
sunt disponibili, iar pentru 7 indicatori lipsă urmează a fi  identifi cate acțiuni de producere a 
acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elaborarea metodologiei de calcul sau /și 
identifi carea surse primare de colectare a datelor:

a) Lipsa sursei primare de colectare a datelor: 6.2.2

b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 6.3.2, 6.3.3, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.1, 
6.b.1

Indicatori ODD 6 naționali – 12

Global
Narativ Național
Global divizat

Global proxy

7

1

2

1

1

Disponibilitatea indicatorilor ODD 6

Disponibil Lipsă

5

7
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ODD 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la preţuri accesibile,
 într-un mod sigur, durabil și modern

La nivel global pentru evaluarea obiectivului 11 au fost stabiliți 6 indicatori, din care 5 au fost 
considerați relevanți pentru Republica Moldova. În procesul de naționalizare și ajustare la con-
textul național intacți au fost acceptați 4 indicatori globali, iar indicatorul global 7.b.1 a fost 
divizat in 2 indicatori: 7.b.1.1 Volumul investițiilor în sectorul efi ciență energetică raportat la 
PIB; 7.b.1.2 Volumul investițiilor străine directe în dezvoltarea durabilă a infrastructurii și teh-
nologiilor.

Figura 11. Naționalizarea indicatorilor ODD 7

Pentru monitorizarea țintelor din ODD7 au fost identifi cați 6 indicatori, din care 3 indicatori 
sunt disponibili, iar pentru 3 indicatori lipsă urmează a fi  identifi cate acțiuni de producere a 
acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elaborarea metodologiei de calcul sau /și 
identifi carea surse primare de colectare a datelor:

a) Lipsa metodologiei: 7.b.1,1, 7.b.1.2 

b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 7.1.2

Indicatori ODD 7 naționali – 6

Global Global divizat

4

2

Disponibilitatea indicatorilor ODD 7

Disponibil Lipsă

3 3
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ODD 8: Promovarea unei creșteri economice susţinute,
 deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive
 a forţei de muncă și a unei munci decente pentru toţi

La nivel  global pentru evaluarea obiectivului 8 au fost stabiliți 17 indicatori, din care 15 au fost 
considerați relevanți pentru Republica Moldova. În procesul de naționalizare și ajustare la con-
textul național intacți au fost acceptați 11 indicatori globali, ceilalți fi ind ajustați sau modifi cați, 
prin identifi carea unor indicatori proxy.

Figura 12. Naționalizarea indicatorilor ODD 8

Pentru monitorizarea țintelor din ODD 8 au fost identifi cați 17 indicatori, din care 7 indicatori 
sunt disponibili, 3 indicatori sunt parțial disponibili, iar pentru 7 indicatori lipsă urmează a fi  
identifi cate acțiuni de producere a acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elabo-
rarea metodologiei de calcul sau /și identifi carea surse primare de colectare a datelor:

a) Lipsa metodologiei: 8.4.1, 8.4.2, 8.9.2, 8.10.2.2, 8.b.1

b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 8.9.1, 8.10.2.1

Indicatori ODD 8 naționali – 17

Global
Global proxy Național
Global ajustat

Global divizat

11

1

2

2

1

Disponibilitatea indicatorilor ODD 8

Disponibil LipsăParțial

77

3
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ODD 9: Construirea unor infrastructuri rezistente,
 promovarea industrializării durabile și încurajarea inovaţiei

La nivel  global pentru evaluarea obiectivului 9 au fost stabiliți 12 indicatori, din care 11 au fost 
considerați relevanți pentru Republica Moldova. În procesul de naționalizare și ajustare la con-
textul național intacți au fost acceptați 9 indicatori globali, ceilalți fi ind ajustați sau modifi cați, 
prin identifi carea unor indicatori proxy.

Figura 13. Naționalizarea indicatorilor ODD 9

Pentru monitorizarea țintelor din ODD9 au fost identifi cați 15 indicatori, din care 10 indicatori 
sunt disponibili, iar pentru 5 indicatori lipsă urmează a fi  identifi cate acțiuni de producere a 
acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elaborarea metodologiei de calcul sau /și 
identifi carea surse primare de colectare a datelor:

a) Lipsa metodologiei: 9.3.2.1, 9.b.1

b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor: 9.c.1

c) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 9.1.1, 9.5.3

Indicatori ODD 9 naționali – 15

Global
Național
Global ajustat

Global divizat

9
2

3

1

Disponibilitatea indicatorilor ODD 9

Disponibil Lipsă

5

10
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ODD 10: Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor
 și de la o ţară la alta

La nivel  global pentru evaluarea obiectivului 10 au fost stabiliți 11 indicatori, din care 6 au 
fost considerați relevanți pentru Republica Moldova. Din indicatorii relevanți, 5 indicatori sunt 
valorici , iar indicatorul narativ 10.7.2 a fost împărțit în doi indicatori narativi: 10.7.2.1 Numărul 
acordurilor bilaterale în domeniul angajării în câmpul muncii peste hotare; 10.7.2.2 Numărul acor-
durilor bilaterale în domeniul securității sociale. În procesul de naționalizare și ajustare la contex-
tul național intacți au fost acceptați 5 indicatori globali.

Figura 14. Naționalizarea indicatorilor ODD 10

Pentru monitorizarea țintelor din ODD10 au fost identifi cați 8 indicatori, din care 5 indicatori 
sunt disponibili, iar pentru 3 indicatori lipsă urmează a fi  identifi cate acțiuni de producere a 
acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elaborarea metodologiei de calcul sau /și 
identifi carea surse primare de colectare a datelor:

a) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 10.3.1, 10.3.2, 10.7.1

Indicatori ODD 10 naționali – 8

Global Narativ Național

5

2

1

Disponibilitatea indicatorilor ODD 10

Disponibil Lipsă

3

5
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ODD 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele
 să fi e deschise tuturor, sigure, reziliențe și durabile

La nivel  global pentru evaluarea obiectivului 11 au fost stabiliți 15 indicatori, din care 12 au 
fost considerați relevanți pentru Republica Moldova. Din indicatorii relevanți, 11 indicatori sunt 
valorici, iar 1 indicator este narativ care se repetă la indicatorul 1.5.3 (ind. 11.b.2 Ponderea ac-
țiunilor realizate din cadrul strategic național privind reducerea pericolelor aferente  dezastrelor). 
E necesar de menționat că din cei 11 indicatori valorici relevanți 2 indicatori se repetă: 11.5.1 
Numărul de persoane care au suferit în urma dezastrelor naturale la 100.000 persoane și 11.5.2 
Valoarea pierderilor economice în urma dezastrelor naturale raportate la PIB.

În procesul de naționalizare și ajustare la contextul național intacți au fost acceptați 4 indicatori 
globali, ceilalți fi ind ajustați sau modifi cați, prin identifi carea unor indicatori proxy.

Figura 15. Naționalizarea indicatorilor ODD 11

Pentru monitorizarea țintelor din ODD11 au fost identifi cați 14 indicatori, din care 7 indicatori 
sunt disponibili, iar pentru 7 indicatori lipsă urmează a fi  identifi cate acțiuni de producere a 
acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elaborarea metodologiei de calcul sau /și 
identifi carea surse primare de colectare a datelor:
a) Lipsa metodologiei: 11.6.1.2 
b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor: 11.2.1.2, 11.2.1.3
c) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 11.3.2, 11.4.1, 11.7.2, 11.a.1

Indicatori ODD 11 naționali – 14

Global Global proxy Național

4

7

7 7

3

Disponibil Lipsă

Disponibilitatea indicatorilor ODD 11
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ODD 12: Asigurarea unor tipare de consum și producţie durabile

La nivel global pentru evaluarea obiectivului 12 au fost stabiliți 13 indicatori, din care 3 indi-
catori (12.2.1 Valoarea resurselor naturale raportate la PIB, inclusiv pe o persoană; 12.2.2 Valoarea 
consumului de resurse naturale raportate la PIB, inclusiv pe o persoană; 12.8.1 Existența în curricula 
școlară a următoarelor module: i) dezvoltarea durabilă, ii) drepturile omului, iii) egalitate de gen, 
iv) educația sexuală) se repetă. Din 10 indicatori rămași 5 au fost considerați relevanți pentru 
Republica Moldova, dintre care 3 indicatori sunt valorici , iar 2 indicatori sunt narativi (12.4.1 
Numărul de acorduri/angajamente internaționale semnate de RM privind substanțele chimice pe-
riculoase și deșeuri; 12.7.1 Acțiuni privind asigurarea de achiziții publice ecologice). În procesul 
de naționalizare și ajustare la contextul național intacți au fost acceptați 2 indicatori globali, 
ceilalți fi ind ajustați sau modifi cați, prin identifi carea unor indicatori proxy.

Figura 16. Naționalizarea indicatorilor ODD 12

Pentru monitorizarea țintelor din ODD16 au fost identifi cați 7 indicatori, din care 4 indicatori 
sunt disponibili, iar pentru 3 indicatori lipsă urmează a fi  identifi cate acțiuni de producere a 
acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elaborarea metodologiei de calcul sau /și 
identifi carea surse primare de colectare a datelor:
a) Lipsa sursei primare de colectare a datelor: 12.4.1
b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 12.6.1, 12.7.1

Indicatori ODD 12 naționali – 7
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ODD 13: Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor
 climatice și a impactului lor

La nivel global pentru evaluarea obiectivului 13 au fost stabiliți 7 indicatori, din care 2 indica-
tori se repetă: 13.1.1 Ponderea acțiunilor realizate din cadrul strategic național privind reducerea 
pericolelor aferente  dezastrelor; 13.1.2 Numărul de persoane care au suferit în urma dezastrelor 
naturale la 100.000 persoane. 

Din 5 indicatori incluși în setul de indicatori naționali, 3 indicatori narativi au fost considerați 
relevanți pentru Republica Moldova (13.2.1 Numărul documentelor de politici în care au fost in-
tegrate aspecte de adaptare la schimbări climatice; 13.3.1 Acțiuni privind integrarea în curricula 
preuniversitară a efectelor schimbării de climă; 13.3.2 Acțiuni privind implementarea cadrului stra-
tegic național privind schimbările climatice). La moment ind. 13.3.1 și 13.3.2 sunt lipsă și urmea-
ză sa fi e identifi cată modalitatea de raportare pentru acest tip de indicatori.

Figura 17. Naționalizarea indicatorilor ODD 13
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ODD 14: Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor,
 mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă

La nivel global pentru evaluarea obiectivului 14 au fost stabiliți 10 indicatori, din care 2 au fost 
considerați relevanți pentru Republica Moldova. În procesul de naționalizare și ajustare la con-
textul național au fost stabiliți 2 indicatori proxy pentru raportare, din care indicatorul 14.4.1 
Numărul contravențiilor înregistrate privind pescuitul ilegal este disponibil, iar indicatorul 14.1.1 
Indicii chimici privind eutrofi zarea apelor de suprafață este lipsă și pentru producerea acestui 
indicator este nevoie de a identifi ca sursa de date, dar și metodologia de calcul.

Figura 18. Naționalizarea indicatorilor ODD 14
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Figura 19. Naționalizarea indicatorilor ODD 15

Pentru monitorizarea țintelor din ODD15 au fost identifi cați 10 indicatori, din care 5 indicatori sunt 
disponibili, iar pentru 5 indicatori lipsă urmează a fi  identifi cate acțiuni de producere a acestora. 
Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elaborarea metodologiei de calcul sau /și identifi -
carea surse primare de colectare a datelor:
a) Lipsa sursei primare de colectare a datelor: 15.3.1, 15.7.1
b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 15.1.2, 15.8.1, 15.9.1

ODD 15: Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile
 a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, 
 combaterea deșertifi cării, stoparea și repararea degradării 
 solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate

La nivel global pentru evaluarea obiectivului 15 au fost stabiliți 14 indicatori, din care indica-
torul 15.c.1 Cota parte a animalelor sălbatice care constituie obiect al braconajului sau comercia-
lizării ilegale în total animale sălbatice se repetă. Din 13 indicatori rămași 8 au fost considerați 
relevanți pentru Republica Moldova, dintre care 6 indicatori sunt valorici, iar 2 indicatori sunt 
narativi (15.8.1 Acte normative și măsuri privind prevenirea și reducerea apariției speciilor invazive 
pentru a controla și eradica speciile prioritare; 15.9.1 Gradul de implementare a acțiunilor din ca-
drul Planului Strategiei privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020). 
În procesul de naționalizare și ajustare la contextul național intacți au fost acceptați 4 indicatori 
globali, ceilalți fi ind ajustați sau modifi cați, prin identifi carea unor indicatori proxy.

