PROIECT
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA
HOTĂRÂRE

nr. ___
din ___________
Chișinău

Cu privire la aprobarea cadrului național de monitorizare
a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030
În scopul respectării angajamentelor de țară-membră a Organizației Națiunilor Unite
asumate privind monitorizarea și raportarea la nivel național, regional și global a progresului
obținut în implementarea Agendei Globale de Dezvoltare Durabilă 2030, adoptate la Summitul Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015, și întru crearea cadrului național de
monitorizare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă, Guvernul
HOTĂRĂŞTE:
1. Se aprobă cadrul de monitorizare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă
2030 (se anexează).
2. Cancelaria de Stat, Biroul Național de Statistică, ministerele, alte autorități
administrative centrale și instituții publice vor asigura:
a) transpunerea obiectivelor Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030 și integrarea țintelor
de atingere a acestora în documentele de politici, conform domeniilor de competență,
prin adaptarea la contextul național și stabilirea, pentru indicatorii de monitorizare a
Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (în continuare ODD), a valorilor de referință și
a țintelor intermediare și finale;
b) continuitatea producerii, actualizării și prezentării datelor relevante și fiabile pentru
indicatorii de monitorizare a ODD din domeniul de competență, conform Anexei, cu
asigurarea coerenței și comparabilității seriilor de timp în vederea raportării
progresului în implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă la nivel național,
regional și global.
3. Ministerele, alte autorități administrative centrale și instituții publice vor prezenta:
a) Biroului Național de Statistică anual, până la data de 1 aprilie, date actualizate
privind indicatorii de monitorizare a ODD conform Anexei, produși conform
domeniilor de competență;
b) Cancelariei de Stat, anual până la data de 1 mai, informația despre realizarea țintelor
ODD în contextul politicilor promovate în baza indicatorilor de monitorizare a
acestora, conform domeniilor de competență;
4. Cancelaria de Stat:
a) va asigura coordonarea procesului de planificare, monitorizare și raportare a
realizării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030;
b) va pregăti și prezenta Consiliul Național de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă
anual, până la data de 1 iunie, raportul de progres privind realizarea Agendei de
Dezvoltare Durabilă 2030;
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c) va asigura coordonarea procesului de elaborare a rapoartelor de evaluare voluntară
națională periodice;
d) va asigura publicarea rapoartelor anuale de progres privind realizarea Agendei de
Dezvoltare Durabilă 2030 și a rapoartelor de evaluare voluntară națională periodice
pe pagina web oficială;
5. Biroul Național de Statistică:
a) va asigura coordonarea procesului de producere și diseminare a indicatorilor de
monitorizare a ODD;
b) va încheia, la necesitate, acorduri de colaborare cu organizațiile neguvernamentale
și alte instituții în vederea producerii indicatorilor ODD din domeniile de
competență a acestora;
c) va acorda suport metodologic ministerelor, altor autorități administrative centrale și
instituțiilor publice la producerea și documentarea indicatorilor de monitorizare a
ODD din domeniile de competență a acestora;
d) va asigura diseminarea centralizată a datelor privind dinamica indicatorilor de
monitorizare a ODD, anual până la data de 1 mai, pe o platformă de diseminare
dedicată ODD.
6. În scopul asigurării disponibilității indicatorilor relevanți de monitorizare a ODD,
Cancelaria de Stat, în comun cu Biroul Național de Statistică:
a) în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, va elabora și
aproba: instrucțiunile privind mecanismul, cerințele și termenele specifice de
prezentare și diseminare a datelor privind indicatorii ODD și a informațiilor despre
realizarea obiectivelor și țintelor de dezvoltare durabilă, precum și acțiunile vizând
producerea indicatorilor de monitorizare a ODD care lipsesc sau sunt parțial
disponibili, sau cei care necesită ajustări;
b) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare prezentei hotărâri, vor identifica
necesitățile de instruire pentru fortificarea capacităților pentru furnizorii/producătorii
de date, după caz, cu atragerea resurselor externe;
c) de comun acord cu instituțiile de resort vor actualiza, la necesitate, lista indicatorilor
de monitorizare și evaluare a implementării Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030.
7. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Cancelariei de Stat
și Biroului Național de Statistică.
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Anexă
la Hotărârea Guvernului nr.__
din __ _________ 2021
CADRUL NAȚIONAL DE MONITORIZARE A IMPLEMENTĂRII AGENDEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ 2030

Nr.
crt.

1.

2.

3.
4.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
Denumire indicatori naționali ODD
evaluarea realizării
țintelor
ODD 1: Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context
1.1 Până în 2030,
Ministerul
1.1.1 Ponderea populației aflate sub
eradicarea sărăciei
Economiei și
pragul internațional al sărăciei 2,15 $
extreme, măsurată în
Infrastructurii
pe zi
prezent ca număr de
1.1.2 Ponderea populației aflate sub
persoane care trăiesc cu
Ministerul Sănătății, pragul internațional al sărăciei 4,3 $
mai puțin de 1,9 $ pe zi
Muncii și Protecției
pe zi, pe sexe, grupe de vârstă, statut
Sociale
ocupațional și mediu de reședință
(urban / rural)
1.2 Până în 2030,
Ministerul
1.2.1 Rata sărăciei absolute, pe sexe
reducerea cu cel puțin
Economiei și
și vârste
jumătate a numărului de
Infrastructurii
1.2.2 Indicele sărăciei
bărbați, femei și copii de
multidimensionale, pe sexe și copii
toate vârstele care trăiesc
Ministerul Sănătății,
în sărăcie în toate
Muncii și Protecției
dimensiunile sale potrivit
Sociale

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD
Biroul Național de Statistică
Biroul Național de Statistică

Biroul Național de Statistică
Biroul Național de Statistică

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Total pe țară, medii de reședință,
sex, grupe de vârstă, ani, statut
ocupațional
Total pe țară, medii de reședință,
sex, grupe de vârstă, ani, statut
ocupațional
Total pe țară, medii de reședință,
sex, grupe de vârstă
Total pe țară, medii de reședință

La indicarea mai multor instituții funcția de responsabilitate primară revine instituției indicate prima
Organizațiile internaționale indicate pot constitui surse de date pentru unii indicatori agregați la nivel international
3
Dezagregările indicatorilor ODD sunt recomandate de Grupul de experți privind indicatorii ODD (Inter-agency and Expert Group on SDG Indicators /IAEG-SDGs), creat de către
Comitetul pentru Statistică al ONU
3
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Nr.
crt.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
pragului național și
pragului internațional de
4,3 $ pe zi
1.3 Implementarea unui
Ministerul Sănătății,
sistem de protecție socială Muncii și Protecției
adecvat la nivel național
Sociale
pentru o acoperire
substantiala a celor mai
Consiliul Național
săraci și vulnerabili până
pentru Determinarea
în 2030
Dizabilității și
Capacității de Muncă
Agenția Națională
pentru Ocuparea
Forței de Muncă

Denumire indicatori naționali ODD

1.3.1.a. Ponderea persoanelor de
vârstă pensionară care beneficiază de
pensie de asigurări sociale
1.3.1.b.Proporția copiilor acoperiți cu
prestații sociale pentru copii
(indemnizații pentru creșterea și
îngrijirea copilului)
1.3.1.c. Proporția femeilor care au
născut beneficiare de indemnizații de
maternitate
1.3.1.d. Proporția persoanelor cu
dizabilități care beneficiază de
prestații sociale (pensii și alocații
sociale de stat)
1.3.1.e. Proporția șomerilor care
beneficiază de ajutor de șomaj, pe
sexe, grupe de vârstă
1.3.1.f. Proporția persoanelor
acoperite cu prestații pentru
incapacitate temporară de muncă
cauzată de accidentele de muncă și
bolile profesionale
1.3.1.g. Proporția persoanelor
vulnerabile beneficiari de prestații de

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Casa Națională de Asigurări
Sociale, Biroul Național de
Statistică
Casa Națională de Asigurări
Sociale, Biroul Național de
Statistică

Total pe țară, medii de reședință,
raioane, sex, grupe de vârstă

Casa Națională de Asigurări
Sociale, Biroul Național de
Statistică
Casa Națională de Asigurări
Sociale, Biroul Național de
Statistică

Total pe țară

Casa Națională Asigurări
Sociale, Agenția Națională
pentru Ocuparea Forței de
Muncă
Casa Națională de Asigurări
Sociale, Biroul Național de
Statistică

Total pe țară, sex, grupe de
vârstă

Casa Națională de Asigurări
Sociale, Biroul Național de
Statistică

Total pe țară (ajutor social,
perioada rece)

Total pe țară, după statut , medii
de reședință

Total pe țară, sex, grupe de
vârstă, raioane

Total pe țară, sex, grupe de
vârstă

4

Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

asistență socială (ajutor social, ajutor
pentru perioada rece)
1.3.1.h. Acoperirea populației celei
mai sărace (quintila 1) cu prestații de
Ajutor social

12.

13.

14.

15.

1.4 Până în 2030,
asigurarea faptului că toți
bărbații și femeile, în
special cei săraci și
vulnerabili, au drepturi
egale la proprietate și
control asupra terenurilor
și a altor forme de
proprietate, moștenire și
alte resurse

16.

17.

Denumire indicatori naționali ODD

1.5 Până în 2030, crearea
rezilienței celor săraci și
aflați în situații vulnerabile
și reducerea expunerii și

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale
Ministerului
Afacerilor Interne

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Biroul Național de Statistică

1.3.1.i. Acoperirea populației celei
mai sărace (quintila 1) cu prestații de
Ajutor pentru perioada rece a anului

Biroul Național de Statistică

1.4.1. Ponderea populației care
locuiește în gospodării casnice cu
acces la servicii de bază, inclusiv
electricitate, surse sigure de apă,
sistem de canalizare, conexiune la
Internet
1.4.2.a. Ponderea populației adulte cu
drepturi asigurate asupra pământului

Biroul Național de Statistică

1.4.2.b. Ponderea populației adulte
care își percepe drepturile sale asupra
pământului ca fiind sigure
1.5.1.a. Numărul de persoane
decedate în urma situațiilor
excepționale, la 100 000 de locuitori

Agenția Servicii Publice

Agenția Servicii Publice

Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență, Biroul
Național de Statistică

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Total pe țară, medii de reședință,
quintile pe cheltuielile de
consum, quintila I, medii de
reședință
Total pe țară, medii de reședință,
quintile pe cheltuielile de
consum, quintila I, medii de
reședință
Total pe țară, medii de reședință,
sex, grupe de vârstă, ani, acces
la: electricitate, apă, canalizare,
internet
Total pe țară, sex, baza
înregistrării dreptului de
proprietate, alte drepturi
(grevare)
Total pe țară, sex, tipul
drepturilor asupra terenurilor
Clase situații excepționale
(tehnogen, natural (pe genuri),
biologico-social, incendii), sex,
grupe de vârstă

5

Nr.
crt.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
vulnerabilității acestora la
Ministerul
evenimente extreme legate Economiei și
de climă, inclusiv secetă și Infrastructurii
inundații
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

1.5.1.b. Numărul de persoane
dispărute în urma situațiilor
excepționale, la 100.000 de locuitori

Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență, Biroul
Național de Statistică

1.5.1.c. Numărul de persoane direct
afectate în urma situațiilor
excepționale, la 100 000 de locuitori

Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență, Biroul
Național de Statistică

1.5.2 Valoarea pierderilor economice
directe în urma situațiilor
excepționale raportate la PIB
1.5.3.1 Cadrul strategic național
privind reducerea riscurilor de
dezastre, aliniat la Cadrul de la
Sendai privind reducerea riscurilor de
dezastre pentru 2015-2030, adoptat si
implementat
1.5.3.2 Gradul de implementare a
Cadrului strategic național privind
reducerea riscurilor de dezastre,
aliniat la Cadrul de la Sendai privind
reducerea riscurilor de dezastre
pentru 2015-2030
1.5.4 Proporția autorităților publice
locale care adoptă și implementează
strategii locale de reducere a
riscurilor de dezastre în conformitate
cu strategiile naționale de reducere a
riscurilor de dezastre

Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență, Biroul
Național de Statistică
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
Clase situații excepționale
(tehnogen, natural (pe genuri),
biologico-social, incendii),
raioane, sex, grupe de vârstă
Clase situații excepționale
(tehnogen, natural (pe genuri),
biologico-social, incendii), sex,
grupe de vârstă
Total pe țară, tipuri de pierderi
(tehnogen, natural (pe genuri),
biologico-social, incendii)
Total pe țară

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară
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Nr.
crt.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
1.a Asigurarea mobilizării Ministerul Finanțelor
semnificative a resurselor
dintr-o varietate de surse,
Ministerul Sănătății,
inclusiv prin cooperare
Muncii și Protecției
sporită pentru dezvoltare,
Sociale
pentru a oferi mijloace
adecvate și previzibile
Ministerul Educației,
pentru a pune în aplicare
Culturii și Cercetării
programe și politici pentru
a eradicarea sărăciei în
toate dimensiunile sale

Denumire indicatori naționali ODD

1.a.1 Ponderea mijloacelor alocate
din bugetul public național pentru
programele de reducere a sărăciei
(ajutor social și ajutor pentru perioada
rece a anului)
1.a.2.a Ponderea cheltuielilor din
bugetul public național pentru
educație în totalul cheltuielilor
bugetului public național
1.a.2.b Ponderea cheltuielilor din
bugetul public național pentru
sănătate în totalul cheltuielilor
bugetului public național
1.a.2.c Ponderea cheltuielilor din
bugetul public național pentru
protecție socială în totalul
cheltuielilor bugetului public național
1.a.3.1 Cheltuielile pentru protecția
socială ca proporție în PIB
1.b.1 Suma cheltuielilor publice
recurente și capitale pentru protecția
socială, beneficiarii căreia sunt
preponderent femeile, săracii și
grupurile vulnerabile

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale,
Ministerul Finanțelor

Total pe țară, tipul prestației
(ajutor social, ajutor pentru
perioada rece a anului)

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării ,
Ministerul Finanțelor

Total pe țară

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale,
Ministerul Finanțelor

Total pe țară

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale,
Ministerul Finanțelor

Total pe țară

Ministerul Finanțelor

Total pe țară

1.b Asigurarea unui cadru
Ministerul Finanțelor
Ministerul Sănătății, Muncii Total pe țară
național de politici
și Protecției Sociale,
adecvat, bazat pe strategii
Ministerul Sănătății,
Ministerul Finanțelor
sensibile la dimensiunea
Muncii și Protecției
de sărăcie și gen, ce ar
Sociale
susține investițiile în
eradicarea sărăciei.
ODD 2: Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile
2.1. Până în 2030,
2.1.1 Prevalența malnutriției
Biroul Național de
Total pe țară
eradicarea foamei și
Statistică,
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Nr.
crt.