Indicatori ODD 15 naționali – 10
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ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru
 o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi
 și crearea unor instituţii efi ciente, responsabile și incluzive
 la toate nivelurileă

La nivel global pentru evaluarea obiectivului 16 au fost stabiliți 23 indicatori, din care indicatorul 
16.b.1 Ponderea populației care a fost discriminata în ultimele 12 luni se repetă. Din 22 indicatori 
rămași 20 au fost considerați relevanți pentru Republica Moldova, dintre care 19 indicatori sunt 
valorici, iar un indicator este narativ (16.10.2.1 Acțiuni privind respectarea Legii cu referire la accesul 
la informație). În procesul de naționalizare și ajustare la contextul național intacți au fost acceptați 
16 indicatori globali, ceilalți fi ind ajustați sau modifi cați, prin identifi carea unor indicatori proxy.

Figura 20. Naționalizarea indicatorilor ODD 16

Pentru monitorizarea țintelor din ODD16 au fost identifi cați 32 indicatori, din care 11 indicatori 
sunt disponibili, 3 indicatori sunt parțial disponibili, iar pentru 19 indicatori lipsă urmează a fi  
identifi cate acțiuni de producere a acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elabo-
rarea metodologiei de calcul sau /și identifi carea surse primare de colectare a datelor:
a) Lipsa sursei primare de colectare a datelor: 16.3.2.1, 16.3.2.3, 16.3.2.4, 16.3.2.5
b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 16.1.2, 16.1.4, 16.2.1.1, 16.2.3, 

16.3.1.1, 16.3.1.2, 16.4.1, 16.5.2.1, 16.6.2, 16.7.1.3, 16.7.2.1, 16.9.1, 16.10.1.1, 16.10.2.1, 16.10.1.2
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ODD 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea 
 parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă

La nivel global pentru evaluarea obiectivului 17 au fost stabiliți 25 indicatori, din care 9 au fost 
considerați relevanți pentru Republica Moldova. Din indicatorii relevanți, 6 indicatori sunt valo-
rici , iar 3 indicatori sunt narativi (17.17.1 Gradul de implementare a Strategiei de dezvoltare a so-
cietății civile; 17.18.2 Disponibilitatea legislației naționale în domeniul statisticii conform Principiilor 
Fundamentale ale Statisticii Ofi ciale; 17.18.3 Gradul de implementare a Programului Anual de Lucrări 
Statistice). În procesul de naționalizare și ajustare la contextul național intacți au fost acceptați 4 
indicatori globali, ceilalți fi ind ajustați sau modifi cați, prin identifi carea unor indicatori proxy.

Figura 21. Naționalizarea indicatorilor ODD 17

Pentru monitorizarea țintelor din ODD17 au fost identifi cați 10 indicatori, din care 4 indicatori 
sunt disponibili, iar pentru 6 indicatori lipsă urmează a fi  identifi cate acțiuni de producere a 
acestora. Astfel, pentru indicatorii lipsă este necesară elaborarea metodologiei de calcul sau /și 
identifi carea surse primare de colectare a datelor:
a) Lipsa metodologiei: 17.18.2, 17.8.3, 17.19.2.2
b) Lipsa sursei primare de colectare a datelor: 17.19.1
c) Lipsa sursei primare de colectare a datelor și a metodologiei: 17.18.1, 17.17.1
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 CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Procesul de naționalizare a indicatorilor Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă este corelat cu 
etapele de naționalizare nemijlocită a țintelor. Este cunoscut faptul că ODD vor avea un impact 
major asupra necesarului de date pentru raportarea la nivel global, regional și național. Un alt 
aspect important este faptul că nu toți indicatorii sunt relevanți la nivel regional și național. Din 
aceste considerente nu există o viziune clară cu referire la indicatorii globali irelevanți pentru 
o anumită regiune sau țară. Mecanismul de raportare la nivel global și regional este în proces 
de discuție între ofi ciile naționale de statistică și agenții internaționale responsabile pentru 
anumite ținte și indicatori.

Naționalizarea indicatorilor ODD a fost inițiată prin identifi carea indicatorilor globali relevanți 
contextului național și discutarea acestora cu toate părțile interesate, după care a urmat etapa 
de formulare a indicatorilor naționali adiționali. Menționăm că indicatorii adiționali vor fi  uti-
lizați doar în cadrul raportărilor naționale și au drept scop asigurarea cadrului informațional 
necesar pentru monitorizarea și evaluarea țintelor naționalizate.

Din total indicatori globali ODD, 152 indicatori cantitativi și 19 calitativi (narativi) au fost con-
siderați relevanți pentru Republica Moldova. Evaluarea disponibilității indicatorilor ODD a fost 
efectuată doar pentru indicatorii relevanți, respectiv raportul nu conține informație privind 70 
indicatori globali identifi cați ca fi ind irelevanți. La moment Republica Moldova, din 152 indi-
catori globali (cantitativi) relevanți va putea raporta integral pentru comparabilitate globală și 
regională doar 65 indicatorii, iar 16 vor fi  raportaţi fără dezagregările specifi cate în indicatori. 
În cazul celor 19 indicatori narativi sunt disponibili doar 2 indicatori. 

Indicatorii globali ODD naționalizați au fost supliniți cu indicatori naționali, astfel încît lista fi na-
lă ODD de raportat este formată din 226 indicatori, din care 50 la sută sunt disponibili.

O provocare majoră în naționalizarea indicatorilor este faptul că pentru 88 indicatori globali 
nu este disponibilă metodologia de calcul și din aceste considerente unii indicatorii au fost 
stabiliți ca fi ind lipsă sau în unele cazuri s-a recurs la identifi carea indicatorilor proxy, reieșind 
din contextul general al țintei și indicatorului. Pe de altă parte, există indicatori complecși care 
de fapt sunt formați din mai mulți indicatori sau fac referință la diferite unități de măsură, re-
spectiv în aceste cazuri pentru asigurarea unei raportări continuu la nivel național, indicatorul 
a fost divizat în indicatorii separați.

Principalele provocări în cartografi erea indicatorilor globali și naționalizarea acestora se referă 
la existența unei metodologii solide, sfera de acoperire a datelor, accesibilitatea și acuratețea 
informației primare. Astfel, provocările cheie identifi cate în procesul de naționalizare a indica-
torilor ODD sunt:

a) Accesibilitatea redusă a datelor. Datele prezentate de către agențiile naționale (BNS sau mi-
nisterele relevante) în general pot fi  accesate prin intermediul a diferitor produse de disemi-
nare. În același timp, unele date nu sunt disponibile din motiv că nu există evidență primară 
sau datele sunt disponibile doar pentru anumite perioade de timp, fapt ce nu asigură con-
tinuitatea și limitează posibilitatea stabilirii unor ținte de realizat.  

b) Calitatea datelor. Succesul monitorizării țintelor depinde de accesibilitatea datelor opor-
tune la anumite perioade de timp, coerente și cu un anumit grad de acuratețe. Indicatorii 
ODD, în special cei care sunt produși de instituțiile care nu sunt producători de statistici 
ofi ciale au de suferit mult din cauza lipsei unor date de calitate, fi e că sunt colectate prin 
metode necorespunzătoare sau nu există un sistem de asigurare a calității procesului de 
colectare a datelor.
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c) Lipsa metadatelor aferente metodelor de colectare a datelor. Nu întotdeauna, datele acce-
sibile în sistemul statistic național sau la alți deţinători de date dispun de informație privind 
instituția care colectează datele, deținătorul sursei de date, nivelul de dezagregare a datelor, 
periodicitatea colectării și sfera de acoperire a acestora. Acest fapt limitează posibilitatea de 
evaluare a gradului de corespundere a indicatorului cu defi nițiile agreate la nivel global.

d) Serii dinamice limitate. Stabilirea unor ţinte presupune existenţa unor serii dinamice pentru 
cel puţin 5 ani. Unii indicatori sunt colectaţi sporadic și nu există o claritate privind următoa-
rea rundă de colectare a datelor. În aceste condiţii este necesară prioritizarea  indicatorilor 
și elaborarea unei strategii coordonate privind îmbunătăţirea disponibilităţii indicatorilor.

e) Unii indicatori globali sunt formulaţi drept indicatori de impact și mai puţin ca indicatori 
de rezultat. În acest caz atingerea anumitor ţinte va fi  difi cil de estimat, respectiv în cadrul 
procesului de consultare publică au fost identifi caţi mai mulţi indicatori naţionali care vin să 
completeze indicatorii globali.

f ) Dublarea și suprapunerea de colectare de date pentru unii indicatori de către diferite insti-
tuții, fapt ce limitează posibilitatea de identifi care a unei surse relevante și credibile de date.

g) Pentru 10 indicatori globali relevanți nu a fost posibilă identifi carea instituției care ar deține 
informația primară pentru producerea acestora. 

h) În cazul unor indicatori care relevă impactul intersectorial al cadrului strategic naţional a 
fost difi cilă stabilirea instituției responsabile de monitorizare a indicatorului. Sunt situaţii 
cînd indicatorii sunt disponibili, însă nici o instituţie nu dorește să-și asume angajamentul 
privind monitorizarea și evaluarea acestora.

În procesul de stabilire a cadrului național de raportare a ODD-lor, Republica Moldova urmează 
să considere următoarele aspecte:

a) Spre deosebire de indicatorii Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, indicatorii Obiecti-
velor de Dezvoltare Durabilă presupun nu doar raportarea unor indicatori valorici, dar și a 
indicatorilor calitativi, care presupun raportarea narativă a nivelului de realizare a anumitor 
acțiuni a cadrului strategic național sau a unor convenții ratifi cate la nivel național. În acest 
context, provocarea majoră este standardizarea procesului de raportare și includerea aces-
tuia în sistemul național de raportate.

b) Republica Moldova urmează să depună eforturi majore în suplinirea indicatorilor lipsă, pre-
cum și a dezagregărilor considerate relevante pe plan naţional. Menționăm că o serie de 
indicatori presupun disponibilitatea dezagregărilor nu doar pentru o singura caracteristică, 
cum ar fi  sexul, dar în combinație și cu alte caracteristici precum vîrsta, dizabilitatea și gru-
puri vulnerabile. În procesul de cartografi ere a fost identifi cată capacitatea redusă a Autori-
tăților Publice privind formularea necesarului de date dezagregate și corelarea acestuia cu 
obiectivele strategice din anumite sectoare. 

c) Necesitatea delimitării la etapa de stabilire a mecanismului de raportare a rolului fi ecărei in-
stituţii responsabile de producerea și monitorizarea indicatorilor ODD. Canalizarea efi cientă 
a resurselor trebuie să ţină cont de delegarea unor responsabilităţi specifi ce proceselor de 
date doar unei instituţii, astfel încît să fi e evitată dublarea anumitor activităţi și reducerea 
poverii de raportare.

d) Pentru unii indicatori drept sursă de date au fost identifi cate organizațiile internaționale 
(BM, OMS, ITU, etc.) și respectiv responsabilitatea de producere nu revine instituțiilor na-
ționale, fi ind astfel difi cilă obținerea informației detaliate privind metodologia de calcul a 
acestora.
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e) Unii indicatori urmează să fi e preluaţi din surse de date care nu fac parte din sistemul sta-
tistic naţional, precum ONG-le sau alți deținători de date și în acest caz nu este clară cum 
va fi  asigurată continuitatea procesului de colectare a datelor, dar și asigurarea calităţii și 
comparabilităţii datelor în timp. 

f ) Producerea indicatorilor ODD la nivel național implică eforturi suplimentare pentru Biroul 
Național de Statistică, dar și alți producători de date statistice, nu doar din perspectiva îm-
bunătăţirii disponibilităţii indicatorilor lipsă, dar și reieșind din necesitatea asigurării conti-
nuităţii proceselor de colectare. În acest sens, este foarte importantă stabilirea unor relaţii 
durabile de parteneriat între toţi actorii implicaţi, astfel încît eforturile să fi e direcţionate 
spre domeniile cu cele mai mari lacune în date. 

g) Este necesară stabilirea instituției care va coordona procesul de colectare și diseminare a 
indicatorilor ODD. Aceste responsabilități ar putea fi  delegate BNS, însă capacitățile acestei 
instituții urmează să fi e fortifi cate, inclusiv prin crearea unei unități specializate. De aseme-
nea trebuie să fi e delegate responsabilități specifi ce pentru indicatorii ODD și în cadrul altor 
producători și deținători de date statistice.