31.

32.

33.

34.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
asigurarea accesului
Ministerul Sănătății,
tuturor, în special ale celor Muncii și Protecției
săraci și în situații
Sociale
vulnerabile, inclusiv
sugari, la produse
Ministerul
alimentare sigure, nutritive Agriculturii,
și suficiente pe tot
Dezvoltării
parcursul anului
Regionale și
Mediului
2.2 Până în 2030,
eradicarea tuturor formelor
de malnutriție și abordarea
necesităților nutriționale
ale adolescentelor,
femeilor însărcinate și
celor care alăptează, cât și
a persoanelor în vârstă

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

2.2.1 Prevalența retardului statural
printre copii în vârstă de până la 5 ani

Organizația pentru Alimenta
ție și
Agricultură a Națiunilor
Unite (FAO)
Biroul Național de
Statistică,
Organizația pentru Alimenta
ție și
Agricultură a Națiunilor
Unite (FAO)
Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

2.2.2.a. Prevalența supraponderalilor
printre copii în vârstă de până la 5 ani

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

2.2.2.b. Prevalența retardului
ponderal printre copii în vârstă de
până la 5 ani

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

2.2.3 Prevalența anemiei la femeile în
vârstă de 15-49 ani

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

2.1.2 Prevalența insecurității
alimentare moderate sau severe

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Total pe țară

Total pe țară, sex, grupe de
vârstă, medii de reședință,
chintile, nivelul de educație al
mamei, etnia mamei
Total pe țară, sex, grupe de
vârstă, medii de reședință,
chintile, nivelul de educație al
mamei, etnia mamei
Total pe țară, sex, grupe de
vârstă, medii de reședință,
chintile, nivelul de educație al
mamei, apartenență etnică a
mamei
Total pe țară, grupe de vârstă,
număr de copii născuți, statutul
de maternitate, medii de
reședință, regiuni, nivel de
educație, chintile, statut de
fumător
8

Nr.
crt.

35.
36.
37.

38.

39.

40.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
2.3 Până în 2030, cresterea Ministerul
Agriculturii,
productivității agricole și
Dezvoltării
veniturilor producătorilor
Regionale și
agricoli mici prin accesul
Mediului
sigur și egal la factori de
producție, cunoștințe,
servicii financiare si piețe
2.4 Până în 2030,
Ministerul
implementarea practicilor
Agriculturii,
agricole ce sporesc
Dezvoltării
productivitatea, contribuie Regionale și
la menținerea
Mediului
ecosistemelor și
consolidează capacitățile
de adaptare la schimbări
climatice, condiții
meteorologice extreme ca
seceta, inundațiile și alte
dezastre naturale
2.5. Până în 2020,
Ministerul
menținerea diversității
Agriculturii,
genetice a semințelor,
Dezvoltării
plantelor cultivate și
Regionale și
animalelor de fermă și
Mediului
domestice și a speciilor lor
sălbatice înrudite, inclusiv
prin bănci de semințe și
plante, gestionate corect și
diversificate la nivel

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

2.3.1. Productivitatea muncii în
agricultură
2.3.1.1 Ponderea suprafețelor
însămînțate în total terenuri arabile
2.3.2 Ponderea volumului producției
agricole a micilor producători agricoli
în total producția agricolă
2.4.1 Procent de suprafețe agricole
care utilizează practici de agricultură
durabilă

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

2.5.1 Numărul de resurse genetice
vegetale și animale pentru alimentație
și agricultură asigurate în instalații de
conservare pe termen mediu sau lung

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului, Institutului de
Genetică, Fiziologie și
Protecție a Plantelor
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului, Centrul pentru
Resurse Genetice Animale

Total pe țară

2.5.2 Proporția de rase locale
clasificate ca fiind în pericol, fără risc
sau la un nivel necunoscut de risc de
dispariție

Specii rare (plante, animale)
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Nr.
crt.

41.

42.

43.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
național, regional, precum
și promovarea accesului și
un schimb corect și
echitabil a beneficiilor care
rezultă din utilizarea
resurselor genetice și
cunoștințelor tradiționale
asociate, conform
acordurilor internaționale
2.a. Creșterea investițiilor, Ministerul
inclusiv prin sporirea
Agriculturii,
cooperării internaționale,
Dezvoltării
în infrastructura rurală,
Regionale și
cercetarea agricolă și
Mediului
extindere agricolă,
dezvoltarea tehnologiei și
Ministerul Finanțelor
crearea băncilor genetice
de plante și animale pentru
a spori capacitatea
productivă agricolă
2.b. Corectarea și
Ministerul
prevenirea restricțiilor
Agriculturii,
comerciale și a
Dezvoltării
denaturărilor pe piața
Regionale și
agricolă, inclusiv prin
Mediului
eliminarea tuturor formelor
de subvenții agricole care
distorsionează piața și sunt
în contradicție cu

Denumire indicatori naționali ODD

2.a.1. Indicele orientării cheltuielilor
publice către agricultură
2.a.2 Volumul asistenței externe
oficiale pentru dezvoltarea sectorului
agricol

2.b.1.1 Volumul mijloacelor
financiare alocate pentru stimularea
activităților de promovare a
produselor agricole și agroalimentare
autohtone pe piața externă

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Ministerul Finanțelor

Total pe țară

Agenția de Intervenție și
Plăți pentru Agricultură

Total pe țară

Total pe țară
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Nr.
crt.

44.

45.

46.
47.
48.
49.

Ținte ODD
Indicatori ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
Instituții responsabile1 de
ODD
responsabile de
furnizarea datelor sau
monitorizarea și
Denumire indicatori naționali ODD
surse de date2 privind
evaluarea realizării
indicatorii ODD
țintelor
acordurile internaționale la
care Moldova este parte.
2.c Adoptarea măsurilor
Ministerul
2.c.1 Indicele prețurilor pentru
Biroul Național de
necesare pentru buna
Agriculturii,
produse agroalimentare (anomalii
Statistică,
funcționare a piețelor de
Dezvoltării
sezoniere)
Organizația pentru Alimenta
produse agro-alimentare și Regionale și
ție și
facilitarea accesului în
Mediului
Agricultură a Națiunilor
timp util la informații de
Unite (FAO)
piață, inclusiv privind
rezervele de alimente
pentru limitarea
volatilității extreme a
prețurilor la alimente
ODD 3: Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă
3.1 Până în 2030,
reducerea ratei mortalității
materne la mai puțin de
13,3 cazuri la 100.000 de
născuți-vii
3.2 Până în 2030,
eliminarea deceselor care
pot fi prevenite pentru
nou-născuți și copii până la
5 ani, reducerea
mortalitatii neonatale la 6
decese la 1.000 născuți-vii
si a copiilor până la 5 ani
la 10 la 1.000 născuți-vii

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

3.1.1 Rata mortalității materne, la 100
mii născuți vii

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

3.1.2 Proporția nașterilor asistate de
personal calificat
3.2.1. Rata mortalității copiilor în
vârstă de 0-4 ani, la 1000 născuți vii
3.2.1.1 Rata mortalității infantile, la
1000 născuți vii
3.2.2 Rata mortalității neonatale, la
1000 născuți vii

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică
Agenția Națională pentru
Sănătate Publică
Agenția Națională pentru
Sănătate Publică
Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Total pe țară

Total pe țară, medii de reședință,
raioane (includeți dezagregările
disponibile)
Total pe țară
Total pe țară, medii de reședință,
sex
Total pe țară, medii de reședință,
sex
Total pe țară, medii de reședință,
sex
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Nr.
crt.

50.

51.

52.
53.

54.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
3.3.1. Până în 2030,
Ministerul Sănătății,
reducerea transmiterii HIV Muncii și Protecției
si ITS, in special in
Sociale
poplatiile cheie, si a
mortalitatii asociate cu
HIV
3.3.2. Pana in 2030
reducerea poverii
tuberculozei, combaterea
hepatitei, bolilor
condiționate de apă și a
altor boli transmisibile
3.4.1 Până în 2030,
reducerea cu 30% a
mortalității premature
cauzate de boli
netransmisibile prin
prevenire si tratare

55.

3.4.2. Promovarea sănătății
mintale și a bunăstării
populației

56.

3.5 Fortificarea măsurilor
de prevenire şi tratament a
consumului abuziv de
alcool, consumului ilicit de

57.

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

3.3.1 Incidența HIV la 100 000
persoane neinfectate

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

3.3.1.1 Decese HIV asociate, la 100
000 populație

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

3.3.2 Incidența prin tuberculoză, la
100 000 populație
3.3.4 Incidența prin hepatita B, la 100
000 populație

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică
Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Total pe țară, medii de reședință,
sex, grupe de vârste
Total pe țară, medii de reședință,
grupe de vârste

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

3.4.1. Rata mortalității prin boli
cardiovasculare, cancer, boli ale
aparatului digestiv, diabet, boli ale
aparatului respirator în rândul
persoanelor cu vârste cuprinse între
30 și 70 de ani, la 100 000 populație
3.4.2. Rata mortalității prin suicid, la
100 000 populație

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Total pe țară, sex

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Total pe țară

3.5.1 Gradul de acoperire cu
intervenții/servicii a consumatorilor
de substanțe psihotropice, indice
3.5.2. Consumul anual de alcool pe o
persoană (15+ ani)

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale

Total pe țară

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale,

Total pe țară

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

Total pe țară, sex, grupe de
vârstă, categorii de populație cu
risc sporit
Total pe țară, sex
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Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
droguri şi de alte substanțe
psihotrope

58.
59.

60.

61.

62.

63.
64.

3.6 Până în 2030,
reducerea cu 50% a
numărului de decese si
leziuni datorate
accidentelor rutiere
3.7 Pînă în 2030,
asigurarea accesului
universal la serviciile de
sănătate sexuală și
reproductivă, inclusiv
pentru planificarea
familiei, informare și
educație
3.8 Realizarea accesului
universal la servicii de
sănătate, inclusiv protecția
riscurilor financiare,
accesul la servicii esențiale
de sănătate calitative și
accesul la medicamente de
bază și vaccinuri sigure,
eficiente, calitative și la
prețuri accesibile pentru
toți

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

Denumire indicatori naționali ODD

3.5.2.1. Prevalența consumului nociv
de alcool, pe sexe, vârstă, mediu
3.6.1 Rata mortalității determinată de
accidente rutiere, la 100 000
populație

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD
Organizația Mondială a
Sănătății (OMS)
Agenția Națională pentru
Sănătate Publică
Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Total pe țară, sex, medii de
reședință, grupe de vârstă
Total pe țară

3.7.1 Ponderea femeilor de vârstă
fertilă (15-49 ani) cu necesități de
planificare a familiei satisfăcute prin
metode moderne de contracepție
3.7.2 Rata nașterilor timpurii la vârsta
de 15-19 ani, la 1.000 femei de vârsta
respectivă

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Total pe țară

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, medii de reședință

3.8.1. Acoperirea cu servicii esențiale
de sănătate, indice

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică,
Organizația Mondială a
Sănătății (OMS)
Compania Naţională de
Asigurări în Medicină
Biroul Național de Statistică

Total pe țară

3.8.1.1 Ponderea populației care a
beneficiat de medicamente esențiale
3.8.2.a. Ponderea populației cu
cheltuielile gospodăriilor pentru
sănătate mai mari de 10% în total
cheltuielile gospodăriilor

Total pe țară, medii de reședință,
sex, grupe de vârstă
Total pe țară, medii de reședință,
sexul capului gospodăriei, vârsta
capului gospodăriei, quintile pe
cheltuielile de consum, tipul
gospodăriei
13

Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

65.

3.8.2.b. Ponderea populației cu
cheltuielile gospodăriilor pentru
sănătate mai mari de 25% în total
cheltuielile gospodăriilor

Biroul Național de Statistică

66.

3.8.2.1. Ponderea cheltuielilor private
(ale gospodăriilor casnice) pentru
sănătate

Biroul Național de Statistică

67.

3.8.2.2. Ponderea populației cu
asigurare obligatorie de asistență
medicală

Biroul Național de Statistică

3.9.1 Rata mortalității determinate de
poluarea aerului în încăperi și celui
ambiant la 100 mii populație
3.9.2 Rata mortalității determinate de
surse nesigure de apă, sanitație și
igienă la 100 mii populație
3.9.3 Rata mortalității determinate de
intoxicații neintenționate la 100 000
populație
3.a.1. Prevalența consumului de tutun
în rândul populației în vârstă de 15
ani și peste

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

3.a.1.1. Ponderea populației în vârstă
15 ani și peste care fumează, pe sexe
și vârste

Biroul Național de Statistică

68.

69.

70.

71.

72.

3.9 Până în 2030,
reducerea mortalității și
morbidițății provocate de
produsele chimice
periculoase și poluarea și
contaminarea aerului și
apei

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

3.a Consolidarea
implementării Convențieicadru a Organizației
Mondiale a Sănătății
privind controlul tutunului

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
Total pe țară, medii de reședință,
sexul capului gospodăriei, vârsta
capului gospodăriei, quintile pe
cheltuielile de consum, tipul
gospodăriei
Total pe țară, medii de reședință,
sexul capului gospodăriei, vârsta
capului gospodăriei, quintile pe
cheltuielile de consum
Total pe țară, medii de reședință,
sexe, grupe de vârstă, ani,
quintile pe cheltuielile de
consum
Total pe țară, sexe

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Total pe țară

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Total pe țară, sexe

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Total pe țară, sexe, medii de
reședință, grupe de vârstă, ani,
quintile de bunăstare, nivel de
studii
Total pe țară, sexe, medii de
reședință, grupe de vârstă, ani,
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Nr.
crt.

73.

74.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
3.b Susținerea cercetării și
dezvoltării vaccinurilor și
medicamentelor pentru
bolile transmisibile și
netransmisibile care
afectează populația,
oferirea accesui la
medicamente esențiale

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

75.

76.

77.

3.c Creșterea și
eficientizarea finanțării
sistemului de sănătate și
recrutare, dezvoltare,
instruire și menținere a
personalului medical
3.d Consolidarea
capacității pentru
avertizarea rapidă,
reducerea și gestionarea
riscurilor naționale pentru
sănătate

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

3.b.1 Ponderea populației acoperite
cu vaccinuri în cadrul programelor
naționale de imunizări (din numărul
celor aflați în evidență la medicul de
familie)
3.b.2 Volumul asistenței externe
oficiale pentru cercetare-dezvoltare în
domeniul sănătății și dezvoltarea
serviciilor de bază în sănătate
3.b.3 Proporția instituțiilor medicosanitare care dispun de setul de
medicamente de bază disponibile și
accesibile în mod permanent
3.c.1 Numărul personalului medical
ce revine în medie la 10 mii populație

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

3.d.1 Indicele capacității sectorului de
sănătate ((1) legislația, politicile și
finanțarea națională; (2) coordonarea
și legătura cu punctele focale
naționale; (3) supravegherea; (4)
răspunsul; (5) pregătirea; (6)
comunicarea riscurilor; (7) resursele
umane; (8) laboratorul; (9) punctele

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
quintile pe cheltuielile de
consum, nivel de studii
Tipuri de vaccin

Ministerul Finanțelor

Total (brut, net)

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale,
Organizația Mondială a
Sănătății (OMS)
Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Total pe țară

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale,
Organizația Mondială a
Sănătății (OMS)

Capacități ale sectorului de
sănătate (13)

Total pe țară , regiuni și raioane,
medici, personal medical mediu
pe specialități,
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Nr.
crt.

78.

79.

80.

81.
82.
83.

84.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

de intrare; (10) evenimente zoonotice;
(11) siguranța alimentelor; (12)
evenimente chimice; (13) urgențe
radionucleare)
ODD 4: Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți
4.1 Până în 2030,
Ministerul Educației, 4.1.1.c (i) Ponderea elevilor din
Agenția Națională pentru
asigurarea faptului că toate Culturii și Cercetării ultima clasă a învățământului
Curiculum și Evaluare
fetele și băieții absolvesc
gimnazial cu cunoștințe minime în
învățământul primar și
domeniul citiți/lecturii
secundar general gratuit,
4.1.1.c (ii) Ponderea elevilor din
Agenția Națională pentru
echitabil și calitativ, care
ultima clasă a învățământului
Curiculum și Evaluare
să conducă la rezultate
gimnazial cu cunoștințe minime în
relevante și eficiente ale
domeniul matematicii
învățării
4.1.1.1. Rata brută de admisie în
Biroul Național de Statistică
ultimul an de studiu al învățământului
primar
4.1.1.2. Rata brută de absolvire a
Biroul Național de Statistică
învățământului gimnazial
4.2 Până în 2030,
Ministerul Educației, 4.2.1 Indicele de dezvoltare timpurie
Agenția Națională pentru
asigurarea faptului că toate Culturii și Cercetării a copilului până la 5 ani, indice
Sănătate Publică
fetele și băieții au acces la
4.2.2 Rata de cuprindere în educația
Biroul Național de Statistică
dezvoltarea timpurie de
formală a copiilor în vârstă de 6 ani
calitate, îngrijire și
educația preșcolară, astfel
încât să fie pregătiți pentru
învățământul primar
4.3 Până în 2030, cresterea Ministerul Educației, 4.3.1 Rata de participare a tinerilor și Biroul Național de Statistică
inrolarii in învățământul
Culturii și Cercetării adulților în educația formală și nonprofesional tehnic si

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Total pe țară, sexe, medii de
reședință, dizabilitate, statut
socio-economic al elevilor, etnie
Total pe țară, sexe, medii de
reședință, dizabilitate, statut
socio-economic al elevilor, etnie
Total pe țară, medii de reședință,
sexe
Total pe țară, medii de reședință,
sexe
Total pe țară, medii de reședință,
sexe
Total pe țară, medii de reședință,
sexe

Total pe țară, medii de reședință,
sexe, grupe de vârstă
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Nr.
crt.

85.

86.

87.

88.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
superior accesibil și
calitativ
4.4 Până în 2030, creșterea Ministerul
substanțială a numărului
Economiei și
de tineri și adulți cu
Infrastructurii
competențe relevante
pentru piața muncii
4.5 Până în 2030,
Ministerul Educației,
asigurarea accesului egal
Culturii și Cercetării
la toate nivelurile de
învățământ și formare
profesională a persoanelor
vulnerabile, inclusiv a
persoanelor cu dizabilități
și copiilor în situații
vulnerabile

89.

90.

91.

4.7 Promovarea dezvoltării
durabile, stilurilor de viață
durabile, drepturilor

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Denumire indicatori naționali ODD
formală pe parcursul vieții (în
ultimele 4 săptămâni)
4.4.1 Ponderea tinerilor și adulților cu
cunoștințe TIC

4.5.1.a. Indicele parității în
învățământul primar calculat în baza
ratei brute de cuprindere în
învățământul primar
4.5.1.b. Indicele parității în
învățământul gimnazial calculat în
baza ratei brute de cuprindere în
învățământul gimnazial
4.5.1.c. Indicele parității în
învățământul secundar treapta II
calculat în baza ratei brute de
cuprindere
4.5.1.d. Indicele parității în
învățământul terțiar calculat în baza
ratei brute de cuprindere
4.5.1.e. Indicele parității al copiilor cu
dizabilități încadrați în învățământul
primar și secundar general, în baza
numărului absolut de elevi
4.7.1 Existența în curricula școlară a
modulelor/conținuturilor curriculare:
i) dezvoltarea durabilă, ii) drepturile

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, medii de reședință,
sexe, grupe de vârstă, ani,
statutul socio-economic

Biroul Național de Statistică

Medii de reședință, sexe

Biroul Național de Statistică

Medii de reședință, sexe

Biroul Național de Statistică

Pe sexe

Biroul Național de Statistică

Pe sexe

Biroul Național de Statistică

Pe sexe, medii de reședință

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Total pe țară

17

Nr.
crt.

92.
93.

94.

95.

96.
97.

98.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
omului, egalitatii de gen, a
culturii păcii și nonviolenței, cetățeniei
globale și aprecierea
diversității culturale și a
contribuției culturii la
dezvoltarea durabilă
4.a Construirea și
Ministerul Educației,
modernizarea
Culturii și Cercetării
infrastructurii în instituțiile
de învățământ astfel încât
să corespundă necesităților
copiilor, fetelor și băieților
și persoanelor cu
dizabilități și oferirea unui
mediu de învățământ sigur,
non-violent și incluziv
pentru toți

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

omului, iii) egalitate de gen, iv)
educația pentru sănătate și abordarea
multidisciplinară a acestora în
vederea formării profilului
absolventului
4.a.1.a. Ponderea instituțiilor de
învățământ cu acces la electricitate
4.a.1.b. Ponderea instituțiilor de
învățământ primar și secundar general
cu acces la internet în scopuri
pedagogice
4.a.1.c. Ponderea instituțiilor de
învățământ primar și secundar general
cu acces la calculatoare în scopuri
pedagogice
4.a.1.d. Ponderea instituțiilor de
învățământ general adaptate
necesităților persoanelor cu
dizabilități
4.a.1.e. Ponderea instituțiilor de
învățământ asigurate cu apă potabilă
4.a.1.f. Ponderea instituțiilor de
învățământ cu acces la grup sanitar
separat pentru fete și băieți
4.a.1.g. Ponderea instituțiilor de
învățământ cu facilități de bază pentru
spălarea mâinilor

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării
Biroul Național de Statistică

Total pe țară, nivele de educație

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Total pe țară, nivele de educație

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Total pe țară, nivele de educație

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Total pe țară, niveluri de
educație

Total pe țară

Total pe țară, nivele de educație
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Nr.
crt.

99.

100.

101.

102.

103.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
4.b Extinderea în mod
Ministerul Finanțelor
substanțial până în anul
2020, a numărului de burse Ministerul Educației,
disponibile pentru
Culturii și Cercetării
înscrierea în învățământul
superior, inclusiv formare
profesională și tehnologia
informației și
comunicațiilor, programe
tehnice, inginerești și
științifice
4.c. Creșterea substanțială Ministerul Educației,
până în anul în 2030, a
Culturii și Cercetării
ofertei de profesori
calificați, inclusiv prin
cooperare internațională
pentru formare a cadrelor
didactice

Denumire indicatori naționali ODD
4.b.1 Volumul asistenței externe
oficiale pentru burse de studii

4.c.1.a. Ponderea personalului
pedagogic cu studii în domeniul
pedagogiei în nivelul preșcolar
4.c.1.b. Ponderea personalului
pedagogic cu studii în domeniul
pedagogiei în nivelul primar
4.c.1.c. Ponderea personalului
pedagogic cu studii în domeniul
pedagogiei în nivelul secundar
general (clasele 5-12)
ODD 5: Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor
5.1 Eliminarea tuturor
Ministerul Sănătății, 5.1.1. Existența cadrului legal pentru
formelor de discriminare
Muncii și Protecției
promovarea, punerea în aplicare și
împotriva femeilor și
Sociale, Ministerul
monitorizarea egalității și
fetelor
Justiției
nediscriminării pe bază de sex

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD
Ministerul Finanțelor

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
Total pe țară, pe domenii de
educație și tipul studiilor

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, pe sexe, forme de
proprietate

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, pe sexe, forme de
proprietate

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, pe sexe, forme de
proprietate

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale,
Ministerul Justiției,
Ministerul Afacerilor
Interne, Agenția de
administrare a instanțelor
judecătorești

Total pe țară

19

Nr.
crt.

104.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
5.2 Prevenirea și
Ministerul Sănătății,
eliminarea violenței
Muncii și Protecției
împotriva fetelor și
Sociale
femeilor, inclusiv traficul

105.

106.

5.3 Eliminarea căsătoriilor
timpurii și forțate

107.

5.4 Recunoașterea și
aprecierea îngrijirii și
lucrului casnic neplătit
prin furnizarea de servicii
publice, infrastructurii și
politicilor de protecție
socială

108.

109.

110.
111.
112.

5.5. Asigurarea participării
depline și eficiente a
femeilor și egalității de
șanse la posturi de
conducere la toate
nivelurile de luare a
deciziilor în viața politică,
economică și publică

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

Denumire indicatori naționali ODD
5.2.1. Prevalența violenței față de
femei și fete (de 15-65 ani) din partea
partenerului/soțului, în ultimele 12
luni
5.2.2. Prevalența violenței sexuale
față de femei și fete de 15 -65 ani din
partea altor persoane decât partenerul/
soțul, în ultimele 12 luni
5.3.1 Rata căsătoriilor timpurii până
la 15 și 18 ani pentru femeile în
vârstă de 20-24 ani
5.4.1 Proporția timpului alocat pentru
munca casnică neplătită
5.4.1.1. Ponderea asistenților
personali femei (care îngrijesc de
persoane cu dizabilități severe)
5.4.1.2. Gradul de cuprindere a
copiilor până la 3 ani cu servicii de
îngrijire a copiilor de vârstă fragedă
5.5.1.a. Ponderea femeilor alese în
Parlament
5.5.1.b. Ponderea femeilor alese în
administrația publică locală
5.5.2 Ponderea femeilor în funcții de
conducere

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, medii de reședință,
grupe de vârstă, nivel de studii,
formă de violență

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, medii de reședință,
grupe de vârstă, ani, nivel de
studii

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Total pe țară, medii de reședință,
grupe de vârstă, nivel de studii,
quintile de bunăstare
Total pe țară, medii de reședință,
sexe, grupe de vârstă
Total pe țară

Biroul Național de Statistică
Agenția Națională de
Asistență Socială,
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale
Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Comisia Electorală Centrală

Total pe țară, pe niveluri APL

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, medii de reședință,
activități economice, forme de
proprietate
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Nr.
crt.

113.

114.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
5.6 Asigurarea accesului
Ministerul Sănătății,
universal la servicii de
Muncii și Protecției
sănătate sexuală și
Sociale
resproductivă, inclusiv
pentru planificarea familiei
și pentru informarea și
educarea sexuală și
reproductivă

115.

116.

117.