Acordul de asociere RM-UE prevede ajustarea treptată și a statisticii ofi ciale la Acquis-ul comu-
nitar, fapt ce implică anumite angajamente faţă de produsele statistice disponibile și cele ce 
vor fi  dezvoltate pe viitor. Biroul Naţional de Statistică urmează să-și fortifi ce rolul de coordo-
nator al Sistemului Statistic Național, fapt ce va crea condiţii necesare pentru realizarea unui 
transfer de competențe și abilități în aplicarea unor standarde de calitate pentru procesele de 
producție statistică utilizate de BNS la nivelul altor producători și deţinători de date statistice. 
Acest fapt este extrem de important în condițiile în care mulți indicatori ODD nu fac parte din 
statistica ofi cială sau în general sunt în afara sistemului statistic național. Ținta 17.18 și indi-
catorul 17.18.1 specifi că expres necesitatea sporirii disponibilității indicatorilor de dezvoltare 
durabilă la nivel național conform dezagregărilor relevante și Principiilor Fundamentale ale 
Statisticii Ofi ciale, iar calitatea indicatorului fi ind unul din aceste principii. 

Procesul de naționalizare a indicatorilor ODD trebuie să fi e urmat de o foaie de parcurs, care să 
prevadă acțiuni în timp pentru producerea continuă a indicatorilor existenți, dar și a surselor 
necesare pentru obținerea celor lipsă total sau parțial. Este evident faptul că cele mai multe 
resurse urmează să fi e direcționate către sectoarele cu cei mai mulți indicatori lipsă. În acest 
sens foaia de parcurs va include și necesități privind îmbunătățirea capacităților la nivel națio-
nal pentru producerea și analiza indicatorilor ODD, asistența tehnică necesară și estimarea de 
costuri pentru fi ecare activitate. Dat fi ind că procesul de producere și raportare a ODD-lor pre-
supune implicarea și altor instituții decît BNS, stabilirea unui mecanism de coordonare a asis-
tentei externe în sectorul de producere și monitorizare devine o prioritate tot mai stringentă.

Pe de altă parte, este necesară crearea unei platforme unice de raportare a indicatorilor ODD, 
prin intermediul căreia fi ecare instituție delegată cu responsabilități de producere va plasa 
anual indicatorii ODD, iar instituțiile responsabile de implementarea țintelor va informa publi-
cul larg privind gradul de atingere a fi ecărei ținte.
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Anexa 1. Indicatorii ODD sensibili la dimensiunea de gen

Obiec-
tive de 

dezvoltare 
durabila

Indicator național
Indicatori 

naționalizați

Disponibilita-
tea indicato-
rului pe sexe 

(1- disponibil, 
3 lipsă)

Țintele 
ODD

1 2 3 4 5

ODD 1

1.1.1 Ponderea populației afl ate sub pragul internațional al 
sărăciei 2,15 $ pe zi, pe sexe, grupe de vârstă, statut ocupațional 
și mediu de reședință (urban / rural)

Global divizat 1

1.1
1.1.2 Ponderea populației afl ate sub pragul internațional al 
sărăciei 4,3 $ pe zi, pe sexe, grupe de vârstă, statut ocupațional și 
mediu de reședință (urban / rural)

Global divizat 1

1.2.1 Rata sărăciei absolute, pe sexe și vîrste Global 1
1.2

1.2.2 Indicele sărăciei multidimensionale, pe sexe Global 3
1.3.2 Ponderea persoanelor de vîrstă pensionară care benefi ciază 
de pensie de asigurări sociale, pe sexe, grupe de vîrstă Global proxy 3 1.3

1.4.2 Ponderea populației adulte cu drepturi asigurate asupra 
pămîntului, pe sexe și grupe de vîrstă Global ajustat 3 1.4

ODD3

3.1.1 Rata mortalității materne, la 100 mii născuţi vii Global 1
3.1

3.1.2 Rata nașterilor asistate de personal califi cat, % Global 1
3.3.1.1 Incidența HIV la 100 mii persoane neinfectate, pe sexe, 
vîrstă, categorii de populație Global 1

3.33.3.1.2 Incidența prin sifi lis, pe sexe, vîrstă, la 100 mii populație Național 1
3.3.1.3 Incidența prin  gonoree, pe sexe, vîrstă, la 100 mii popu-
lație Național 1

3.5.2.2 Prevalența consumului nociv de alcool, pe sexe, vîrstă, 
mediu, % Național 3 3.5

3.7.1 Ponderea femeilor de vîrstă fertilă (15-49 ani) cu necesități 
de planifi care a familiei satisfăcute prin metode moderne de 
contracepție

Global 3
3.7

3.7.2 Rata nașterilor timpurii la vîrsta de 10-14 ani și 15-19 ani, la 
1000 femei de vîrsta respectivă, pe medii de reședință Global 1

ODD4

4.1.1. Ponderea copiilor și tinerilor din învățămîntul gimnazial cu 
cunoștințe minime în domeniul cititi/lecturii și matematicii (pe 
sexe)

Global proxy 3
4.1

4.1.2 Rata de absolvire a învățămîntului primar, pe sexe Național 1
4.1.3 Rata de absolvire a învățămîntului gimnazial, pe sexe Național 1
4.2.1 Indicele de dezvoltare timpurie a copilului pînă la 5 ani, pe 
sexe Global 3 4.2

4.3.1 Rata de participare a tinerilor și adulților în educația forma-
lă și non-formală pe parcursul vieții, pe sexe (în ultimele 12 luni) Global 3 4.3

4.5.1.1 Indicele parității pe sexe, nivel primar Global divizat 1

4.5
4.5.1.2 Indicele parității pe sexe, nivel gimnazial Global divizat 1
4.5.1.3 Indicele parității pe sexe, nivel secundar treapta II Global divizat 1
4.5.1.4 Indicele parității pe sexe, nivel terţiar Global divizat 1
4.7.1 Existența în curricula școlară a următoarelor module: i) 
dezvoltarea durabilă, ii) drepturile omului, iii) egalitate de gen, 
iv) educația sexuală 

Narativ 3 4.7

ODD 5

5.1.1 Acţiuni privind implementarea convenției CEDAW Narativ 3 5.1
5.2.1. Prevalența violenței  fi zice, sexuale sau psihologice față 
de femei din partea partenerului/soțului, în ultimele 12 luni, pe 
vîrste

Global 1
5.2

5.2.2. Prevalența violenței sexuale față de femei din partea altor 
persoane decît partenerul/soțul, în ultimele 12 luni, pe vîrste

Global 3

5.4.1 Proporția timpului alocat pentru munca casnică neplătită, 
pe sexe, vîrstă și medii de reședință

Global 1 5.4

5.5.1.1 Ponderea femeilor alese în parlament Global divizat 1
5.5

5.5.1.2 Ponderea femeilor alese în Administrația Publică Locală Global divizat 1
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1 2 3 4 5

ODD 5

5.5.1.3 Ponderea femeilor în poziții numite Global divizat 1
5.5

5.5.2 Ponderea femeilor în funcții de conducere Global 1
5.6.1. Ponderea femeilor in varsta de 15-49 de ani care iau decizii indepen-
dente cu privire la relatii sexuale, utilizarea contraceptiei si sanatatea sexuala 
si reproductiva

Global 3

5.65.6.2 Numărul documentelor de politici care garanteaza accesul egal si 
echitabil femeilor si barbatilor de varsta de 15 ani si mai mult la servicii de 
sanatatea sexuala si reproductiva, informatii si educatie in domeniul sanatatii 
sexuale si reproductive 

Narativ 1

5.b.1 Ponderea populației care deține telefon mobil, pe sexe Global 3 5.b

ODD 8

8.3.1 Ponderea ocupării informale în  sectorul non-agricol, pe sexe Global 1 8.3
8.5.1 Disparitatea salarială de gen pe ocupații, grupe de vârstă, sexe și per-
soane cu dizabilități

Global ajustat 1
8.5

8.5.2 Rata șomajului, dezagregată pe sexe, grupe de vârstă și  dizabilitate Global 1
8.7.1  Procentul și numărul copiilor cu vârsta între 5-17 ani, care se afl ă în 
situația de „munca copiilor”,  pe grupe de vârstă și sexe

Global 1 8.7

8.8.1 Rata accidentelor de muncă, total ‰, pe sexe Global 1 8.8
8.9.2 Ponderea persoanelor ocupate în activități de turism în total populația 
ocupată, pe sexe

Global 3 8.9

ODD 10

10.2.1 Rata sărăciei relative, sex, vîrstă, persoane cu dizabilități % Global 1 10.2
10.3.1 Ponderea populației care au raportat cazuri de discriminare sau hărțu-
ială în ultimele 12 luni, pe sexe

Global 3
10.3

10.3.2 Cazuri de discriminare sau hărțuială raportate la 10 mii populație, pe 
sexe

Național 3

ODD 11
11.7.2 Ponderea victimelor abuzului fi zic sau sexual, în ultimele 12 luni, pe 
sexe

Global 3 11.7

ODD 16

16.1.1 Numărul victimelor omorului intenționat la 100 miii populație, pe sexe 
și grupe de vîrstă

Global 1

16.1
16.1.2 Numărul deceselor cauzate de confl icte la 100 mii populație, pe sexe 
și vîrste

Global 3

16.1.3 Incidența violenței fi zice sau sexuale în rîndul femeilor, în ultimele 12 
luni

Global ajustat 1

16.2.1.1 Ponderea copiilor (0-17) care au fost supuși violenței fi zice de orice 
fel sau psihologice din partea întreținătorului, în ultima lună, pe sexe, vîrstă

Global 3

16.2
16.2.2 Numărul victimelor trafi cului de fi ințe umane la 100 mii populație, pe 
sexe, grupe de vîrstă și forme de exploatare

Global 1

16.2.3 Ponderea  tinerilor în vîrstă de 18-29 ani care au fost supuși violenței 
sexuale pînă la 18 ani, pe sexe

Global 3

16.3.1.2 Numărul de victime ale violenței care s-au adresat la organele abili-
tate, la 100 mii populație, pe sexe

Global ajustat 3
16.3

16.3.2.1 Ponderea persoanelor arestate (fără sentință) în total persoane deți-
nute în instituții penitenciare, pe sexe, vîrstă, durata arestării

Global 3

16.7.1.1 Ponderea femeilor  în serviciul public, pe dizabilități, vîrstă, funcții Global divizat 1
16.716.7.1.2 Ponderea femeilor judecători Global divizat 1

16.7.1.3 Ponderea femeilor pe ocupații Național 3
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Anexa 3. Indicatorii naționalizați a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă

INDICATOR NAȚIONAL

Nivelul 

de deza-

gregare

Dispo-

nibili-

tatea

Criterii de 

dezagre-

gare

Tipul 

indica-

torului

Produ-

cător de 

date

Monito-

rizare și 

evaluare

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.1 Ponderea popu-
lației afl ate sub pragul 
internațional al sărăciei 
2,15 $ pe zi, pe sexe, 
grupe de vârstă, statut 
ocupațional și mediu de 
reședință (urban / rural)

total da  
Global 
ajustat

BNS ME 9,3 7,3 5,5 5,2 4,6 n/d

sex da
bărbat

Global 
ajustat

BNS ME 9,8 7,7 5,5 5,8 4,5 4,8

femeie
Global 
ajustat

BNS ME 8,9 7,0 5,3 4,7 4,6 4,1

medii de 
reședință

da
urban

Global 
ajustat

BNS ME 2,8 2,7 1,5 1,5 2,3 1,9

rural
Global 
ajustat

BNS ME 14,0 10,8 8,2 8,0 6,3 6,4

grupe de 
vârstă, 

ani
da

15-24
Global 
ajustat

BNS ME 9,7 7,8 6,8 7,9 5,5 4,9

25-34
Global 
ajustat

BNS ME 10,6 8,3 5,5 5,2 5,5 4,8

35-44
Global 
ajustat

BNS ME 11,6 8,7 6,0 7,2 5,6 6,1

45-54
Global 
ajustat

BNS ME 8,4 7,4 5,6 5,6 4,8 4,6

55+
Global 
ajustat

BNS ME 3,6 2,5 2,1 1,8 1,8 1,5

statut 
ocupați-

onal
da

fermieri
Global 
ajustat

BNS ME 31,2 34,9 21,3 21,8 15,2 23,1

angajați 
în sectorul 

agrar

Global 
ajustat

BNS ME 13,9 7,4 6,0 6,6 5,4 8,6

angajați 
în sectorul 
non-agrar

Global 
ajustat

BNS ME 3,0 2,1 1,5 1,3 1,0 1,7

pensionari
Global 
ajustat

BNS ME 4,6 3,3 3,7 2,3 2,6 1,4

alte
Global 
ajustat

BNS ME 7,2 6,7 5,9 8,2 8,6 4,7

1.1.2 Ponderea popu-
lației afl ate sub pragul 
internațional al sărăciei 
4,3 $ pe zi, pe sexe, 
grupe de vârstă, statut 
ocupațional și mediu de 
reședință (urban / rural)

total da  
Global 
ajustat

BNS ME 26,8 23,4 20,4 15,8 14,9 15,6

sex da
bărbat

Global 
ajustat

BNS ME 27,8 24,7 21,4 16,9 15,9 16,9

femeie
Global 
ajustat

BNS ME 25,9 22,3 19,5 14,9 14,1 14,5

medii de 
reședință

da
urban

Global 
ajustat

BNS ME 11,7 9,6 9,2 5,2 5,7 5,3

rural
Global 
ajustat

BNS ME 37,8 33,5 28,6 23,8 21,9 23,4

grupe de 
vârstă, 

ani
da

15-24
Global 
ajustat

BNS ME 26,9 22,8 19,4 15,8 15,1 16,7

25-34
Global 
ajustat

BNS ME 26,9 23,9 21,1 17,4 15,3 16,4

35-44
Global 
ajustat

BNS ME 30,5 26,7 23,5 18,9 18,1 17,1

45-54
Global 
ajustat

BNS ME 22,0 18,7 15,3 11,7 11,7 12,6

55+
Global 
ajustat

BNS ME 21,4 17,8 15,4 10,6 9,6 10,5

statut 
ocupați-

onal
da

fermieri
Global 
ajustat

BNS ME 47,1 46,7 37,8 29,2 28,4 33,6

angajați 
în sectorul 

agrar

Global 
ajustat

BNS ME 53,9 41,8 41,7 40,3 34,1 40,2
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.1.2 Ponderea popu-
lației afl ate sub pragul 
internațional al sărăciei 
4,3 $ pe zi, pe sexe, 
grupe de vârstă, statut 
ocupațional și mediu de 
reședință (urban / rural)

statut 
ocupați-

onal
da

angajați 
în sectorul 
non-agrar

Global 
ajustat

BNS ME 14,3 11,4 10,9 9,5 11,2 9,2

angajați 
cont 

propriu

Global 
ajustat

BNS ME 5,9 20,9 0,0 10,6 11,1 0,0

pensionari
Global 
ajustat

BNS ME 28,0 24,7 22,6 13,8 13,2 13,7

alte
Global 
ajustat

BNS ME 20,6 24,0 18,5 15,9 12,5 15,1

1.2.1 Rata sărăciei abso-
lute, pe sexe și vîrste

total da   Global BNS ME 21,9 17,5 16,6 12,7 11,4 9,6

sex da
bărbat Global BNS ME 22,1 17,7 16,8 13,2 11,9 10,6
femeie Global BNS ME 21,8 17,4 16,4 12,3 11,1 8,8

grupe de 
vârstă, 

ani
da

15-24 Global BNS ME 21,8 15,4 15,6 13,6 10,4 11,6
25-34 Global BNS ME 18,0 14,9 13,7 10,8 9,3 7,2
35-44 Global BNS ME 22,5 18,1 17,0 13,6 11,6 10,2
45-54 Global BNS ME 19,3 14,6 14,1 10,7 10,7 9,3
55+ Global BNS ME 23,9 19,4 18,3 12,6 11,9 9,3

statut 
ocupați-

onal
da

fermieri Global BNS ME 36,5 33,6 27,8 21,7 19,8 21,2
angajați 

în sectorul 
agrar

Global BNS ME 44,9 32,4 37,1 31,3 25,5 27,1

angajați 
în sectorul 
non-agrar

Global BNS ME 10,1 7,6 6,9 5,9 6,8 4,7

angajați 
cont 

propriu
Global BNS ME 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

pensionari Global BNS ME 28,1 22,3 22,6 14,7 14,6 10,1
alte Global BNS ME 12,7 14,5 12,7 11,7 7,3 7,5

1.2.2 Indicele sărăciei 
multidimensionale

total nu   Global BNS ME            

medii de 
reședință

nu
urban Global BNS ME            

rural Global BNS ME            

1.3.1 Ponderea popu-
lației puțin asigurate 
care benefi ciază de 
ajutor social, inclusiv din 
quintila I

total da  
Global 
proxy

BNS MMPSF 3,4 3,1 4,9 4,0 3,7 5,0

quintile da I
Global 
proxy

BNS MMPSF 12,5 9,7 14,1 11,8 9,3 13,4

1.3.2 Ponderea persoa-
nelor de vîrstă pensio-
nară care benefi ciază 
de pensie de asigurări 
sociale, pe sexe, grupe 
de vîrstă

total nu  
Global 
proxy

BNS MMPSF            

sex nu  
Global 
proxy

BNS MMPSF            

grupe de 
vârstă, ani

nu  
Global 
proxy

BNS MMPSF            

1.4.1 Ponderea populați-
ei cu acces la servicii de 
bază (electricitate, surse 
sigure de apă, sistem de 
canalizare), inclusiv din 
quintila I

total nu   Global BNS
ME, 

MDRC
           

quintile nu I Global BNS
ME, 

MDRC
           

1.4.2 Ponderea popula-
ției adulte cu drepturi 
asigurate asupra pămîn-
tului, pe sexe și grupe 
de vîrstă 

total nu  
Global 
ajustat

tbd MMPSF            

sex nu  
Global 
ajustat

tbd MMPSF            

grupe de 
vârstă, ani

nu  
Global 
ajustat

tbd MMPSF            

1.5.1 Numărul de 
persoane care au suferit 
în urma dezastrelor 
naturale la 100.000 
persoane

total nu   Global

Serviciul 
Situații 

Excepți-
onale

Serviciul 
Situații 

Excepțio-
nale
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.5.2 Valoarea pierderi-
lor economice în urma 
dezastrelor naturale 
raportate la PIB

total nu  
Global 
ajustat

Serviciul 
Situații 

Excepți-
onale

ME            

1.5.3 Ponderea acți-
unilor realizate din 
cadrul strategic național 
privind reducerea 
pericolelor aferente  
dezastrelor

total nu   Național

Serviciul 
Situații 

Excepți-
onale

MAIA            

1.a.1 Ponderea mijoace-
lor alocate din bugetul 
public național pentru 
programele de reducere 
a sărăciei (ajutor social, 
compensații etc.)

total nu   Global MF MMPSF            

1.a.2.1 Ponderea  
cheltuielilor din bugetul 
public național pentru 
educație

total da   Global MF Medu 9,1 8,3 8,4 7,1 7,1 7,2

1.a.2.2 Ponderea  
cheltuielilor din bugetul 
public național pentru 
sănătate

total da   Global MF MS 13,0 12,8 12,8 12,8 11,3 11,0

1.a.2.3 Ponderea  
cheltuielilor din bugetul 
public național pentru 
protecție socială

total da   Global MF MMPSF 14,2 13,4 13,2 12,7 12,7 13,5

2.2.1 Prevalența retardu-
lui statural

total da   Global CNSP MS n/d n/d 6,4 n/d n/d n/d

2.2.2 Prevalența retardu-
lui ponderal

total da   Global CNSP MS n/d n/d 1,4 n/d n/d n/d

2.3.1.1 Ponderea terenu-
rilor agricole utilizate în 
total terenuri agricole

total da   Național BNS MAIA 83,9 84,5 83,3 83,4 83,3 84,1

2.3.1.2 Productivitatea 
muncii în agricultură

total nu   Național BNS MAIA            

2.3.2  Ponderea volumu-
lui producției agricole 
a micilor producători 
agricoli în total produc-
ția agricolă 

total da   Național BNS MAIA 65,1 64,6 64,3 51,6 56,3 59,0

2.4.1.1 Procent de 
suprafațe agricole care 
utilizează practici de 
agricultură durabilă

total nu  
Global 
ajustat

MAIA MAIA            

2.4.1.2 Ponderea tere-
nurilor agricole pe care 
se aplică agricultura in-
tensivă în total terenuri 
agricole

total nu  
Global 
ajustat

MAIA MAIA            

2.b.2 Subvenții pentru 
exportul produselor 
agroalimentre

total nu   Global MAIA MAIA            

3.1.1 Rata mortalității 
materne, la 100 mii 
născuţi vii 

total da   Global CNMS MS 44,5 15,3 30,4 15,8 15,5 31,1

3.1.2 Rata nașterilor 
asistate de personal 
califi cat, %

total da   Global CNMS MS 99,6 99,7 99,7 99,8 99,7 99,7

3.2.1.1 Rata mortalității 
copiilor în vîrstă de 0-4 
ani, la 1000 născuţi vii 

total da   Național CNMS MS 11,7 10,9 9,8 9,4 9,7 9,7

3.2.1.2 Rata mortalității in-
fantile, la 1000 născuţi vii 

total da   Global CNMS MS 13,6 13,4 12,1 11,9 11,7 11,7
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3.2.1.4 Rata mortalită-
ții prin traumatisme, 
intoxicații, la 100 mii 
populaţie 

total da   Național CNMS MS 103,6 86,3 86,6 79,8 85,3 77,2

3.2.2 Rata mortalității 
neonatale, la 1000 
născuţi vii

total da   Global CNMS MS 7,4 6,9 6,4 6,2 6,2 6,4

3.3.1.1 Incidența HIV la 
100 mii persoane nein-
fectate, pe sexe, vîrstă, 
categorii de populație

total da   Global CNMS MS 12,9 13,8 13,7 13,1 16,4 16,1

sex da
bărbat Global CNMS MS 13,1 15,4 14,1      
femeie Global CNMS MS 12,6 12,5 13,0      

grupe de 
vârstă, 

ani
nu

15-24 Global CNMS MS 14,6 13,4 16,4 14,8 14,9 14,9
25-34 Global CNMS MS            
35-44 Global CNMS MS            
45-54 Global CNMS MS            
55+ Global CNMS MS            

3.3.1.2 Incidența prin 
sifi lis, pe sexe, vîrstă, la 
100 mii populație

total da Național CNMS MS 70,3 63,5 64,6 63,8 52,2 53,8

sex da
bărbat Național CNMS MS 79,1 74,5 75,5 72,0 60,5 62,9
femeie Național CNMS MS 62,2 53,4 54,5 56,2 44,4 45,4

grupe de 
vârstă, 

ani
da

0-14 Național CNMS MS 4,9 3,3 3,5 3,7 4,4 6,0
15-17 Național CNMS MS 72,2 69,7 67,8 75,6 63,1 77,2
18-19 Național CNMS MS 157,3 155,4 165,2 133,0 136,5 121,5
20-29 Național CNMS MS 167,4 146,9 151,8 148,3 116,8 123,0
30-39 Național CNMS MS 97,3 89,2 87,1 87,4 64,8 68,8
40+ Național CNMS MS 35,0 31,7 32,3 34,5 31,0 31,2