5.a.Efectuarea de reforme
pentru garantarea femeilor
drepturi egale asupra
resurselor economice,
accesului la proprietate și
control asupra terenurilor
și a altor forme de
proprietate, serviciilor
financiare, moștenirii și
resurselor naturale, în

Ministerul
Agriculturii
Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

5.6.1. Ponderea femeilor în vârstă de
15-49 de ani care iau decizii
independente cu privire la relații
sexuale, utilizarea contracepției și
sănătatea sexuală și reproductivă
5.6.2.1. Existența în țară a cadrului
legislativ-normativ care garantează
femeilor și bărbaților în vârstă de 1549 ani accesul la sănătatea sexuală și
reproductivă, informare și educare

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Total pe țară, medii de reședință,
nivel de studii, quintile de
bunăstare

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale

5.6.2.2. Implementarea în țară a
cadrului legislativ-normativ care
garantează femeilor și bărbaților în
vârstă de 15-49 ani accesul la
sănătatea sexuală și reproductivă,
informare și educare

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale

5.a.1.a. Ponderea populației agricole
cu drepturi de proprietate sau alte
drepturi patrimoniale asupra
terenurilor agricole

Agenția Servicii Publice,
Biroul Național de Statistică

5.a.1.b. Ponderea femeilor cu
drepturi de proprietate sau alte
drepturi patrimoniale asupra
terenurilor agricole

Agenția Servicii Publice,
Biroul Național de Statistică

Total pe țară, pe domenii
tematice: (i) Servicii de ocrotire
a maternității; (ii) Contracepția și
planificarea familială; (iii)
Informarea și educația sexuală
comprehensivă; (iv) HIV and
HPV
Total pe țară, pe domenii
tematice: (i) Servicii de ocrotire
a maternității; (ii) Contracepția și
planificarea familială; (iii)
Informarea și educația sexuală
comprehensivă; (iv) HIV and
HPV
Total pe țară, sexe, medii de
reședință, grupe de vârste, tipul
de drept patrimonial, tipul
documentului legal justificator al
dreptului
Total pe țară, medii de reședință,
grupe de vârste, etnie, tipul de
drept patrimonial, tipul
documentului legal justificator al
dreptului
21

Nr.
crt.

118.

119.

120.

121.

122.
123.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
conformitate cu legislația
națională

Denumire indicatori naționali ODD
5.a.2 Existența cadrului legislativnormativ național care garantează
femeilor drepturi egale la proprietate
și/sau control asupra pământurilor

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD
Ministerul Justiției,
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului, Agenția Servicii
Publice
Biroul Național de Statistică

5.b Creșterea utilizării
Ministerul
5.b.1 Ponderea populației care deține
tehnologiilor disponibile,
Economiei și
telefon mobil
în special a tehnologiei
Infrastructurii
informațiilor și
5.b.1.1. Numărul mediu de telefoane
Biroul Național de Statistică
comunicării, pentru
mobile la 100 gospodării
promovarea abilitării
femeilor
5.c. Adoptarea și
Ministerul Sănătății, 5.c.1.1. Disponibilitatea sistemelor de Ministerul Finanțelor
consolidarea politicilor
Muncii și Protecției
monitorizare și alocare a resurselor
adecvate și legislației
Sociale
publice pentru egalitatea de gen și
aplicabile pentru
abilitarea femeilor
promovarea egalității de
Ministerul Finanțelor
gen și abilitare a femeilor
și fetelor la toate nivelurile
ODD 6: Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și sanitație pentru toți
6.1 Până în 2023,
Ministerul
6.1.1. Ponderea populației cu acces la Biroul Național de Statistică
realizarea accesului
Agriculturii,
surse de alimentare cu apă
universal și echitabil la apă Dezvoltării
6.1.1.1. Ponderea populației care
Biroul Național de Statistică
potabilă sigură și la prețuri Regionale și
beneficiază de serviciu public de
accesibile pentru 80
Mediului
alimentare cu apă
procente din populație și
până în 2030, pentru toți
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
Total pe țară

Total pe țară, sexe, medii de
reședință, grupe de vârste, nivel
de studii, statut ocupațional
Total pe țară

Total pe țară

Total pe țară, medii de reședință,
regiuni
Total pe țară, medii de reședință,
regiuni
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Nr.
crt.

124.

125.
126.

127.

128.

129.

130.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
6.2 Până în 2023,
Ministerul
realizarea accesului
Agriculturii,
universal la condiții
Dezvoltării
sanitare adecvate și
Regionale și
echitabile pentru 65
Mediului
procente din populație și
comunități și până în 2030, Ministerul Sănătății,
pentru toți, acordând o
Muncii și Protecției
atenție specială nevoilor
Sociale
femeilor și fetelor și celor
în situații vulnerabile
6.3 Până în 2030,
Ministerul
îmbunătățirea calității apei Agriculturii,
prin reducerea poluării,
Dezvoltării
eliminarea deversării
Regionale și
deșeurilor și minimizarea
Mediului
eliminărilor produselor
chimice și materialelor
periculoase, reducerea
proporției apelor uzate
netratate și sporirea
substanțială a gradului de
reciclare și reutilizare
sigură

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

6.2.1.1. Proporția populației care
dispune în interiorul locuinței de (a)
grup sanitar și (b) baie sau duș
6.2.1.a. Ponderea populației conectate
la sistemul public de canalizare
6.2.1.b. Ponderea populației care
utilizează o instalație de spălare a
mâinilor cu săpun și apă

Biroul Național de Statistică

6.3.1 Ponderea apelor uzate epurate
suficient din total ape evacuate,
sectorul non-rezidențial
6.3.2.a. Proporția corpurilor de apă de
suprafață care au atins clasa de
„calitate bună” conform parametrilor
microbiologice
6.3.2.b. Proporția corpurilor de apă
subterane care au atins clasa de
"calitate bună" conform parametrilor
microbiologici
6.3.2.1 Ponderea surselor de
alimentare cu apă potabilă
neconforme la normele sanitare
conform calității apei

Agenția „Apele Moldovei”

Biroul Național de Statistică
Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
Total pe țară, medii de reședință,
regiuni, sexul capului
gospodăriei
Total pe țară, medii de reședință,
regiuni
Total pe țară

Total pe țară, activități
economice, tipuri de epurare,
raioane, sectoare
Serviciul Hidrometeorologic Total pe țară
de Stat
Agenția pentru Geologie și
Resurse Minerale

Total pe țară

Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Tipuri de surse (surse
centralizate subterane, surse
centralizate de suprafață, surse
descentralizate de alimentare cu
apă (fântâni)
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Nr.
crt.

131.
132.
133.

134.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
6.4 Până în 2030, creșterea Ministerul
substanțială a eficienței de Agriculturii,
utilizare a apei în toate
Dezvoltării
sectoarele și asigurarea
Regionale și
unui proces durabil de
Mediului
captare și furnizare a apei
potabile
6.5 Până în 2030,
Ministerul
implementarea
Agriculturii,
managementului integrat al Dezvoltării
resurselor de apă la toate
Regionale și
nivelurile
Mediului

135.

136.

6.6 Până în 2020,
protejarea și restabilirea
ecosistemelor legate de
apă, inclusiv păduri, zone
umede, râuri, acvifere și
lacuri

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului

137.

6.a. Până în 2030,
consolidarea capacităților
țării, cu ajutorul cooperării
internaționale și suportului

Ministerul Finanțelor
Ministerul
Agriculturii,

Denumire indicatori naționali ODD
6.4.1. Evoluția eficienței utilizării
apei în timp
6.4.1.1 Consumul apei pentru
necesități de producție și potabile
6.4.2 Ponderea apei captate din totalul
resurselor de apă disponibile (Water
Stress Index)
6.5.1 Gradul de implementare a
managementului integrat al resurselor
de apă (de la 0 la 100)
6.5.2 Ponderea suprafeței bazinelor
apelor râurilor (hidrografice)
transfrontaliere, parte a acordurilor
internaționale
6.6.1 Modificarea procentuală a
ecosistemului acvatic

6.a.1 Volumul asistenței externe
oficiale pentru dezvoltare pentru
sectorul de aprovizionare cu apă și
sanitație

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD
Agenția „Apele Moldovei”,
Biroul Național de Statistică
Agenția “Apele Moldovei”

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
Total pe țară, activități
economice
Total pe țară, activități
economice
Total pe țară

Agenția „Apele Moldovei
Serviciul Hidrometeorologic
de Stat
Agenția “Apele Moldovei”
Total pe țară, componente ale
Managementului Integrat al
Resurselor de Apă (total, mediu
favorabil, instituții, instrumente
de management, finanțare)
Agenția “Apele Moldovei”
Total pe țară

Serviciul Hidrometeorologic
de Stat
Agenția de Mediu
Agenția pentru Geologie și
Resurse Minerale
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului
Ministerul Finanțelor,
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară, Extensia spațială a
ecosistemelor legate de apă,
Calitatea apei lacurilor și
corpurilor de apă artificiale,
Cantitatea (descărcarea) apei în
râuri și estuare, Calitatea
ecosistemelor legate de apă,
Cantitatea apei subterane din
acvifere
Total pe țară
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Nr.
crt.

138.

139.
140.

Ținte ODD
Indicatori ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
Instituții responsabile1 de
ODD
responsabile de
furnizarea datelor sau
monitorizarea și
Denumire indicatori naționali ODD
surse de date2 privind
evaluarea realizării
indicatorii ODD
țintelor
extern, pentru
Dezvoltării
implementare de activități Regionale și
și programe legate de apă
Mediului
și sanitație, inclusiv
captarea apei,
desalinizarea, eficiența
apei, tratarea apelor uzate,
tehnologiilor de reciclare
și reutilizare.
6.b Planificarea şi
Ministerul
6.b.1 Ponderea APL care dispun de
Ministerul
Agriculturii,
programarea în mod
Agriculturii,
programe/strategii, proceduri de
Dezvoltării Regionale și
coerent şi etapizat a
Dezvoltării
implicare a comunității în
Mediului
dezvoltării unei
Regionale și
managementul apei și a sanitației
infrastructuri de alimentare Mediului
cu apă şi sanitaţie
îmbunătăţite pentru toate
comunităţile, pe baza unor
criterii de selectare bine
definite şi transparente,
incluzând implicarea
comunităţilor beneficiare
ODD 7: Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern
7.1 Până în 2030,
Ministerul
7.1.1 Ponderea populației cu acces la Biroul Național de Statistică
asigurarea accesul
Economiei și
energie electrică
universal la servicii
Infrastructurii
7.1.2 Ponderea gospodăriilor după
Agenția Națională pentru
energetice accesibile,
principalele surse de energie utilizate Sănătate Publică
sigure și moderne
pentru necesitățile casnice (prepararea
bucatelor, încălzire)

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Total pe țară

Total pe țară, medii de reședință
Total pe țară, medii de reședință,
tip de utilizare, tipuri de
combustibil, quintile de
bunăstare
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Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

141.

142.

143.

144.

145.

7.2. Realizarea unei
ponderi a energiei din
surse regenerabile de cel
puțin 17% în consumul
final brut de energie în
anul 2020
7.3. Consumul național de
energie nu va depăși
valoarea de 2796 mii tone
echivalent petrol (ktep)
pentru consumul de
energie finală sau valoarea
de 2968 ktep pentru
energie primară, către anul
2020
7.a Până în 2030,
facilitarea cu suportul
cooperării internaționale a
accesului la cercetare și
tehnologie în domeniul
energiei curate, incluzând
energia regenerabilă,
eficiența energetică și
tehnologia avansată și mai

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Ministerul Finanțelor
Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

7.1.2.1 Distribuția resurselor
energetice utilizate pentru necesitățile
casnice (încălzirea spațiilor, răcirea
spațiilor, încălzirea apei, pregătire
alimentelor)
7.2.1 Ponderea energiei din surse
regenerabile în consumul final brut de
energie

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, medii de reședință,
tip de utilizare, tipuri de
combustibil, quintile de
bunăstare

Agenția pentru Eficiență
Energetică

Total pe țară

7.3.1.a. Consum de energie primară
(consum intern brut)

Agenția pentru Eficiență
Energetică

7.3.1.b. Consum de energie finală
(consum final energetic)

Agenția pentru Eficiență
Energetică

Total pe țară, tipuri de energie
(cărbune, gaze naturale, produse
petroliere, biocombustibili și
deșeuri, energie electrică, energie
termică)
Total pe țară, sectoare (industrie,
transport, sector rezidențial,
servicii, agricultură)

7.a.1 Volumul asistenței externe
oficiale pentru dezvoltarea eficienței
energetice

Ministerul Finanțelor,
Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Total pe țară
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Nr.
crt.

146.

147.

148.

149.

Ținte ODD
Indicatori ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
Instituții responsabile1 de
ODD
responsabile de
furnizarea datelor sau
Nivelul de dezagregare
monitorizarea și
Denumire indicatori naționali ODD
surse de date2 privind
recomandat de ONU3
evaluarea realizării
indicatorii ODD
țintelor
curată a combustibililor
fosili și promovarea
investițiilor în
infrastructura energetică și
tehnologia energiei curate
7.b. Până în 2030,
Ministerul
7.b.1.a. Volumul investițiilor în
Ministerul Economiei și
Total pe țară, surse de finanțare
extinderea infrastructurii și Economiei și
sectorul eficiență energetică raportat
Infrastructurii
(de la bugetul de stat, cu suportul
modernizaarea tehnologiei Infrastructurii
la PIB
partenerilor de dezvoltare)
pentru furnizarea de
7.b.1.b. Volumul investițiilor străine
Ministerul Economiei și
Total pe țară
servicii de energie
directe în dezvoltarea durabilă a
Infrastructurii
moderne și durabile
infrastructurii și tehnologiilor
ODD 8: Promovarea unei creșteri economice susținute, deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci
decente pentru toți
8.1 Susținerea creșterii
Ministerul
8.1.1 Rata anuală de creștere a PIB pe Biroul Național de Statistică Total pe țară, regiuni
economice pe cap de
Economiei și
cap de locuitor
locuitor și asigurarea
Infrastructurii
creșterii Produsului Intern
Brut cu cel puțin 3 la sută
pe an
8.2 Stimularea creșterii
Ministerul
8.2.1 Rata anuală de creștere a PIB pe Biroul Național de Statistică Total pe țară
productivității cu ritmuri
Economiei și
o persoană ocupată
mai rapide față de
Infrastructurii
creșterea salariului real,
prin diversificare,
modernizarea tehnologică
și inovație, inclusiv prin
accent pe sectoarele cu
valoare adăugată sporită și
utilizarea intensivă a forței
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Nr.
crt.

150.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
de muncă, definite drept
prioritare în cadrul
Strategiei de atragere a
investițiilor și promovare a
exporturilor pentru 20162020 (i) informaţii şi
comunicaţii; (ii) fabricarea
de maşini şi echipamente;
(iii) activităţi de servicii
administrative şi activităţi
de servicii suport; (iv)
fabricarea de utilaje şi
piese; (v) fabricarea
produselor textile,
fabricarea articolelor de
îmbrăcăminte şi fabricarea
încălţămintei; (vi)
echipamente electrice; (vii)
industria alimentară şi
agricultura
8.3 Promovarea unor
Ministerul Sănătății,
politici orientate spre
Muncii și Protecției
dezvoltare care susțin
Sociale
activitățile productive,
crearea locurilor de muncă
decente, antreprenoriatul,
creativitatea și inovația, și
care încurajează
formalizarea și creșterea

Denumire indicatori naționali ODD

8.3.1 Ponderea ocupării informale în
sectorul non-agricol

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Biroul Național de Statistică

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Total pe țară, pe sexe

28

Nr.
crt.

151.

152.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
întreprinderilor micro,
mici și mijlocii, inclusiv
prin acces la servicii
financiare
8.4 Îmbunătățirea
Ministerul
progresivă, până în 2030, a Economiei și
eficienței resurselor
Infrastructurii
globale pentru consum și
producere, și decuplarea
creșterii economice de
degradarea mediului

Denumire indicatori naționali ODD

8.4.1.a. Resurse naturale pe o
persoană

8.4.1.b. Resurse naturale raportate la
PIB

153.

8.4.2.a. Consumul de resurse naturale
pe o persoană

154.

8.4.2.b. Consumul de resurse naturale
raportate la PIB

155.

156.

8.5 Până în 2030, atingerea
unui nivel al ocupării
similar cu media țărilor din
Europa Centrală și de Est,
și stimularea ocupării
productive și a muncii
decente pentru toate
femeile și bărbații, inclusiv
pentru tineri și persoanele

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

8.5.1 Disparitatea salarială de gen pe
ocupații, grupe de vârstă și persoane
cu dizabilități
8.5.2 Rata șomajului

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Biroul Național de
Statistică,
Programul Naţiunilor Unite
pentru Mediu (UNEP)
Biroul Național de
Statistică,
Programul Naţiunilor Unite
pentru Mediu (UNEP)
Biroul Național de
Statistică,
Programul Naţiunilor Unite
pentru Mediu (UNEP)
Biroul Național de
Statistică,
Programul Naţiunilor Unite
pentru Mediu (UNEP)
Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, sexe, grupe de
vârstă, persoane cu dizabilități

Total pe țară

Total pe țară, tipuri de resurse

Total pe țară, Tipuri de resurse

Total pe țară
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Nr.
crt.

157.

158.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
cu dizabilități, precum și
remunerarea egală pentru
munca de valoare egală
8.6 Până în 2020,
Ministerul Sănătății,
reducerea proporției
Muncii și Protecției
tinerilor fără un loc de
Sociale
muncă, fără educație sau
formare, până la un nivel
similar cu media din țările
Europei Centrale și de Est
8.7 Eradicarea muncii
Ministerul Sănătății,
forțate, traficului de ființe
Muncii și Protecției
umane și a muncii copiilor Sociale

159.

160.

161.

162.
163.

8.8 Protecția drepturilor la
muncă și promovarea
mediilor de lucru sigure și
securizate pentru toți
angajații

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

8.9 Până în 2030,
elaborarea și
implementarea politicilor
pentru promovarea
turismului durabil, care

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

8.6.1 Procentul tinerilor fără ocupație,
educație sau formare profesională

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, pe grupe de vârste
ale tinerilor:
15-24 ani: total, sexe
15-29 ani: total, sexe
15-34 ani: total, sexe

8.7.1.a. Procentul copiilor cu vârsta
între 5-17 ani, care se află în situația
de „munca copiilor”
8.7.1.b. Numărul copiilor cu vârsta
între 5-17 ani, care se află în situația
de „munca copiilor”
8.8.1 Rata accidentelor de muncă, la
100 000 salariați

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, sexe, grupe de
vârstă

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, sexe, grupe de
vârstă

Biroul Național de Statistică

8.8.2.1. Numărul de convenții
colective încheiate la nivel
instituțional în conformitate cu
sursele documentare ale ILO și
legislația națională
8.9.1.1. Cota turismului în PIB
8.9.2.1. Ponderea salariaților în
activități de turism în total salariați

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale

Total pe țară, mortale (sexe,
activități economice), nemortale
(sexe, activități economice)
Total pe țară

Biroul Național de Statistică
Biroul Național de Statistică

Total pe țară
Total pe țară, pe sexe
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Nr.
crt.

164.

165.
166.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
facilitează crearea de
parteneriate publice
private, dezvoltă
capacitățile instituționale
în domeniu ale autorităților
publice locale, respectiv
care creează locuri de
muncă și promovează
cultura și produsele locale
8.10 Consolidarea
Banca Națională a
capacității instituțiilor
Moldovei
financiare interne pentru a
încuraja și a extinde
accesul la servicii bancare,
de asigurări și servicii
financiare pentru toți

167.

168.

169.

8.a Sporirea Aistenței
pentru sprijinul Comercial,
inclusiv prin Cadrul
integrat îmbunătățit pentru
asistența tehnică legată de
comerț
8.b. Dezvoltarea și
operaționalizarea unei
strategii pentru ocuparea

Ministerul Finanțelor
Ministerul
Economiei și
Infrastructurii
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

8.10.1.a. Numărul de filiale și agenții
ale băncilor comerciale la 100 000
populație (18+)
8.10.1.b. Numărul de bancomate la
100 mii populație (18+)
8.10.2 Procentul populației (15+) care
dispune de cont bancar

Banca Națională a Moldovei

Total pe țară

Banca Națională a Moldovei

Total pe țară

Banca Mondială

8.10.2.1 Conturi bancare la 100 000
populație (18+)

Banca Națională a Moldovei

8.a.1. Volumul asistenței externe
oficiale pentru susținerea dezvoltării
sectorului de comerț

Ministerul Finanțelor,
Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Total pe țară, sexe, grupe de
vârstă, studii, venituri, mediu
rural
Total pe țară, tipuri de conturi
(de depozite, inclusiv curente, de
împrumut)
Total (angajamente, debursări)

8.b.1 Existența cadrului strategic
național privind ocuparea tinerilor
elaborat și operaționalizat

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale

Total pe țară
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Nr.
crt.

170.

171.

172.

173.

174.
175.

176.

Ținte ODD
Indicatori ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
Instituții responsabile1 de
ODD
responsabile de
furnizarea datelor sau
monitorizarea și
Denumire indicatori naționali ODD
surse de date2 privind
evaluarea realizării
indicatorii ODD
țintelor
tinerilor pentru
implementarea Pactului
Global pentru Locuri de
Muncă al Organizației
Internaționale a Muncii
ODD 9: Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea industrializării durabile și încurajarea inovației
9.1 Dezvoltarea
Ministerul
9.1.1 Ponderea populației rurale care
Ministerul Economiei și
infrastructurii calitative,
Economiei și
locuiește în raza de 2 km față de un
Infrastructurii
fiabile, durabile și
Infrastructurii
drum funcțional
puternice în regiunile țării
9.1.2.a. Parcursul mărfurilor
Biroul Național de Statistică
pentru a susține
transportate, după modul de transport
dezvoltarea economică și
(aerian, rutier, feroviar, fluvial)
creșterea bunăstării
9.1.2.b. Parcursul pasagerilor
Biroul Național de Statistică
populației, cu accent pe
transportați, după modul de transport
accesul larg și echitabil
(aerian, rutier, feroviar, fluvial)
pentru toți
9.2 Promovarea
Ministerul
9.2.1.a. Valoarea adăugată brută în
Biroul Național de Statistică
industrializării incluzive și Economiei și
industria prelucrătoare ca proporție în
durabile în scopul
Infrastructurii
PIB
majorării, până în 2030, a
9.2.1.b. Valoarea adăugată brută în
Biroul Național de Statistică
ponderii ocupării în
industria prelucrătoare pe persoană
sectorul industrial și a
9.2.1.1. Valoarea adăugată brută în
Biroul Național de Statistică
Produsului Intern Brut
industria prelucrătoare, ca proporție
până la nivele similare cu
în PIB
țările Europei Centrale și
9.2.1.2. Valoarea adăugată brută în
Biroul Național de Statistică
de Est
industria prelucrătoare per populație
ocupată în industria prelucrătoare

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Total pe țară
Total pe țară, moduri de
transport (feroviar, rutier, fluvial,
aerian)
Total pe țară, moduri de
transport (feroviar, rutier, fluvial,
aerian)
Total pe țară
Total pe țară
Total pe țară, sexe, regiuni
statistice
Total pe țară
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Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

177.

178.

179.

180.

9.3 Creșterea accesului
Ministerul
întreprinderilor mici și
Economiei și
mijlocii la serviciile
Infrastructurii
financiare, inclusiv la
credite accesibile, în
vederea integrării acestora
în lanțurile valorice și piețe
externe

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

9.2.2 Ponderea populației ocupate în
industria prelucrătoare în total
populație ocupată

Biroul Național de Statistică

9.3.1 Contribuția valorii adăugate
brute a ÎMM din sectorul industrie
prelucrătoare în total valoarea
adăugată brută în industrie
prelucrătoare
9.3.1.1. Contribuția valorii adăugate
brute a ÎMM în total valoarea
adăugată brută
9.3.2 Cota întreprinderilor mici (până
la 49 salariați) care au accesat credite
și/sau împrumuturi pe parcursul
anului, inclusiv pe sectorul industrie

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, sexe, regiuni
statistice, ocupații (Legislatori,
membri ai executivului si alți
demnitari, specialiști în diverse
domenii de activitate, tehnicieni
și alți specialiști cu nivel mediu
de calificare, funcționari
administrativi, lucrători în
domeniul serviciilor și în comerț,
lucrători calificați în agricultură,
silvicultură, acvacultură,
piscicultură si pescuit, muncitori
calificați și asimilați, alte
ocupații, din care muncitori
necalificați)
Total pe țară

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Banca Națională a Moldovei

Total pe țară, din care sectorul
industrie, mărimea
întreprinderilor
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Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

181.

182.

183.

184.

9.4 Până în 2030,
modernizarea
infrastructurii și
reabilitarea industriilor
pentru a deveni durabile,
cu eficiență sporită în
utilizarea resurselor și
adoptare sporită a
tehnologiilor și proceselor
industriale curate și
ecologice, fiind luate
măsuri în conformitate cu
capacitățile respective

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului

9.3.2.1. Ponderea valorii creditelor și
împrumuturilor accesate de
întreprinderile mici (până la 49
salariați) pe parcursul anului în total
valoarea creditelor și împrumuturilor
accesate de către întreprinderi,
inclusiv pe sectorul industrie
9.4.1.a. Emisiile totale de CO2
provenite de la arderea
combustibilului

9.4.1.b. Emisiile totale de CO2
raportate la o unitate de PIB

9.4.1.c. Emisiile de CO2 generate de
sectorul industrial raportat la valoarea
adăugată brută în industrie

185.

186.

Denumire indicatori naționali ODD

9.4.1.1. Emisiile totale de CO2, pe
sectoare, mii tone CO2 echivalent

9.5 Fortificarea cercetării
științifice, modernizarea

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

9.5.1 Cheltuielile pentru cercetare și
dezvoltare ca procent din PIB,

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Banca Națională a Moldovei

Total pe țară, din care sectorul
industrie, mărimea
întreprinderilor

Ministerul Economiei și
Infrastructurii,
Organizaţia Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare
Industrială (UNIDO)
Ministerul Economiei și
Infrastructurii,
Organizaţia Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare
Industrială (UNIDO)
Ministerul Economiei și
Infrastructurii,
Organizaţia Naţiunilor
Unite pentru Dezvoltare
Industrială (UNIDO)
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Total pe țară

Total pe țară, sectoare emisie (de
la sectorul: „Energie”,
„Procesele industriale și
utilizarea produselor”,
„Agricultura”, „Deșeuri”)
Total pe țară
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Nr.
crt.

187.

188.

189.

190.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
capacităților tehnologice
ale sectoarelor industriale,
precum și încurajarea
inovaților în vederea
creşterii competitivității
economiei naţionale şi a
gradului de bunăstare a
populaţiei
9.a Dezvoltarea
Ministerul Finanțelor
infrastructurii durabile și
rezistente prin asimilarea
Ministerul
sprijinului financiar,
Economiei și
tehnologic și tehnic
Infrastructurii
îmbunătățit
9.b Sprijinirea la nivel
național a dezvoltării
tehnologiei, cercetării și
inovării, inclusiv prin
asigurarea condițiilor
politice favorabile, în
special, pentru
diversificarea industriei și
creșterea valorii produselor
9.c Creșterea semnificativă
a accesului la tehnologii
informaționale și
comunicaționale și
promovarea accesului

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

9.5.2 Cercetători (echivalent normă
întreagă) la 100 000 populație

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, pe sexe

9.a.1 Volumul asistenței externe
oficiale acordate pentru dezvoltarea
infrastructurii

Ministerul Finanțelor,
Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Total pe țară

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

9.b.1 Ponderea valorii adăugate brute
a industriei cu tehnologii avansate și
medii-avansate în total valoarea
adăugată în industrie prelucrătoare

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

9.c.1 Ratele de acoperire a populației
cu rețele electronice de comunicații
mobile, după tip 3G și 4G

Agenţia Naţională pentru
Reglementare în
Comunicaţii Electronice şi
Tehnologia Informaţiei

Pe tehnologii
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Nr.
crt.