3.3.1.3 Incidența prin  
gonoree, pe sexe, vîrstă, 
la 100 mii populație

total da Național CNMS MS 36,0 34,9 31,9 27,2 28,2 26,4

sex da
bărbat Național CNMS MS 60,7 62,1 54,7 48,9 51,0 48,0
femeie Național CNMS MS 13,1 9,6 10,9 7,2 7,2 6,5

grupe de 
vârstă, 

ani
da

0-14 Național CNMS MS 1,7 2,1 1,4 0,7 0,9 0,5
15-17 Național CNMS MS 27,9 38,7 36,7 37,8 34,7 24,9
18-19 Național CNMS MS 104,3 100,5 96,3 95,5 103,4 92,5
20-29 Național CNMS MS 109,8 110,6 102,1 86,4 93,9 87,7
30-39 Național CNMS MS 44,6 37,7 33,1 28,3 27,4 27,2
40+ Național CNMS MS 8,2 6,5 6,3 4,9 5,0 6,4

3.3.1.4 Decese HIV 
asociate la 100 mii 
populație

total da   Național CNMS MS 4,6 4,6 4,6 4,5 5,8 5,8

3.3.2.1  Incidența prin 
tuberculoză, la 100 mii 
populație

total da   Global CNMS MS 107,4 108,6 109,4 106,4 95,6 83,9

3.3.2.2  Rata mortalității 
prin tuberculoză la 100 
mii populaţie

total da   Național CNMS MS 14 13,2 13,2 9,9 10,5 8,9

3.3.4.1 Incidența prin 
hepatita B, la 100 mii 
populație

total da   Global CNMS MS 63,7 70,1 694 60,2 61,3 54,9

3.3.4.2 Incidenţa prin 
febră tifoidă și Incidenţa 
prin holeră (cazuri)

total da   Național CNSP MS 0 0 2 0 0 0

3.4.1.  Rata mortalităţii 
premature prin boli 
cardiovasculare, cancer, 
boli ale aparatului 
digestiv, diabet, boli ale 
aparatului respitaror în 
rândul persoanelor cu 
vârste cuprinse între 30 
și  70 de ani, la 100 mii 
populaţie

total da   Global CNMS MS 892,7 765,2 762,3 725,6 758,6 798,6

3.4.2. Rata mortalității 
prin suicid, la 100 mii 
populaţie 

total da   Global CNMS MS 19 14,1 16 16,2 16,3 15,6
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3.5.1 Gradul de acoperi-
re cu interventii/servicii 
a consumatorilor de 
substanțe psihotropice

total nu  
Global 
ajustat

CNMS MS            

3.5.2.1 Consumul anual 
de alcool pe o persoană 
(15+ ani), litri 

total da   Național OMS MS 16,8 n/d n/d n/d n/d n/d

3.5.2.2 Prevalența con-
sumului nociv de alcool, 
pe sexe, vîrstă, mediu, %

total da   Global CNSP MS n/d n/d n/d 19,5 n/d n/d

sex da
barbat Global CNSP MS n/d n/d n/d 29,0 n/d n/d
femeie Global CNSP MS n/d n/d n/d 9,2 n/d n/d

medii de 
reședință

nu
urban Global CNSP MS            
rural Global CNSP MS            

grupe de 
vârstă, 

ani
da

18-29 Global CNSP MS n/d n/d n/d 19,6 n/d n/d
30-44 Global CNSP MS n/d n/d n/d 21,1 n/d n/d
45-59 Global CNSP MS n/d n/d n/d 18,7 n/d n/d
60-69 Global CNSP MS n/d n/d n/d 16,4 n/d n/d

3.6.1 Rata mortalității 
determinată de acciden-
te rutiere, la 100 mii de 
populaţie

total da   Global CNMS MS 13,2 13,7 14,0 11,1 10,8 10,4

3.7.1 Ponderea femeilor 
de vîrstă fertilă (15-49 
ani) cu necesități de 
planifi care a familiei 
satisfăcute prin metode 
moderne de contracepție

total nu   Global MS MS            

3.7.2 Rata nașterilor 
timpurii la vîrsta de 
10-14 ani și 15-19 ani, 
la 1000 femei de vîrsta 
respectivă, pe medii de 
reședință 

total da   Global CNMS MS 26,74 25,71 25,1 25,44 26,73 27,91

medii de 
reședință

nu
urban Global CNMS MS            

rural Global CNMS MS            

3.8.1.1 Ponderea cheltu-
ielilor private (gospo-
dăriilor casnice) pentru 
sănătate, % 

total da   Național BNS MS 5,4 9,0 7,1 5,3 5,3 4,3

3.8.1.2 Ponderea 
populației care a bene-
fi ciat de medicamente 
esențiale

total nu   Național MS MS            

3.8.2 Ponderea po-
pulației cu asigurare 
obligatorie de asistență 
medicală

total da  
Global 
ajustat

BNS MS 76,8 77,2 77,2 78,1 78,5 78,7

3.9.1 Rata mortalității 
determinate de polu-
area aerului interior și 
înconjurător 

total nu   Global CNMS MS            

3.9.2 Rata mortalității 
determinate de surse 
nesigure de apă, sanita-
ție și igienă

total nu   Global CNMS MS            

3.9.3 Rata mortalității 
determinate de intoxi-
caţii neintenţionate cu 
substanţe chimice

total nu   Global CNSP MM            

3.a.1Prevalența consumu-
lui de tutun pentru popu-
lația în vîrstă de 15 ani și 
peste (standardizată)

total nu   Global tbd MS            

3.b.1 Ponderea popula-
ției cu acces durabil la 
medicamente și vaccine 
accesibile

total nu   Global tbd MS            
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3.c.1 Numărul per-
sonalului medical ce 
revine în medie la 10 mii 
populație

total da medici Global CNMS MS 35,9 36,3 35,9 36,4 36,2 36,6

personal 
medical 
mediu

da
personal 
medical 
mediu

Global CNMS MS 77,3 77,1 77 75,3 73 69,2

4.1.1. Ponderea copiilor 
și tinerilor din învă-
țămîntul gimnazial cu 
cunoștințe minime în 
domeniul cititi/lecturii și 
matematicii (pe sexe)

total da  
Global 
ajustat

MEdu MEdu

citire/
lectură 
- 42,8 

(2009); 

– – – –

citire/
lectură 
- 54,2;

sexe nu
bărbat

Global 
ajustat

MEdu MEdu            

femeie
Global 
ajustat

MEdu MEdu            

total da  
Global 
ajustat

MEdu MEdu

mate-
matică 
- 39,3 
(2009)

       

 mate-
matică 
- 39,3

sexe nu
bărbat

Global 
ajustat

MEdu MEdu            

femeie
Global 
ajustat

MEdu MEdu            

4.1.2 Rata de absolvire 
a învățămîntului primar, 
pe sexe

total da   Național BNS MEdu 92,4 91,8 89,6 91,8 87,7 89,8

sexe da
bărbat Național BNS MEdu 91,8 92,3 89,2 92,3 87,3 90,0

femeie Național BNS MEdu 93,1 91,3 90,0 91,2 88,1 89,6

4.1.3 Rata de absolvire a 
învățămîntului gimnazi-
al, pe sexe

total da   Național BNS MEdu 92,3 89,3 89,5 86,6 86,2 84,4

sexe da
bărbat Național BNS MEdu 92,9 89,1 88,9 87,2 86,9 83,8

femeie Național BNS MEdu 91,6 89,5 90,1 85,9 85,4 85,0

4.2.1 Indicele de dezvol-
tare timpurie a copilului 
pînă la 5 ani, pe sexe

total da   Global CNSP MEdu n/d n/d 84% n/d n/d n/d

sexe nu
bărbat Global CNSP MEdu            

femeie Global CNSP MEdu            

4.2.2 Rata de încadrare 
în educația preșcolară a 
copiilor în vîrstă de 6 ani

total da   Global BNS MEdu 74,1 73,5 75,1 80 80,3 80,8

4.3.1 Rata de participare 
a tinerilor și adulților 
în educația formală și 
non-formală pe par-
cursul vieții, pe sexe (în 
ultimele 12 luni)

total da   Global BNS MEdu n/d 22,9 23,9 29,3 30,9 31,0

sexe nu
bărbat Global BNS MEdu            

femeie Global BNS MEdu            

4.4.1 Ponderea tinerilor 
și adulților cu cunoș-
tințe TIC, după tipul 
acestora

total nu   Global BNS MTIC            

4.4.2 Ponderea tinerilor 
și adulților cu compe-
tențe profesionale nece-
sare pentru angajare total nu   Național

Agentia 
Naționa-
la pentru 
Ocu-
parea 
Forței de 
Munca

MMPSF

           

4.5.1.1 Indicele parității 
pe sexe, nivel primar

total da  
Global 
ajustat

BNS MEdu 0,99 1,0 1,0 1,0 0,99 0,99

4.5.1.2 Indicele parității 
pe sexe, nivel gimnazial

total da  
Global 
ajustat

BNS MEdu 0,99 0,99 0,99 0,99 1,0 0,99

4.5.1.3 Indicele parității 
pe sexe, nivel secundar 
treapta II

total da  
Global 
ajustat

BNS MEdu 1,08 1,08 1,06 1,06 1,03 1,0

4.5.1.4 Indicele parității 
pe sexe, nivel terţiar

total da  
Global 
ajustat

BNS MEdu 1,37 1,34 1,33 1,35 1,39 1,4
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4.a.1.1 Ponderea insti-
tuțiilor de învățămînt 
general cu acces la 
internet în scopuri 
pedagogice

total     Global BNS MEdu n/d n/d n/d n/d n/d 85,6

4.a.1.2 Ponderea insti-
tuțiilor de învățămînt 
general cu calculatoare 
în scopuri pedagogice

total     Global BNS MEdu n/d n/d n/d n/d n/d 97,4

4.a.1.3 Ponderea insti-
tuțiilor de învățămînt 
general adaptate nece-
sităților persoanelor cu 
dizabilități

total     Global MEdu MEdu            

4.a.1.4 Ponderea insti-
tuțiilor de învățămînt 
cu acces la grup sanitar 
separat pentru fete și 
băieți

total     Global MEdu MEdu            

4.c.1.1 Ponderea 
personalului pedagogic 
cu studii în domeniul 
pedagogiei în nivelul 
preșcolar, %

total da preșcolar Global BNS MEdu n/d n/d n/d 70,1 80,6 83,9

4.c.1.2 Ponderea 
personalului pedagogic 
cu studii în domeniul 
pedagogiei în nivelul 
primar, %

adițional da primar Global BNS MEdu n/d n/d n/d 93,8 98,1 99,2

4.c.1.3 Ponderea 
personalului pedagogic 
cu studii în domeniul 
pedagogiei în nivelul 
liceal, %

adițional da liceal Global BNS MEdu n/d n/d n/d 93,5 97,4 98,7

5.1.1 Acţiuni privind im-
plementarea convenției 
CEDAW

total nu   Național MMPSF MMPSF
           

5.1.2  Numărul cazurilor 
de disrcriminare înregis-
trate și soluționate 

total nu   Național

Consiliul 
anti-dis-

crimi-
nare

tbd

           

5.2.1. Prevalența 
violenței  fi zice, sexuale 
sau psihologice față 
de femei din partea 
partenerului/soțului, 
în ultimele 12 luni, pe 
vîrste

total da   Global BNS MMPSF 26,8 n/d n/d n/d n/d n/d

grupe de 
vârstă, 

ani
da

15-24 Global BNS MMPSF 33,3 n/d n/d n/d n/d n/d
25-34 Global BNS MMPSF 33,4 n/d n/d n/d n/d n/d
35-44 Global BNS MMPSF 23,8 n/d n/d n/d n/d n/d
45-54 Global BNS MMPSF 25,8 n/d n/d n/d n/d n/d
55-65 Global BNS MMPSF 21,3 n/d n/d n/d n/d n/d

5.2.2. Prevalența violen-
ței sexuale față de femei 
din partea altor per-
soane decît partenerul/
soțul, în ultimele 12 luni, 
pe vîrste

total nu   Global BNS MMPSF            

grupe de 
vârstă, 

ani
nu

15-24 Global BNS MMPSF            
25-34 Global BNS MMPSF            
35-44 Global BNS MMPSF            
45-54 Global BNS MMPSF            
55-65 Global BNS MMPSF            