191.

192.

193.

194.

195.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
Denumire indicatori naționali ODD
evaluarea realizării
țintelor
universal la internet până
în 2020
ODD 10: Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta
10.1 Până în 2030,
Ministerul Sănătății, 10.1.1.a. Ritmul de creștere a
realizarea și susținerea în
Muncii și Protecției
cheltuielilor pe o persoană a
mod progresiv a creșterii
Sociale
populației per total țară
veniturilor pentru 40 la
10.1.1.b. Ritmul de creștere a
sută din limita de jos a
cheltuielilor de consum ale 40% din
populației, la o rată mai
populația cel mai puțin asigurate
mare decât media
națională
10.2 Până în 2030,
Ministerul Sănătății, 10.2.1 Rata sărăciei relative
abilitarea și promovarea
Muncii și Protecției
incluziunii sociale,
Sociale
economice și politice a
tuturor, indiferent de
vârstă, sex, dizabilitate,
rasă, etnie, origine, religie
sau statut economic sau de
altă natură
10.3 Asigurarea
Parlamentul
10.3.1 Ponderea populației care a
oportunităților egale și
comunicat că în ultimele 12 luni s-a
reducerea inegalității
Ministerul Sănătății, simțit vreodată discriminată sau
rezultatelor, inclusiv prin
Muncii și Protecției
hărțuită în baza unui motiv interzis de
eliminarea legilor,
Sociale
dreptul internațional al drepturilor
politicilor și practicilor
omului
discriminatorii, și
10.3.1.1. Numărul de cazuri de
promovarea legislației,
discriminare constatate la 100 000
politicilor și acțiunilor
populație

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Biroul Național de Statistică

40% populație cel mai puțin
asigurate

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, sexe, grupe de
vârstă, ani, persoane cu
dizabilității

Consiliul pentru Prevenirea
și Eliminarea Discriminării
și Asigurarea Egalității

Total pe țară, sexe, grupe de
vârstă, medii de reședință,,
criterii de discriminare,
caracteristicile persoanelor care
au discriminat entități în care au
fost discriminați
Total pe țară, sexul
petiționarului, medii de
reședință, criterii de

Consiliul pentru Prevenirea
și Eliminarea Discriminării
și Asigurarea Egalității
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Nr.
crt.

196.

197.

198.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
corespunzătoare în acest
sens

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

10.4 Adoptarea politicilor,
în special fiscale, salariale
și de protecție socială, și
realizarea progresivă a
unei egalități sporite
10.5 Perfecționarea
reglementării și
monitorizării piețelor și
instituțiilor financiare
naționale și consolidarea
implementării acestor
reglementări

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

10.4.1 Ponderea costului forței de
muncă în Produsul intern brut

Biroul Național de Statistică

Banca Națională a
Moldovei

10.5.1. Stabilitatea financiară

Banca Națională a Moldovei

10.6 Asigurarea
reprezentării și vocii
consolidate a țării în
procesele decizionale din
cadrul instituțiilor

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene

10.6.1.a. Proporția cetățenilor
Republicii Moldova în cadrul
organizațiilor internaționale

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene,
Oficiul Finanțare pentru
Dezvoltare, Departamentul

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
discriminare, domenii de
discriminare forma de
discriminare
Total pe țară

Indicatori:
- Rata fondurilor proprii de nivel
I în raport cu activele ponderate
la risc;
- Rata creditelor neperformante
(fără rezerve) în raport cu
capitalul total reglementat;
- Ponderea creditelor
neperformante în totalul
creditelor acordate;
- Rentabilitatea activelor;
- Rata activelor lichide în raport
cu pasivele pe termen scurt;
- Rata poziției valutare deschise
nete la capitalul total reglementat
Organizații internaționale
(UNGA, IFC, IBRD, IMF,
ECOSOC, WTO),
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Nr.
crt.

199.

200.

201.

202.

203.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
economice și financiare
internaționale globale
pentru oferirea instituții
mai eficiente, credibile,
responsabile și legitime

10.7 Asigurarea unui
proces de angajare legal,
echitabil, bine informat al
migranților

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale
Biroul Relații cu
Diaspora

Denumire indicatori naționali ODD

10.6.1.b. Proporția drepturilor de vot
ale țării în cadrul organizațiilor
internaționale

10.7.1 Ponderea costurilor de
angajare la muncă peste hotare în
veniturile anuale în țara de destinație
10.7.2.1. Existența de politici
naționale eficiente privind migrația

10.7.2.2. Numărul acordurilor
bilaterale în domeniul migrației de
muncă semnate
10.7.2.3. Numărul acordurilor
bilaterale în domeniul securității
sociale semnate

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD
pentru Afaceri Economice și
Sociale al Națiunilor Unite
(FFD/UNDESA)
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene,
Oficiul Finanțare pentru
Dezvoltare, Departamentul
pentru Afaceri Economice și
Sociale al Națiunilor Unite
(FFD/UNDESA)
Biroul Relații cu Diaspora
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale,
Departamentul pentru
Afaceri Economice și
Sociale al Națiunilor Unite
(UNDESA)
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Organizații internaționale
(UNGA, IFC, IBRD, IMF,
ECOSOC, WTO),

Total pe țară, pe sexe, grupe de
vârste, țări de destinație
Domenii de politici (drepturile
migranților, politici integrate
guvernamentale / bazate pe date,
cooperare și parteneriate,
bunăstarea socio-economică,
dimensiunile mobilității ale
crizelor, migrație sigură,
ordonată și regulată)
Total pe țară
Total pe țară
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Nr.
crt.

204.

205.

206.

207.

208.

Ținte ODD
Indicatori ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
Instituții responsabile1 de
ODD
responsabile de
furnizarea datelor sau
monitorizarea și
Denumire indicatori naționali ODD
surse de date2 privind
evaluarea realizării
indicatorii ODD
țintelor
10.a Implementarea
Ministerul
10.a.1. Proporția liniilor tarifare
Serviciul Vamal, Ministerul
principiul tratamentului
Economiei și
aplicate la „cota zero” la importurile
Finanțelor, Organizația
special și diferențiat pentru Infrastructurii
de mărfuri din țările subdezvoltate și
Mondială a Comerțului
importuri în conformitate
celor în curs de dezvoltare
(WTO)
cu acordurile Organizației Ministerul Finanțelor
Mondiale a Comerțului
10.b Acodrarea asistenței
Ministerul Finanțelor 10.b.1. Volumul asistenței externe
Ministerul Finanțelor
oficiale pentru dezvoltare
pentru dezvoltare de care a beneficiat
și fluxurilor financiare,
țara
inclusiv investițiilor străine
directe, în conformitate cu
prioritățile din planurile și
programele lor naționale
10.c Până în 2030
Banca Națională a
10.c.1. Costurile de remitere ca
Banca Națională a
reducereala mai puțin de
Moldovei
proporție din suma încasată
Moldovei,
3% a costurilor de
Banca Mondială
tranzacție a remitențelor
din migrație și eliminarea
coriodoarelor de remitere
cu costuri mai mari de 5%
ODD 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile
11.1 Până în 2030, accesul Ministerul
11.1.1.a. Ponderea populației cu
Biroul Național de Statistică
tuturor persoanelor social- Economiei și
cheltuielile lunare pentru întreținerea
vulnerabile și a familiilor
Infrastructurii
locuinței care depășesc 30% din
tinere la locuințe și servicii
veniturile disponibile lunare ale
de bază adecvate, sigure și
gospodăriei. (accesibilitate - locuință
la prețuri accesibile
adecvată)
11.1.1.b. Ponderea persoanelor care
Biroul Național de Statistică
trăiesc în locuințe cu mai mult de

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
Sectoare ale produselor

Total pe țară

Total pe țară

Total pe țară, pe sexe, medii de
reședință, grupe de vârstă, ani,
quintile pe cheltuielile de
consum, persoane cu dizabilitate,
persoane fără dizabilitate
Total pe țară, pe sexe, medii de
reședință, grupe de vârstă, ani,
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Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

două persoane pe o cameră
(supraaglomerarea)
209.

210.

211.

212.
213.

214.

11.2 Până în 2030,
asigurarea accesului la
sisteme de transport sigure,
la prețuri echitabile,
accesibile și durabile
pentru toți, îmbunătățirea
siguranței rutiere, în
special prin extinderea
rețelelor de transport
public
11.3 Susținerea dezvoltării
durabile a regiunilor,
asigurarea unui sistem
urban policentric și
asigurarea localităților cu
documentație de urbanism

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

11.4 Consolidarea și
susținerea financiară a
eforturilor de conservare și
salvgardare a
patrimoniului cultural și

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
quintile pe cheltuielile de
consum, persoane cu dizabilitate,
persoane fără dizabilitate
Total pe țară, pe sexe, medii de
reședință, grupe de vârstă,
persoane cu dizabilitate/fără
dizabilitate
Total pe țară

11.2.1. Proporția populației care are
acces convenabil la transportul public

Ministerul Economiei și
Infrastructurii

11.2.1.1. Rata accidentelor rutiere la
100 000 populație

Inspectoratul General al
Poliției/ Biroul Național de
Statistică

11.3.1. Rata consumului de teren
raportată la rata de creștere a
populației

Agenția Servicii Publice,
Programului Națiunilor
Unite pentru Așezări
Umane (UN-Habitat)
Biroul Național de Statistică
Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Total pe țară

Ministerul Finanțelor,
Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Total pe țară

11.3.1.1. Gradul de urbanizare
11.3.2 Proporția orașelor în care
structurile funcționează în mod
regulat și pe o bază democratică,
asigurând participarea directă a
societății civile la planificarea urbană
și managementul urban
11.4.1.1. Ponderea cheltuielilor
pentru conservarea și protejarea
patrimoniului cultural și natural în
total cheltuieli ale Bugetului Public
Național

Total pe țară
Total pe țară
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Nr.
crt.

215.

216.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
natural al Republicii
Moldova
11.5 Până în 2030,
Ministerului
reducerea pierderilor
Afacerilor Interne
economice directe cauzate
de dezastre
Ministerul
Economiei și
Infrastructurii
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului

217.

218.

219.

220.

221.

11.6 Până în 2030,
reducerea pe cap de
locuitor a impactului
negativ asupra mediului în
orașe, inclusiv prin
acordarea unei atenții
deosebite calității aerului

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului

Denumire indicatori naționali ODD

11.5.1.a. Numărul de persoane
decedate în urma situațiilor
excepționale (SE), la 100 000
populație
11.5.1.b. Numărul de persoane
dispărute în urma situațiilor
excepționale (SE), la 100 000
populație
11.5.1.c. Numărul de persoane direct
afectate în urma situațiilor
excepționale (SE), la 100 000
populație
11.5.2.a. Pierderile economice directe
la infrastructura critica in urma
situațiilor excepționale (SE), raportat
la PIB
11.5.2.b. Numărul de întreruperi ale
serviciilor de bază în urma situațiilor
excepționale (SE)
11.6.1. Proporția deșeurilor
municipale solide colectate regulat,
cu depozitare și evacuare finala
adecvată în total deșeuri municipale
generate
11.6.1.1. Rata de conectare a
populației la servicii de colectare a
deșeurilor municipale

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență,
Biroul Național de Statistică
Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență,
Biroul Național de Statistică
Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență,
Biroul Național de Statistică
Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență,
Biroul Național de Statistică

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Total pe țară, Clase SE
(tehnogen, natural (pe genuri),
biologico-social, incendii), pe
sexe, grupe de vârstă, ani
Total pe țară, Clase SE
(tehnogen, natural (pe genuri),
biologico-social, incendii), pe
sexe, grupe de vârstă, ani
Total pe țară, Clase SE
(tehnogen, natural (pe genuri),
biologico-social, incendii), pe
sexe, grupe de vârstă, ani
Total pe țară, tipuri de pierderi la
infrastructura critică, raion/ UAT

Inspectoratul General pentru
Situații de Urgență,

Total pe țară, tipuri de
infrastructura critică, raion/ UAT

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Biroul Național de Statistică

Total pe țară, medii de reședință,
regiuni
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Nr.
crt.

222.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
și gestionării deșeurilor
municipale și de alt tip

223.

224.

225.

226.

227

228.

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

11.6.2 Concentrația medie anuală a
suspensiilor solide in urbe (PM10)

Agenția de Mediu

11.6.2.1. Cantitatea de emisii de
substanțe poluante în aer de la sursele
mobile (pe surse), mii tone, raportate
pe o persoană
11.7.1 Ponderea medie a suprafeței
construite a orașelor care este
deschisă utilizării publice pentru toți
11.7.1.1. Ponderea suprafeței spațiilor
verzi și străzilor (convențional spații
publice) în suprafața construită a
localităților urbane
11.7.2 Ponderea victimelor abuzului
fizic sau sexual, în ultimele 12 luni

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

11.7 Până în 2030,
asigurarea accesului
universal la spații verzi și
publice sigure, incluzive și
accesibile, în special
pentru femei și copii,
persoane în etate și cele cu
dizabilități

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului

11.a Susținerea
conexiunilor pozitive
economice, sociale și de
mediu între zonele urbane,
periurbane și rurale prin
consolidarea planificării
naționale și regionale
pentru dezvoltare
11.b Până în 2020,
creșterea substanțială a
numărului orașelor și
localităților care au adoptat

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului

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

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării

11.b.1.1 Cadrul strategic național
privind reducerea riscurilor de
dezastre, aliniate la Cadrul de la
Sendai privind reducerea riscurilor de

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Ministerul Afacerilor
Interne

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
Total pe țară, urbe (Chișinău,
Bălți, Tiraspol, Bender, Rîbnița,
Leova)
Total pe țară, surse, ingrediente,
urbe,

Agenția Servicii Publice

Total pe țară

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Ministerul Afacerilor
Interne

Total pe țară, pe sexe, grupe de
vârste, dizabilitate, locul
producerii
Total pe țară

Total pe țară, sectoare, raion/
UAT
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Nr.
crt.