5.3.1 Rata căsătoriilor 
timpurii pînă la 15 și 
18 ani pentru femeile 
în vîrstă de 20-24 ani, 
pe medii de reședință, 
etnie

total nu   Global BNS MMPSF            

medii de 
reședință

nu   Global BNS MMPSF
           

etnie nu   Global BNS MMPSF            

5.4.1 Proporția timpului 
alocat pentru munca 
casnică neplătită, pe 
sexe, vîrstă și medii de 
reședință

total da   Global BNS MMPSF n/d n/d 15,6 n/d n/d n/d

sexe da
bărbat Global BNS MMPSF n/d n/d 11,0 n/d n/d n/d
femeie Global BNS MMPSF n/d n/d 19,5 n/d n/d n/d

medii de 
reședință

nu
urban Global BNS MMPSF            
rural Global BNS MMPSF            
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5.4.2 Ponderea asistenți-
lor personali din numă-
rul total de solicitări, %

total nu   Național MMPSF MMPSF
           

5.4.3 Gradul de cuprin-
dere a copiilor pînă 
la 3 ani cu servicii de 
îngrijire a copiilor de 
vîrstă fragedă

total da   Național BNS
MMPSF, 
Medu

21,8 22,3 21,7 20,3 21,8 22,1

5.4.4 Recunoașterea 
muncii casnice în politi-
ca de asigurări sociale

narativ nu   Național MMPSF MMPSF            

5.5.1.1 Ponderea femei-
lor alese în parlament

total da   Global CEC MMPSF 25,7       18,8  

5.5.1.2 Ponderea femei-
lor alese în Administra-
ția Publică Locală 

total da     CEC MMPSF   27,4       28,3

5.5.1.3 Ponderea femei-
lor în poziții numite

total da   Național BNS MMPSF 6,3 6,3 18,7 25 25 25

5.5.2 Ponderea femeilor 
în funcții de conducere

total da   Global BNS MMPSF 36,4 39,3 44,1 39,2 42,9 48,3

5.6.1. Ponderea femeilor 
în vîrstă de 15-49 de ani 
care iau decizii indepen-
dente cu privire la relații 
sexuale, utilizarea con-
tracepției și sănătatea 
sexuală și reproductivă

total nu   Global MS MS            

5.6.2 Numărul docu-
mentelor de politici care 
garantează accesul egal 
și echitabil femeilor și 
bărbăților în vîrstă de 15 
ani și mai mult la servicii 
de sănătate sexuală și 
reproductivă, informații 
și educație în domeniul 
sănătății sexuale și 
reproductive 

total da   Național MS MS 0 0 0 0 0 0

5.b.1 Ponderea popula-
ției care deține telefon 
mobil, pe sexe

total nu   Global BNS MTIC
           

6.1.1 Ponderea popula-
ției care benefi ciază de 
surse gestionate sigur 
de apă

total da   Global BNS MS n/d n/d n/d 44,4 44,4 51,5

6.2.1 Ponderea popula-
ției care benefi ciază de 
sistem gestionat sigur 
de evacuare a deșeurilor 

total da   Național BNS MS n/d n/d n/d n/d 27,8 28,2

6.2.2 Ponderea insti-
tuțiilor preșcolare și 
învățămînt general cu 
acces la sistem centrali-
zat de apă

total nu   Național CNSP MS            

6.3.1 Ponderea apelor 
uzate tratate 

total da   Global
Apele 

Moldo-
vei

MM 99,7 99,7 99,6 99,7 93,9 95,3

6.3.2 Ponderea surselor 
de alimentare cu apă 
potabilă care au abateri 
de la norme sanitare 
conform indicilor sani-
taro-chimici

total nu   Național CNSP MS
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6.3.3 Proporția corpuri-
lor de apă de suprafață 
conform parametrilor 
microbiologici

total nu   Național CNSP MS

           
6.4.1. Consumul apei 
pentru necesități de 
producție și  potabile, 
mil. m3

total da   Național
Apele 

Moldo-
vei

MM 581 580 580 580 579 579

6.4.2 Ponderea apei cap-
tate din totalul resurse-
lor de apă disponibile

total da   Național
Apele 

Moldo-
vei

MM 13,1 13,0 13,1 12,9 12,9 12,9

6.5.1 Gradul de imple-
mentare a acțiunilor 
privind managementul 
resurselor de apă

total nu   Național
Apele 

Moldo-
vei

MM

           
6.5.2  Ponderea supra-
feței bazinelor apelor 
rîurilor transfrontaliere, 
parte a acordurilor 
internaţionale 

total nu   Global
Apele 

Moldo-
vei

MM

           
6.6.1 Modifi carea pro-
centuală a ecosistemu-
lui acvatic

total nu   Global
Apele 

Moldo-
vei

MM
           

6.a.1 Volumul asistenței 
externe pentru sectorul 
de aprovizionare cu 
apă și sanitație din total 
asistența externă  

total nu   Global MDRC MDRC

           
6.b.1 Ponderea APL care 
dispun de programe/
strategii, proceduri de 
implicare a comunității 
în managementul apei 
și a sanitației

total nu   Global MDRC MDRC

           
7.1.1 Ponderea popula-
ției cu acces la energie 
electrică

total da   Global BNS ME 99,9 99,9 99,9 99,9 100,0 100,0

7.1.2 Ponderea popu-
lației care utilizează 
pentru necesități casni-
ce drept sursă primară 
de energie gaz natural, 
energie electrică, resur-
se regenerabile

total nu   Global BNS ME

           

7.2.1 Ponderea resurse-
lor regenerabile în con-
sumul fi nal de energie

total da   Global

Agen-
ția de 

Efi ciență 
Energe-

tică

ME 8,34 10,12 10,85 12,58 13,25 14,08

7.3.1 Consumul fi nal 
de resurse energetice 
(TeraJoule) raportat la 
PIB, TJ/mil lei

total da   Global BNS ME 1,295 1,129 1,024 0,896 0,817 0,861

7.b.1.1 Volumul investiți-
ilor în sectorul efi ciență 
energetică raportat 
la PIB

total nu   Global ME ME

           
7.b.1.2 Volumul investiți-
ilor străine directe în 
dezvoltarea durabilă a 
infrastructurii și tehno-
logiilor

total nu   Global ME ME

           
8.1.1 Rata anuală de 
creștere a PIB pe cap 
de locuitor (prețuri 
comparabile)

total da   Global BNS ME 107,2 106,9 99,3 109,4 104,9 99,8
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8.2.1 Rata anuală de 
creștere a PIB pe o per-
soană ocupată (prețuri 
comparabile)

total da   Global BNS ME 113,3 115,6 108,9 115,5 108,0 104,3

8.3.1 Ponderea ocupării 
informale în  sectorul 
non-agricol, pe sexe

total da   Global BNS MMPSF 15,8 15,0 13,6 13,6 12,6 12,6

sexe da
bărbat Global BNS MMPSF 21,1 19,9 19,1 19,1 18,3 18,6
femeie Global BNS MMPSF 10,8 10,5 8,6 8,6 7,5 7,4

8.4.1 Valoarea resurselor 
naturale raportate 
la PIB, inclusiv pe o 
persoană

total nu   Global BNS MM

           
8.4.2 Valoarea consumu-
lui de resurse naturale 
raportate la PIB, inclusiv 
pe o persoană

total nu   Global BNS MM

           

8.5.1 Disparitatea sala-
rială de gen pe grupe 
de vârstă, persoane cu 
dizabilități

total da  
Global 
ajustat

BNS MMPSF n/d 12,2 12,9 11,6 12,4 13,2

grupe de 
vârstă, ani

nu  
Global 
ajustat

BNS MMPSF            

dizabili-
tăți

nu  
Global 
ajustat

BNS MMPSF            

8.5.2 Rata șomajului, 
dezagregată pe sexe, 
grupe de vârstă și  
dizabilitate

total da   Global BNS MMPSF 7,4 6,7 5,6 5,1 3,9 4,9

sexe da
bărbat Global BNS MMPSF 9,1 7,7 6,8 6 4,6 6,2
femeie Global BNS MMPSF 5,7 5,6 4,3 4,1 3,1 3,6

grupe de 
vârstă, 

ani
da

15-24 Global BNS MMPSF 17,8 14,9 13,1 12,2 9,8 12,8
25-34 Global BNS MMPSF 8,8 9,1 7,0 6,1 4,6 6,4
35-44 Global BNS MMPSF 6,6 5,5 4,9 4,5 4,0 4,6
45-54 Global BNS MMPSF 4,9 4,2 3,9 3,7 2,6 2,9
55+ Global BNS MMPSF 3,0 2,8 2,2 2,3 1,4 2,1

dizabili-
tăți

nu   Global BNS MMPSF
           

8.6.1 Procentul tine-
rilor (15-29 ani) fără 
ocupație, educatie sau 
formare profesională

total da  
Global 
ajustat

BNS MMPSF 36,3 37,2 38,1 37,8 40,0 40,5

8.7.1  Procentul și numă-
rul copiilor cu vârsta 
între 5-17 ani, care se 
afl ă în situația de „mun-
ca copiilor”,  pe grupe 
de vârstă și sexe

total da   Global BNS MMPSF 18,3 n/d n/d n/d n/d n/d

sexe da
bărbat Global BNS MMPSF 22,6 n/d n/d n/d n/d n/d

femeie Global BNS MMPSF 13,7 n/d n/d n/d n/d n/d

grupe de 
vârstă

nu   Global BNS MMPSF            

8.8.1 Rata accidentelor 
de muncă, total ‰, pe 
sexe 

total da   Global BNS MMPSF 0,96 0,76 0,72 1,03 0,91 0,76

sexe da
bărbat Global BNS MMPSF 1,37 1,29 0,98 1,72 1,64 1,34
femeie Global BNS MMPSF 0,62 0,33 0,51 0,46 0,32 0,30

8.9.1 Cota turismului 
in PIB 

total nu   Global BNS
Agenția 
Turismu-

lui            

8.9.2 Ponderea salari-
ațialor în activități de 
turism în total salariați, 
pe sexe

total nu  
Global 
ajustat

BNS
Agenția 
Turismu-

lui            

sexe nu  
Global 
ajustat

BNS
Agenția 
Turismu-

lui            
8.10.1.1 Numărul de 
fi liale și agenții ale băn-
cilor comerciale la 100 
mii populație (18+)*

total da   Global BNM BNM 41 44 45 45 47 28

8.10.1.2 Numărul de 
bancomate la  100 mii 
populație (18+) 

total da   Global BNM BNM 27 30 32 35 38 34

8.10.2.1 Procentul popu-
lației (15+) care dispune 
de cont bancar 

total nu   Global BNM BNM
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8.10.2.2 Conturi bancare 
la 100 mii populație, pe 
tipuri de conturi

total nu   Național BNM BNM
           

8.b.1 Cheltuielile publi-
ce pentru programe de 
protecție socială și crea-
rea locurilor de muncă, 
raportate la Bugetul 
public național

total     Global MF MMPSF            

9.1.1 Ponderea popula-
ției rurale care locuiește 
în raza de 2 km față de 
un drum functional

total nu   Global

Minis-
terul 

Econo-
miei

Minis-
terul 

Transpor-
turilor            

9.1.2 Volumuri de măr-
furi transportate, după 
modul de transport, mil. 
tone

total da   Global BNS

ME, Mi-
nistrerul 

Transpor-
turilor

27,8 30,7 30 35,7 37,1 36,7

9.1.3 Volumuri de pasa-
geri transportati, după 
modul de transport, mil. 
pasageri

total da   Global BNS

ME, Mi-
nistrerul 

Transpor-
turilor

232,4 237,1 240,4 240,9 237,2 247,8

9.2.1 Valoarea adăugată 
brută în industrie, în 
raport față de PIB

total da   Global BNS ME 10,6 11,4 11,4 11,7 12,1 11,8

9.2.2 Ponderea popula-
ției ocupate în sectorul 
industrial în total popu-
lație ocupată

total da   Global BNS ME 12,8 13,1 13,2 12,1 12,3 12,3

9.3.1.1 Contribuția 
valorii adăugate brute 
a ÎMM din sectorul 
industrie în total valoa-
rea adăugată brută în 
industrie