229.

230.

231.

232.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
și implementează politici
Regionale și
și planuri integrate de
Mediului
incluziune, eficiență a
resurselor, atenuare și
adaptare la schimbările
climatice, reziliență la
dezastre în conformitate cu
Cadrul Sendai pentru
Reducerea Riscurilor
Dezastrelor 2015-2030

Denumire indicatori naționali ODD
dezastre pentru 2015-2030, adoptat și
implementat (indicator 1.5.3.1)
11.b.1.2 Gradul de implementare a
Cadrului strategic național privind
reducerea riscurilor de dezastre,
aliniate la Cadrul de la Sendai privind
reducerea riscurilor de dezastre
pentru 2015-2030 (indicator 1.5.3.2)
11.b.2 Proporția autorităților publice
locale care adoptă și implementează
strategii locale de reducere a
riscurilor de dezastre în conformitate
cu strategiile naționale de reducere a
riscurilor de dezastre (indicator 1.5.4)
11.c.1. Proporția sprijinului financiar
extern acordat țării pentru construcția
și modernizarea clădirilor durabile,
rezistente și eficiente din punct de
vedere al resurselor cu utilizarea
materialelor locale

11.c Stimularea
Ministerul
conexiunilor pozitive
Economiei și
economice, sociale și de
Infrastructurii
mediu între localitățile
urbane, periurbane și
rurale prin fortificarea
planificării la nivel
național și regional
ODD 12: Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile
12.1 Integrarea producției
Ministerul
12.1.1.1. Număr de politici naționale
și consumului durabil în
Economiei și
care integrează aspectele economiei
politicile naționale și
Infrastructurii
„verzi”, producției și consumului
implementarea acestora
durabil (PCD)

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară

Ministerul Finanțelor,
Ministerul Economiei și
Infrastructurii

Total pe țară

Ministerul Economiei și
Infrastructurii,
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară
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Nr.
crt.

233.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
12.2 Până în 2030,
Ministerul
realizarea gestionării
Agriculturii,
durabile și utilizării
Dezvoltării
eficiente a resurselor
Regionale și
naturale
Mediului

Denumire indicatori naționali ODD

12.2.1.a. Resurse naturale pe o
persoană

234.

12.2.1.b. Resurse naturale raportate la
PIB

235.

12.2.2.a. Consumul de resurse
naturale pe o persoană

236.

12.2.2.b. Consumul de resurse
naturale raportate la PIB

237.

238.

12.3 Până în 2030,
reducerea pierderilor de
alimente de-a lungul
lanțurilor de producție și
de aprovizionare, inclusiv
a pierderilor post-recoltare

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii
Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului

12.3.1.a. Indicele Global al risipei
alimentare

12.3.1.b. Indicele Global de deșeuri
alimentare

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD
Biroul Național de
Statistică,
Programului Naţiunilor
Unite
pentru Mediu (UNEP)
Biroul Național de
Statistică,
Programului Naţiunilor
Unite
pentru Mediu (UNEP)
Biroul Național de
Statistică,
Programului Naţiunilor
Unite
pentru Mediu (UNEP)
Biroul Național de
Statistică,
Programului Naţiunilor
Unite
pentru Mediu (UNEP)
Ministerul Economiei și
Infrastructurii,
Organizația pentru Alimenta
ție și
Agricultură a Națiunilor
Unite (FAO)
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale,

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
Total pe țară

Total pe țară,

Tipuri de resurse

Tipuri de resurse

Total pe țară

Total pe țară
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Nr.
crt.

239.

240.
241.

242.

243.

244.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

12.4 Crearea sistemelor
integrate de gestionare a
deşeurilor şi substanţelor
chimice, care să contribuie
la reducerea cu 30% a
cantităţilor de deşeuri
depozitate şi creşterea cu
20% a ratei de reciclare
până în anul 2023

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului

12.5 Până în 2030,
reducerea semnificativă a
generării de deșeuri, prin
prevenire, reducere,
reciclare și reutilizare, în
special la nivel municipal

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale

12.6 Încurajarea
companiilor, în special
companiilor mari și
transnaționale, să adopte
practici durabile și să

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale

Denumire indicatori naționali ODD

12.4.1 Gradul de respectare a
obligațiilor de raportare pe
acorduri/angajamente internaționale
semnate de RM privind substanțele
chimice periculoase și deșeuri
12.4.2.a. Volumul deșeurilor toxice
formate
12.4.2.b. Proporția deșeurilor toxice
reciclate, nimicite sau depozitate la
gunoiște în total deșeuri toxice
formate
12.5.1 Ponderea deșeurilor (de
producție și consum) reciclate în total
formate

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Organizația pentru Alimenta
ție și
Agricultură a Națiunilor
Unite (FAO)
Ministerul Agriculturii,
Convenții (Basel Convention,
Dezvoltării Regionale și
Rotterdam Convention,
Mediului,
Stockholm Convention, Montreal
Programului Naţiunilor
Protocol, Minamata Convention)
Unite
pentru Mediu (UNEP)
Agenția de Mediu
Total pe țară
Agenția de Mediu

Agenția de Mediu

12.5.1.1. Volumul deșeurilor (de
producție și consum) formate

Agenția de Mediu

12.6.1 Numărul companiilor care
publică rapoarte privind consumul
rațional de resurse

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului,
Programului Naţiunilor
Unite pentru Mediu

Total pe țară, tipuri de deșeuri,
tipul de activitate economică a
producătorului de deșeuri, clasa
de toxicitate, mișcarea deșeurilor
Total pe țară, tipuri de deșeuri,
tipul de activitate economică a
producătorului de deșeuri, clasa
de toxicitate, mișcarea deșeurilor
Total pe țară, tipuri de deșeuri,
tipul de activitate economică a
producătorului de deșeuri, clasa
de toxicitate, mișcarea deșeurilor
Total pe țară
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Nr.
crt.

245.

246.

247.

248.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
integreze informațiile
privind durabilitatea în
ciclul de raportare
12.7 Promovarea
practicilor durabile de
achiziții publice, în
conformitate cu politicile
și prioritățile naționale
12.8 Până în 2030, atât
oamenii din mediul urban,
cât și cei din mediul rural,
trebuie să dețină informații
relevante și să fie
sensibilizați despre
dezvoltarea durabilă și un
stil de viață în armonie cu
natura
12.a Consolidarea
capacitătilor științifică și
tehnologică pentru a
evolua spre modele mai
durabile de consum și
producție
12.b Dezvoltarea și
implementarea
instrumentelor de
monitorizare a impactului
dezvoltării durabile pentru

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD
(UNEP), Conferinţa
Naţiunilor Unite pentru
Comerţ şi
Dezvoltare (UNCTAD)
Agenția de Achiziții Publice

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Ministerul Finanțelor

12.7.1.1. Acțiuni privind asigurarea
de achiziții publice ecologice

Total pe țară

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

12.8.1 Existența în curricula școlară a
modulelor/ conținuturilor curriculare:
i) dezvoltarea durabilă, ii) educația
pentru schimbările climatice și
abordarea multidisciplinară a acestora
în vederea formării profilului
absolventului

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Total pe țară

Ministerul Finanțelor

12.a.1 Volumul suportului acordat
pentru cercetare și dezvoltare pentru
consum și producție durabilă și
tehnologii ecologice

Ministerul Finanțelor

Total pe țară

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii

12.b.1 Numărul de documente
strategice (strategii, politici,
programe, etc.) privind dezvoltarea
turismului, care includ instrumente de
monitorizare și evaluare

Ministerul Economiei și
Infrastructurii,
Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară
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Nr.
crt.

249.

250.

251.

252.

Ținte ODD
Indicatori ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
Instituții responsabile1 de
ODD
responsabile de
furnizarea datelor sau
Nivelul de dezagregare
monitorizarea și
Denumire indicatori naționali ODD
surse de date2 privind
recomandat de ONU3
evaluarea realizării
indicatorii ODD
țintelor
turismul durabil care
Ministerul Educației,
creează locuri de muncă și
Culturii și Cercetării,
promovează cultura și
Agenția de investiții
produsele locale
12.c Raționalizarea
Ministerul Finanțelor 12.c.1 Volumul de subvenții pentru
Ministerul Finanțelor
Total pe țară
subvențiilor pentru
combustibili fosili pe unitate din PIB
combustibili fosili
(producție și consum) și ca proporție
ineficienți care încurajează
a cheltuielilor totale ale Bugetului
consumul risipit, prin
Public Național pentru combustibili
eliminarea distorsiunilor
fosili
pieței, în conformitate cu
circumstanțele naționale,
inclusiv prin restructurarea
impozitării și eliminarea
treptată a subvențiilor
dăunătoare, acolo unde
există
ODD 13: Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor
13.1. Consolidarea
Ministerul Afacerilor 13.1.1.a. Numărul de persoane
Inspectoratul General pentru Total pe țară, Clase SE
rezistenței și capacității de Interne
decedate în urma situațiilor
Situații de Urgență,
(tehnogen, natural (pe genuri),
adaptare la riscurile legate
excepționale, la 100 000 populație
Biroul Național de Statistică biologico-social, incendii), pe
de climă și dezastrele
Ministerul
(indicatorul 1.5.1.a)
sexe, grupe de vârstă, ani
naturale
Agriculturii,
13.1.1.b. Numărul de persoane
Inspectoratul General pentru Total pe țară, Clase SE
Dezvoltării
dispărute în urma situațiilor
Situații de Urgență,
(tehnogen, natural (pe genuri),
Regionale și
excepționale, la 100 000 populație
Biroul Național de Statistică biologico-social, incendii), pe
Mediului
(indicatorul 1.5.1.b)
sexe, grupe de vârstă, ani
13.1.1.c. Numărul de persoane direct
Inspectoratul General pentru Total pe țară, Clase SE
afectate in urma situațiilor
Situații de Urgență,
(tehnogen, natural (pe genuri),
Biroul Național de Statistică
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Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

253.

254.

255.

256.

257.

13.2 Integrarea măsurilor
privind schimbările
climatice în politici,
strategii și planuri
naționale
13.3. Fortificarea cadrului
instituțional în domeniul

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului
Ministerul
Agriculturii,

Denumire indicatori naționali ODD
excepționale, la 100 000 populație
(indicatorul 1.5.1.c)
13.1.2.1 Cadrul strategic național
privind reducerea riscurilor de
dezastre, aliniate la Cadrul de la
Sendai privind reducerea riscurilor de
dezastre pentru 2015-2030, adoptat și
implementat (indicatorul 1.5.3.a)
13.1.2.2 Gradul de implementare a
Cadrului strategic național privind
reducerea riscurilor de dezastre,
aliniate la Cadrul de la Sendai privind
reducerea riscurilor de dezastre
pentru 2015-2030 (indicatorul
1.5.3.b)
13.1.3 Proporția autorităților publice
locale care adoptă și implementează
strategii locale de reducere a
riscurilor de dezastre în conformitate
cu strategiile naționale de reducere a
riscurilor de dezastre (indicatorul
1.5.4)
13.2.1.1. Acțiuni privind elaborarea și
operaționalizarea de politici, strategii,
planuri de acțiuni privind adaptarea și
rezistența la schimbările climatice,
reducerea emisiilor cu efect de sera
13.3.1.1. Acțiuni privind integrarea
subiectelor vizând efectele schimbării

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
biologico-social, incendii), pe
sexe, grupe de vârstă, ani
Total pe țară

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară

Oficiul Schimbarea Climei

Total pe țară

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Total pe țară
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Nr.
crt.

258.

259.

260.

261.

Ținte ODD
Indicatori ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
Instituții responsabile1 de
ODD
responsabile de
furnizarea datelor sau
monitorizarea și
Denumire indicatori naționali ODD
surse de date2 privind
evaluarea realizării
indicatorii ODD
țintelor
adaptării la schimbările
Dezvoltării
de climă (atenuarea, adaptarea,
climatice, asigurarea
Regionale și
reducerea impactului și avertizarea
conștientizării de către toți Mediului
timpurie) în curricula învățământului
actorilor implicați,
primar, secundar și terțiar
inclusiv, a populației, a
13.3.2.1. Gradul de implementare a
Ministerul Agriculturii,
riscurilor schimbărilor
cadrului strategic național privind
Dezvoltării Regionale și
climatice și a măsurilor de
schimbările climatice
Mediului
adaptare
ODD 14: Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă
14.1. Până în 2025,
Ministerul
14.1.1.1. Indicii chimici privind
Agenția de Mediu
prevenirea și reducerea
Agriculturii,
eutrofizarea apelor de suprafață
semnificativă a poluării
Dezvoltării
apelor de suprafață, în
Regionale și
special de la activitățile
Mediului
terestre
14.2 Până în 2020,
Ministerul
14.2.1 Proporția zonelor economice
Ministerul Agriculturii,
gestionarea și protecția
Agriculturii,
exclusive naționale gestionate
Dezvoltării Regionale și
durabilă a ecosistemelor,
Dezvoltării
folosind abordări ecosistemice
Mediului
pentru a evita impactele
Regionale și
negative semnificative,
Mediului
inclusiv prin consolidarea
rezistenței acestora, și
luarea de măsuri pentru
restaurarea acestora.
14.4 Până în 2020,
Ministerul
14.4.1.1. Numărul contravențiilor
Inspectoratul pentru
eliminarea pescuitului
Agriculturii,
înregistrate privind pescuitul ilegal
Protecția Mediului
ilegal, nedeclarat și
Dezvoltării
nereglementat
Regionale și
Mediului

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Total pe țară

Total pe țară

Total pe țară

Total pe țară
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Nr.
crt.