total da   Global BNS ME 23,5 29,2 29,4 42,3 38,5 30,2

9.3.1.2 Contribuția 
valorii adăugate brute 
a ÎMM în total valoarea 
adăugată brută 

total da   Național BNS ME 23,5 25,6 25,3 28,3 28,8 29,5

9.3.2.1 Cota ÎMM-lor din 
sectorul industrie care 
au accesat credite

total nu   Global BNM ME            

9.3.2.2 Valoarea credite-
lor accesate de IMM-uri 
în total credite

total da   Național BNM ME 28,6 28,8 n/a 24,7 26,6 25,6

9.4.1 Emisiile de CO2 
raportat la o unitate $ 
SUA PIB

total da   Global

Minis-
terul 

Mediu-
lui

Minis-
terul 

Mediului
2,4 2,3 2,2 1,9 n/d n/d

9.5.1 Cheltuielile pentru 
cercetare și dezvoltare 
ca procent din PIB

total da   Global BNS
Acade-
mia de 
Științe

0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

9.5.2 Cercetători (echi-
valent normă întreagă) 
la 100 mii locuitori

total da   Global BNS
Acade-
mia de 
Științe

76,1 77,7 76,9 73,7 74,7 75,8

9.5.3 Ponderea între-
prinderilor inovative în 
total întreprinderi

total nu   Național BNS ME
           

9.b.1 Ponderea valorii 
adăugate a industriei 
de înaltă tehnologie în 
total valoarea adăugată 
a industriei

total nu   Global BNS ME

           
9.c.1 Ponderea popula-
ției cu acces la rețea de 
telefonie mobilă

total nu   Global ANRCTI MTIC
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10.1.1 Ritmul de creș-
tere a cheltuielilor pe o 
persoană a populației 
per total țară și a 40% 
populație cel mai puțin 
asigurate

total da   Global BNS MMPSF 112,7 111,8 104,2 111,1 102,3 112,8
40% 

populație 
cel mai 
puțin 

asigurate

da   Global BNS MMPSF 115,7 115,0 107,2 112,4 106,8 112,4

10.2.1 Rata sărăciei 
relative, sex, vîrstă, per-
soane cu dizabilități %

total da   Global BNS ME 13,2 12,7 10 10,4 10,3 9,8

sexe da
bărbat Global BNS ME 13,7 13,3 10,4 10,9 10,1 10,5
femeie Global BNS ME 12,8 12,1 9,7 9,9 10,6 9,3

grupe de 
vârstă, 

ani
da

15-24 Global BNS ME 14,8 13,9 12,0 13,6 11,0 10,8
25-34 Global BNS ME 13,5 12,5 8,9 9,0 9,9 8,3
35-44 Global BNS ME 16,0 14,8 11,1 12,4 12,1 11,6
45-54 Global BNS ME 13,3 14,0 11,8 11,2 10,9 11,4
55+ Global BNS ME 7,1 7,3 6,5 7,4 7,8 7,4

dizabili-
tăți

da   Global BNS ME 8,5 9,3 9,2 7,7 11,5 9,9

10.3.1 Ponderea popu-
lației care au raportat 
cazuri de discriminare 
sau hărțuială în ultimle 
12 luni, pe sexe

total nu   Global tbd MJ            

sexe nu

bărbat Global tbd MJ            

femeie Global tbd MJ            

10.3.2 Cazuri de discri-
minare sau hărțuială 
raportate la 10 mii 
populație, pe sexe

total nu   Național tbd MJ            

sexe nu
bărbat Național tbd MJ            

femeie Național tbd MJ            

10.4.1 Ponderea costului 
forței de muncă rapor-
tat la Valoarea Adăugată 
Brută, %

total da   Global BNS ME 43,7 42,4 45 42,7 41,2 43,8

10.7.1 Ponderea cos-
turilor de angajare la 
muncă peste hotare în 
veniturile anuale în țara 
de destinație

total nu   Global BRD MMPSF            

10.7.2.1 Numărul 
acordurilor bilaterale 
în domeniul angajării 
în cîmpul muncii peste 
hotare

narativ da   Național
MMPSF, 

BMA
MMPSF  

1 - 
Italia

1 - 
Israel

     

10.7.2.2 Numărul 
acordurilor bilaterale 
în domeniul securității 
sociale

narativ da   Național MMPSF MMPSF

2 - Ro-
mânia; 

Lu- 
xem-
burg

3 
- Aus-
tria; 

Esto-
nia; 

Cehia

1-  Bel-
gia

2 - Po-
lonia; 
Unga-

ria

1 - Li-
tuania

 

11.2.1.1 Ponderea loca-
lităților rurale ce dispun 
de rute regulate pe 
săptămînă care unesc 
localitatea cu centrul 
raional

total nu   Național

Minis-
terul 

Trans-
portu-
rilor si 
Infras-

tructurii 
drumu-

rilor

MMPSF

           

11.2.1.2 Ponderea 
mijloacelor de transport 
public racordate la 
necesitățile persoanelor 
cu dizabilități

total nu    

Minis-
terul 

Trans-
portu-
rilor si 
Infras-

tructurii 
drumu-

rilor

MMPSF
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11.2.1.3 Ponderea se-
mafoarelor racordate la 
necesitățile persoanelor 
cu defi ciențe vizuale

total nu   Național

Minis-
terul 

Trans-
portu-
rilor si 
Infras-

tructurii 
drumu-

rilor

Minis-
terul 

Transpor-
turilor si 
Infras-

tructurii 
drumu-

rilor
           

11.2.1.4 Rata acciden-
telor rutiere la 100 mii 
populație

total da   Național

Ministe-
rul Afa-
cerilor 
Interne

Minis-
terul 

Afacerilor 
Interne

8,3 8,0 7,7 7,3 7,1 7,1

11.3.1 Gradul de urba-
nizare

total da   Național BNS MDRC 41,4 41,6 41,7 41,9 42,2 42,4

11.3.2 Cadrul strategic 
național privind dezvol-
tarea unui sistem urban 
policentric

total nu   Național MDRC MDRC

           
11.4.1 Cheltuielile totale 
pe o persoană destinate 
pentru menținerea și 
protejarea patrimoniu-
lui cultural, pe tipuri de 
cheltuieli

total nu   Național
Minis-
terul 

Culturii

Minis-
terul 

Culturii

           
11.5.1 Numărul de 
persoane care au suferit 
în urma dezastrelor 
naturale la 100.000 
persoane

total nu   Global

Serviciul 
Situații 

Excepți-
onale

Serviciul 
Situații 

Excepțio-
nale

           
11.5.2 Valoarea pierde-
rilor economice în urma 
dezastrelor naturale 
raportate la PIB

total nu  
Global 
ajustat

Serviciul 
Situații 

Excepți-
onale

ME

           
11.6.1.1 Ponderea po-
pulației urbane cu acces 
la servicii de colectare a 
deșeurilor menagere

total da   Național BNS
Minis-
terul 

Mediului
n/d n/d n/d n/d 60,6 60,7

11.6.1.2 Ponderea 
deșeurilor menagere 
reciclate

total nu   Național BNS
Minis-
terul 

Mediului
           

11.6.2.1 Nivelul mediu 
de poluare în urbe 
(PM10),  μg/m3

total da   Național MM MM 146,5 174,8 140,1 213,1 179 178,9

11.6.2.2 Degajarea sub-
stanțelor dăunătoare în 
aer de către transportul 
auto raportate pe o 
persoană

total da   Național MM MM n/d n/d 31,1 23,8 28,3 33,1

11.7.1 Suprafaţa spaţi-
ilor și plantaţiilor verzi 
în localităţilor urbane 
per o persoană (m.p/
persoană)

total da   Național BNS
Minis-
terul 

Mediului
49,4 49,9 49,5 49,5 43 42,5

11.7.2 Ponderea vic-
timelor abuzului fi zic 
sau sexual, în ultimele 
12 luni

total nu   Global tbd

Minis-
terul 

Afacerilor 
Interne            

11.a.1 Ponderea popula-
ției ce locuiește în urbe, 
care dispun de planuri/
strategii de dezvoltare 
cu integrarea proganizei 
populației și a resurselor 
necesare

total nu   Global MDRC MDRC
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12.2.1 Valoarea resurse-
lor naturale raportate 
la PIB, inclusiv pe o 
persoană

total nu   Global BNS MM

           
12.2.2 Valoarea consu-
mului de resurse na-
turale raportate la PIB, 
inclusiv pe o persoană

total nu   Global BNS MM

           
12.4.1 Numărul de 
acorduri/angajamente 
internaționale semnate 
de RM privind substan-
țele chimice periculoase 
și deșeuri

total nu   Național

Minis-
terul 

Mediu-
lui

Minis-
terul 

Mediului

           
12.4.2.1.Volumul deșeu-
rilor toxice formate per 
persoană, kg/persoana

total da  
Global 
ajustat

BNS
Minis-
terul 

Mediului
0,11 0,15 0,12 0,2 0,19 1,05

12.4.2.2.Rata deșeurilor 
toxice tratate în total de-
șeuri toxice formate, %

total da  
Global 
ajustat

BNS
Minis-
terul 

Mediului
37,7 21,8 33,9 18,7 16,9 0,6

12.5.1.1 Volumul deșeu-
rilor reciclate (utilizate), 
tone

total da  
Global 
ajustat

BNS
Minis-
terul 

Mediului
593,2 874,2 571,4 834,1 854,2 935,4

12.5.1.2 Rata deșeurilor 
toxice reciclate (utili-
zate) în total deșeuri 
toxice formate, %

total da  
Global 
ajustat

BNS
Minis-
terul 

Mediului
24,7 18,9 23,9 13,8 14,7 25,1

12.6.1 Numărul com-
paniilor care publică 
rapoarte privind consu-
mul rational de resurse

total nu   Global
Cance-
laria de 

Stat

Cance-
laria de 

Stat
           

12.7.1 Acțiuni privind 
asigurarea de achiziții 
publice ecologice

total nu   Național

Agen-
ția de 

Achiziții 
Publice

Cance-
laria de 

Stat
           

12.8.1 Existența în 
curricula școlară a 
următoarelor module: 
i) dezvoltarea durabilă, 
ii) drepturile omului, 
iii) egalitate de gen, iv) 
educația sexuală 

total nu   Național

Minis-
terul 

Educa-
ției

Minis-
terul 

Educației

           
13.1.2 Numărul de 
persoane care au suferit 
în urma dezastrelor 
naturale la 100.000 
persoane

total nu   Global

Serviciul 
Situații 

Excepți-
onale

Serviciul 
Situații 

Excepțio-
nale

           
13.2. 1 Numarul docu-
mentelor de politici în 
care au fost integrate 
aspecte de adaptare la 
schimbări climatice

total da   Național

Minis-
terul 

Mediu-
lui

Minis-
terul 

Mediului
       

3 4

13.3.1 Acțiuni privind 
integrarea în curricula 
preuniversitară a efecte-
lor schimbării de climă 

total nu   Național

Minis-
terul 

Educa-
ției

Minis-
terul 

Educației
           

13.3.2 Acțiuni privind 
implementarea cadrului 
strategic național 
privind schimbările 
climatice

total nu   Național

Minis-
terul 

Mediu-
lui

Minis-
terul 

Mediului
           

14.1.1 Indicii chimici pri-
vind eutrofi zarea apelor 
de suprafață

total nu   Național

Serviciul 
Hidro-
meteo-
rologic 
de Stat

Minis-
terul 

Mediului
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14.4.1 Numărul contra-
vențiilor înregistrate 
privind pescuitul ilegal 

total da   Național
Serviciul 
Piscicol

Minis-
terul 

Mediului
1102 1074 1107 1282 1428 1433

15.1.1 Suprafața 
forestieră ca procent 
din suprafața totală a 
terenurilor terestre

total da   Global
Mold-
silva

Moldsilva 11,1 11,1 11,1 11,1 11,2 11,2

15.1.2 Proporția obiec-
telor importante ale 
biodiversitatii zonelor 
terestre și de apă dulce 
protejate, divizate pe 
tipuri de ecosisteme

total nu   Global
Mold-
silva

Moldsilva            

15.2.1.1 Suprafața tere-
nurilor degradate prin 
împădurire, ha

total da   Național
Mold-
silva

Moldsilva 529 221 73 57 43 673

15.2.1.2. Suprafața  pă-
durilor restabilite, ha

total da   Național
Mold-
silva

Moldsilva 229 461 616 565 660 742

15.2.1.3. Suprafața 
pădurilor extinse, ha

total da   Național
Mold-
silva

Moldsilva 456 519 559 679 489 840

15.3.1 Cota parte a 
terenurilor degradate 
din suprafața totală de 
terenuri 

total nu   Global

Agenția 
Relații 

Funciare 
și Cadas-

tru

MM
MAIA

           

15.5.1 Numărul total de 
specii incluse în Cartea 
Roșie

total da   Național MM MM 427 427 427 427 427 427

15.7.1 Cota parte a 
animalelor sălbatice 
care constituie obiect al 
braconajului sau comer-
cializării ilegale în total 
animale sălbatice 

total nu   Național
Mold-
silva

Moldsilva            

15.8.1 Acte normative și 
măsuri privind preveni-
rea și reducerea apariției 
speciilor invazive pentru 
a controla și eradica 
speciile prioritare

total nu   Național
Mold-
silva

Moldsilva            

15.9.1 Gradul de imple-
mentare a acțiunilor din 
cadrul Planului Strate-
giei privind diversitatea 
biologică a Republicii 
Moldova pentru anii 
2015-2020

total nu   Național MM MM            

16.1.1 Numărul victime-
lor omorului intenționat 
la 100 miii populație, pe 
sexe și grupe de vîrstă

total da   Global MAI MAI 7,4 6,1 6,4 6,4 4,9 5,3

sexe  
bărbat Global MAI MAI 9,5 7,5 9,7 9,3 8,4 8,3
femeie Global MAI MAI 5,5 4,7 3,4 3,7 1,7 2,5

grupe de 
vârstă, 

ani
nu

15-24 Global MAI MAI            
25-34 Global MAI MAI            
35-44 Global MAI MAI            
45-54 Global MAI MAI            
55+ Global MAI MAI            

16.1.2 Numărul decese-
lor cauzate de confl icte 
la 100 mii populație

total nu   Global MAI MAI            

16.1.3 Incidența violen-
ței fi zice sau sexuale 
în rîndul femeilor, în 
ultimele 12 luni

total da  
Global 
ajustat

BNS MMPSF 9,6 n/d n/d n/d n/d n/d
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16.1.4 Ponderea per-
soanelor care se simt în 
siguranță în regiunea de 
reședință

total nu   Global tbd MAI

           
16.2.1 Ponderea copiilor 
(0-17) care au fost su-
puși violenței fi zice de 
orice fel sau psihologice 
din partea întreținăto-
rului, în ultima lună, pe 
sexe, vîrstă

total nu   Global tbd MMPSF            

sexe nu   Global tbd MMPSF
           

grupe de 
vârstă, ani

nu   Global tbd MMPSF
           

16.2.2 Numărul 
victimelor trafi cului 
de fi ințe umane la 100 
mii populație, pe sexe, 
grupe de vîrstă și forme 
de exploatare

total da   Global MAI MMPSF n/d n/d 7,5 6,5 6,7 6,8 

sexe da
bărbat Global MAI MMPSF n/d n/d 5,4 4,7 5,0 5,2 
femeie Global MAI MMPSF n/d n/d 9,4 8,3 8,2 8,3 

grupe de 
vârstă, 

ani
nu

<15 Global MAI MMPSF            
15-24 Global MAI MMPSF            
25-34 Global MAI MMPSF            
35-44 Global MAI MMPSF            
45+ Global MAI MMPSF            

forme de 
exploatare

nu   Global MAI MMPSF
           

16.2.3 Ponderea  tine-
rilor în vîrstă de 18-29 
ani care au fost supuși 
violenței sexuale pînă la 
18 ani, pe sexe

total nu   Global MAI MMPSF
           

sexe nu   Global MAI MMPSF
           

16.3.1.1 Rata de adre-
sabilitate a victimelor 
violenței

total nu   National MAI MMPSF
           

16.3.1.2 Numărul de vic-
time ale violenței care 
s-au adresat la organele 
abilitate, la 100 mii 
populație, pe sexe

total nu  
Global 
ajustat

MJ MJ
           

sexe nu  
Global 
ajustat

MJ MJ
           

grupe de 
vârstă, ani

nu  
Global 
ajustat

MJ MJ
           

durata 
arestării

nu  
Global 
ajustat

MJ MJ
           

16.3.2.1 Ponderea 
persoanelor arestate 
(fără sentință) în total 
persoane deținute în 
instituții penitenciare, 
pe sexe, vîrstă, durata 
arestării

total nu   Global MJ MJ

           

16.3.2.2 Numărul de 
persoane care au bene-
fi ciat de asistență juridi-
că garantată de stat

total da   Național

Consiliul 
Național 
de Asis-

tență 
Juridică 
Garan-
tată de 

Stat

Minis-
terul 

Justiției
n/d 26285 32818 31950 37742 36925

16.3.2.3 Acțiuni inițiate 
în instanța de judecată 
ca urmare a sesizării 
avocatului poporului

total nu   Național MJ MJ

           
16.3.2.4 Ponderea cazu-
rilor pierdute la CEDO

total nu   Național MJ MJ
           

16.3.2.5 Gradul de 
satisfacție a populației 
privind serviciile juridice

total nu   Național MJ MJ
           

16.4.1 Valoarea fl uxurilor 
fi nanciare intrate și ieșite 
din țară ilegal ($ SUA)

total nu   Global CNA CNA
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16.4.2.1 Numărul ar-
melor deținte conform 
legislației în vigoare, la 
100 mii populație

total da   Național MAI MAI 1694 1697 1710 1893 1805 1854

16.4.2.2 Numărul 
armelor deținute ilegal 
confi scate

total da   Național MAI MAI 144 163 228 175 214 192

16.5.1 Ponderea persoa-
nelor care au efectuat 
plăți neofi ciale (mită) în 
ultimele 12 luni

total da   Global

Trans-
parency 
Interna-

tional 
Moldova

CNA 28 37 29 34 n/d 42

16.5.2.1 Ponderea 
antreprenorilor care au 
efectuat plăți neofi ciale 
(mită) în ultimele 12 luni

total nu   Global

Trans-
parency 
Interna-

tional 
Moldova

CNA            

16.5.2.2 Indicatorul privind 
„Controlul asupra corupţi-
ei”  (de la -2,5 la 2,5)

total da   Național
Banca 

Mondi-
ală

CNA -0,68 - 0,63 -0,60 -0,74 -0,85 -0,88

16.5.2.3 Indicatorul 
privind „Calitatea regu-
latorie” (de la -2,5 la 2,5)

total da   Național
Banca 

Mondi-
ală

CNA -0,10 - 0,08 -0,10 -0,07 0,02 -0,05

16.6.1 Ponderea cheltu-
ielilor publice efective 
raportate la cheltuielile 
aprobate

total da   Global MF MF 94,3 96,5 96,6 96,4 94,1 92,9

16.6.2 Ponderea po-
pulației satisfăcute de 
ultima experineță de 
contactare a serviciilor 
publice

total nu   Global
Cance-
laria de 

Stat

Cance-
laria de 

Stat
           

16.7.1.1 Ponderea feme-
ilor în serviciul public, 
pe dizabilități, vîrstă, 
funcții

total da   Global BNS
Cance-
laria de 

Stat
70,5 70,8 71,1 71,3 71,3 71,9

grupe de 
vârstă

nu   Global BNS
Cance-
laria de 

Stat            

dizabili-
tăți

nu Global BNS
Cance-
laria de 

Stat
Func-
ţionari 

publici de 
conduce-
re de nivel 
superior 

da   Global BNS
Cance-
laria de 

Stat
33,3 21,1 30,0 33,3 37,0 34,5

Func-
ţionari 

publici de 
conducere

da   Global BNS
Cance-
laria de 

Stat
64,1 64,3 64,8 65,1 65,3 65,9

Func-
ţionari 

publici de 
execuție 

da   Global BNS
Cance-
laria de 

Stat
72,6 72,9 73,2 73,3 73,4 73,9

Funcţio-
nari publici 

cu statut 
special 

da   Global BNS
Cance-
laria de 

Stat
14,8 15,2 15,8 14,6 13,8 14,4

Funcţio-
nari care 

deţin 
funcţii de 
demnita-
te publică 

da   Global BNS
Cance-
laria de 

Stat
27,8 25,3 25,4 25,6 26,4 27,0
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16.7.1.2 Ponderea feme-
ilor judecători

total da   Global
Minis-
terul 

Justiției
MMPSF 36,9 37,4 42,0 40,9 43,8 45,2

16.7.1.3 Ponderea feme-
ilor pe ocupații

total nu     BNS MMPSF            

16.7.2.1 Ponderea po-
pulației care consideră 
că procesul de luare a 
deciziilor este incluziv și 
participativ

total nu   Global tbd
Cance-
laria de 

Stat
           

16.9.1 Ponderea copiilor 
în vîrstă de pînă la 5 ani 
care dispun de certifi cat 
de naștere

total nu   Global BNS MMPSF            

16.10.1.1 Numărul ca-
zurilor de omor, răpire, 
reținere silită, tortură 
a reprezentanților 
mass-media, sindicate-
lor și a altor persoane 
care promovează 
drepturile omului, în 
ultimele 12 luni

total nu   Global MAI tbd            

16.10.1.2 Indicele Liber-
tății Presei

total da   Național

Centrul 
pentru 
Jurna-

lism 
Inde-

pendent

Centrul 
pentru 

Jurnalism 
Indepen-

dent

n/d n/d n/d n/d n/d 28,8

16.10.2.1 Acțiuni privind 
respectarea Legii cu 
referire la accesul la 
informație

total nu   Național

Centrul 
pentru 
Jurna-

lism 
Inde-

pendent

Centrul 
pentru 

Jurnalism 
Indepen-

dent

           

16.10.2.2 Inidicele 
Dezvoltării Sectorului 
TIC (IDI)

total da   Național

Interna-
tional 

Teleco-
munica-
tion Unit 

(ITU)

MTIC 4,28 4,47 4,55 4,74 5,72 5,81

16.b.1 Ponderea 
populației care a fost 
discriminata în ultimele 
12 luni

total nu   Global

Discri-
mina-
tion & 

Equality 
Percep-

tions 
Study

MJ            

17.1.1 Venituri publice 
totale raportate la PIB

total da   Global MF MF 38,3 36,6 38 36,7 37,9 38,3

17.1.2 Proporția buge-
tului public  național 
fi nanțat din impozitele 
interne

total da   Global MF MF 35,5 35,9 39,5 38,7 37,7 41,3

17.3.2 Volumul 
remitențelor (în dolari 
americani) ca procent 
din PIB

total da   Global BNM BNM n/d 24 25,2 25,3 24 21,8

17.17.1 Gradul de imple-
metare a Strategiei de 
dezvoltare a societății 
civile

total nu  
Global 
ajustat

tbd tbd            
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17.18.1 Proporția indi-
catorilor de dezvoltare 
durabilă disponibili la 
nivel național, conform 
dezagregărilor relevante 
și a Principiilor Funda-
mentale ale Statisticii 
Ofi ciale

total nu   Global

BNS 
și alți 

produ-
cători de 
statistici 
ofi ciale

Cance-
laria de 

Stat

           
17.18.2 Disponibilitatea 
legislației naționale 
în domeniul statisticii 
conform Principiilor 
Fundamentale ale 
Statisticii Ofi ciale

total nu   Global BNS BNS

           
17.18.3 Gradul de 
implementare a Progra-
mului Anual de Lucrări 
Statistice

total nu   Național BNS BNS

           

17.19.1 Volumul asis-
tenței pentru sistemul 
statistic național echiva-
lent $ SUA

total nu   Național

BNS 
și alți 

produ-
cători de 
statistici 
ofi ciale

BNS

           
17.19.2.1 Recensămîntul 
populației și locuințelor 
realizat în cadrul rundei 
2020 și 2030

narativ da   Național BNS BNS

           
17.19.2.2 Rata înre-
gistrărilor nașterilor și 
deceselor

total nu   Național BNS MTIC
           