262.

263.

264.

265.

266.

Ținte ODD
Indicatori ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
Instituții responsabile1 de
ODD
responsabile de
furnizarea datelor sau
Nivelul de dezagregare
monitorizarea și
Denumire indicatori naționali ODD
surse de date2 privind
recomandat de ONU3
evaluarea realizării
indicatorii ODD
țintelor
14.7 Până în 2030,
Ministerul
14.7.1.1. Ponderea pescuitului în PIB Biroul Național de Statistică Total pe țară
creșterea beneficiilor
Agriculturii,
economice din utilizarea
Dezvoltării
durabilă a resurselor
Regionale și
acvatice, inclusiv prin
Mediului
gestionarea durabilă a
pescuitului, acvaculturii și
turismulu
14.b Oferirea accesului
Ministerul
14.b.1. Gradul de implementare a
Ministerul Agriculturii,
Total pe țară
pescarilor artizanali la
Agriculturii,
cadrului normativ, strategic și politic
Dezvoltării Regionale și
scară mică la resursele și
Dezvoltării
privind fondul piscicol, pescuitul și
Mediului
piețele acvatice
Regionale și
piscicultura
Mediului
ODD 15: Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea
deșertificării, stoparea și repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate
15.1 Până în 2020,
Ministerul
15.1.1 Suprafața forestieră ca procent Agenția ”Moldsilva”
Total pe țară
asigurarea conservării,
Agriculturii,
din suprafața totală a terenurilor
restabilirii și utilizării
Dezvoltării
terestre
durabile a ecosistemelor de Regionale și
15.1.2 Proporția ariilor importante ale Ministerul Agriculturii,
Total pe țară, tipuri ecosisteme
apă dulce terestre și
Mediului
biodiversității zonelor terestre și de
Dezvoltării Regionale și
(Zone umede de importanță
interioare și a serviciilor
apă dulce protejate, divizate pe tipuri Mediului
internațională), altele (arii cu
acestora, în special păduri
de ecosisteme
management multifuncțional,
și zone umede
rezervațiile de resurse, rezervații
peisajere, rezervații naturale,
etc.)
15.2 Până în 2030,
Ministerul
15.2.1. Progresul privind
Agenția ”Moldsilva”
PE sub-indicatori: Rata netă
promovarea implementării Agriculturii,
managementul durabil al pădurilor
anuală de schimbare a suprafeței
managementului durabil al Dezvoltării
forestiere; Rezervele de biomasă
tuturor tipurilor de păduri,
supraterană în păduri; Proporția
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Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
stoparea defrișării,
Regionale și
restabilirea pădurilor
Mediului
degradate și creșterea
semnificativă a împăduririi
și reîmpăduririi

267.
268.
269.
270.

271.

15.3 Până în 2030,
combaterea deșertificării,
restabilirea terenurilor
degradate prin
implementarea
mecanismului
Neutralitatea Degradarii
Terenurilor (NDT), pentru
a realiza o lume neutră din
punct de vedere a
degradării solului
15.5 Luarea unor măsuri
urgente și semnificative
pentru a reduce degradarea

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării
Regionale și
Mediului

Ministerul
Agriculturii,
Dezvoltării

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

15.2.1.1 Suprafața terenurilor
degradate restabilite prin împădurire
15.2.1.2. Suprafața pădurilor
restabilite
15.2.1.3. Suprafața pădurilor extinse
15.3.1 Cota parte a terenurilor
degradate din suprafața totală de
terenuri

Agenția ”Moldsilva”

de suprafață forestieră situată în
zonele protejate legal; Proporția
de suprafață forestieră
gospodărită în conformitate cu
planurile de gestionare durabilă
a pădurilor pe termen lung;
Suprafața forestieră inclusă în
cadrul sistemului de certificare a
modului de gestionare a
pădurilor, verificat independent
Total pe țară

Agenția ”Moldsilva”

Total pe țară

Agenția ”Moldsilva”
Agenția Relații Funciare și
Cadastru

Total pe țară
Total pe țară, raion/ UAT

15.5.1 Indicele listei speciilor din
Cartea Roșie

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară
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Nr.
crt.

272.

273.

274.

275.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
habitatelor naturale, a
Regionale și
stopa pierderea
Mediului
biodiversității și, până în
2020, a proteja și preveni
extincția speciilor
amenințate
15.6 Promovarea
Ministerul
distribuirii corecte și
Agriculturii,
echitabile a beneficiilor
Dezvoltării
care rezultă din utilizarea
Regionale și
resurselor genetice și
Mediului
promovarea accesului
corespunzător la aceste
resurse, după cum este
convenit la nivel
internațional
15.7 Luarea unor măsuri
Ministerul
urgente pentru a stopa
Agriculturii,
braconajul și traficul de
Dezvoltării
specii de floră și faună
Regionale și
protejate și a face față
Mediului
problemelor puse de
cererea și oferta de
produse ilegale de specii
sălbatice
15.8 Până în 2020,
Ministerul
adoptarea măsurilor pentru Agriculturii,
a preveni introducerea și a Dezvoltării
reduce semnificativ

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

15.5.1.1. Numărul total de specii în
Cartea Roșie

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară, tipuri (plante,
animale)

15.6.1.1. Existența actelor normative
întru asigurarea distribuirii corecte și
echitabile a resurselor genetice

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară

15.7.1. Proporția comerțului ilicit cu
animale sălbatice (inclusiv, produse
derivate, părți ale acestora) care au
fost braconate sau traficate prin
contrabandă

Ministerul Agriculturii,
Total pe țară
Dezvoltării Regionale și
Mediului,
Oficiul ONU pentru Droguri
şi Crimă (UNODC)

15.8.1.1. Existența actelor normative
și măsurilor privind prevenirea și
reducerea apariției speciilor invazive

Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și
Mediului

Total pe țară
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Nr.
crt.

276.

277.

278.

Ținte ODD
Indicatori ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
Instituții responsabile1 de
ODD
responsabile de
furnizarea datelor sau
Nivelul de dezagregare
monitorizarea și
Denumire indicatori naționali ODD
surse de date2 privind
recomandat de ONU3
evaluarea realizării
indicatorii ODD
țintelor
impactul speciilor invazive Regionale și
pentru a controla și eradica speciile
asupra ecosistemelor
Mediului
prioritare
terestre și acvatice și
pentru a controla și eradica
speciile prioritare
15.9 Până în 2020,
Ministerul
15.9.1.1. Gradul de implementare a
Ministerul Agriculturii,
Total pe țară
integrarea valorilor
Agriculturii,
acțiunilor din cadrul Planului
Dezvoltării Regionale și
biodiversității și
Dezvoltării
Strategiei privind diversitatea
Mediului
ecosistemelor în
Regionale și
biologică a Republicii Moldova
planificarea națională și
Mediului
pentru anii 2015-2020
locală, procesele de
dezvoltare, strategii,
planurile de reducere a
sărăciei și planurile de
amenajare a teritoriilor
15.a. Mobilizarea și
Ministerul Finanțelor 15.a.1 Volumul asistenței externe
Ministerul Finanțelor,
Total pe țară
creșterea substanțială a
oficiale pentru dezvoltare acordate
Ministerul Agriculturii,
resurselor financiare din
Ministerul
pentru conservarea și utilizarea
Dezvoltării Regionale și
toate sursele pentru
Agriculturii,
durabilă a biodiversității și a
Mediului
conservarea și utilizarea
Dezvoltării
ecosistemelor
durabilă a biodiversistății
Regionale și
și ecosistemelor
Mediului
ODD 16: Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții
eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile
16.1 Reducerea continuă și Ministerul Afacerilor 16.1.1 Numărul victimelor omorului
Ministerul Afacerilor
Total pe țară, pe sexe, grupe de
dinamică a tuturor
Interne
intenționat la 100 000 populație
Interne,
vârstă a victimei, grupe de vârstă
formelor de violență, în
Biroul Național de Statistică a agresorului, ani, mijloace de
special a violenței în
săvârșite, contextul/ motivul
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Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
familie și a violenței
sexuale

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

16.1.2 Numărul deceselor cauzate de
conflicte la 100 000 populație
16.1.3 Proporția femeilor supuse
violenței fizice sau sexuale, în
ultimele 12 luni
16.1.3.1. Numărul victimelor
infracțiunilor de violență la 100 000
populație
16.1.4 Ponderea persoanelor care se
simt în siguranță în regiunea de
reședință
16.2.1 Ponderea copiilor (1-14 ani)
care au fost supuși violenței fizice de
orice fel sau psihologice din partea
întreținătorului, în ultima lună

Ministerul Afacerilor
Interne
Biroul Național de Statistică

Total pe țară, pe sexe, grupe de
vârstă
Total pe țară, medii de reședință,
grupe de vârstă, nivel de studii

Ministerul Afacerilor
Interne

Total pe țară, tipuri infracțiuni,
pe sexe, grupe de vârstă, forme
de violență
Total pe țară

284.

16.2.1.1 Numărul copiilor victime ale
violenței și neglijării, la sfârșitul
anului

Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale

285.

16.2.2 Numărul victimelor traficului
de ființe umane la 100 000 populație

Ministerul Afacerilor
Interne

279.
280.

281.

282.

283.

16.2 Stoparea abuzului,
neglijării, exploatării,
traficului și a tuturor
formelor de violență și
torturii copiilor

Ministerul Afacerilor
Interne
Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

Inspectoratul General al
Poliției
Biroul Național de Statistică
Agenția Națională pentru
Sănătate Publică

Total pe țară, medii de reședință,
pe sexe, grupe de vârstă, nivelul
de instruire a capului
gospodăriei, etnia capului
gospodăriei, quintile de
bunăstare
Total pe țară; medii de reședință,
sexe, grupe de vârstă,
dizabilitate;

Total pe țară, pe sexe, grupe de
vârstă, grupe de persoane (adulți,
copii), țări de, forme de
exploatare
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Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

16.3 Promovarea
supremației legii și
asigurarea accesului egal
la justiție pentru toate
femeile, toți bărbații și
copiii

Ministerul Afacerilor
Interne
Ministerul Justiției

Denumire indicatori naționali ODD
16.2.3 Ponderea tinerilor în vârstă de
18-29 ani care au fost supuși violenței
sexuale până la 18 ani
16.3.1 Rata de adresabilitate a
victimelor violenței
16.3.2 Ponderea persoanelor aflate în
arest preventiv din numărul total al
persoanelor deținute în instituțiile
penitenciar, dezagregată pe sexe,
vârstă și durata aflării în arest
preventiv
16.3.2.1. Numărul de persoane care
au beneficiat de asistență juridică
garantată de stat
16.3.2.2. Ponderea recomandărilor
Avocatul Poporului (inclusiv
Avocatul Poporului pentru drepturile
copilului) implementate de către
autoritățile și instituțiile sesizate (care
rezultă din acțiunile procesuale)
16.3.2.3. Ponderea cazurilor pierdute
la CEDO, din numărul cererilor
comunicate în fiecare an
16.3.2.4. Gradul de satisfacție a
populației privind serviciile juridice

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD
Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale
Ministerul Afacerilor
Interne,
Biroul Național de Statistică
Ministerul Justiției

Consiliul Naţional pentru
Asistenţa Juridică Garantată
de Stat

Oficiul Avocatului
Poporului

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3
Total pe țară, medii de reședință,
pe sexe, grupe de vârstă, nivel de
studii, starea civilă
Total pe țară, pe sexe, tipuri de
infracțiuni, etnie, context
migrațional, cetățenie
Total pe țară, pe sexe, grupe de
vârstă, durata aflării în arest

Total pe țară, pe etnii ); pe sexe,
grupe de vârstă, cu dizabilitate,
cetățenie, statut de beneficiar cetățean străin, organul solicitant
baza legală, tipul asistenței
Total pe țară, drepturile
copilului, dreptul lezat, categorii
de petiționari

Ministerul Justiției

Total pe țară

Ministerul Justiției

Total pe țară, medii de reședință,
pe sexe, grupe de vârste, statut
socio-economic
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Nr.
crt.

293.

294.

295.
296.

297.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
16.4.1 Reducerea
Ministerul Afacerilor
semnificativă a fluxurilor
Interne
ilicite financiare,
consolidarea recuperării și
returnării bunurilor ilicite
16.4.2 Combaterea tuturor Ministerul Afacerilor
formelor de crimă
Interne
organizată și traficului de
armament
16.5 Reducerea
semnificativă a corupției și
mituirii în toate formele
sale

Centrul Național
Anticorupție

298.

299.

300.

301.

16.6 Dezvoltarea
eficienței, responsabilității
și transparenței instituțiilor
la toate nivelurile

Ministerul Finanțelor
Cancelaria de Stat

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

16.4.1 Valoarea fluxurilor financiare
intrate și ieșite din țară ilegal

Centrul Național
Anticorupție

Total pe țară

16.4.2.1. Numărul armelor deținute
conform legislației în vigoare, la 100
000 populație
16.4.2.2. Numărul armelor deținute
ilegal confiscate
16.5.1 Ponderea persoanelor care au
efectuat plăți neoficiale (mită) în
ultimele 12 luni
16.5.2 Ponderea antreprenorilor care
au efectuat plăți neoficiale (mită) în
ultimele 12 luni
16.5.2.1. Indicatorul privind
„Controlul asupra corupției” (de la 2,5 la 2,5)
16.5.2.2. Indicatorul privind
„Calitatea regulatorie” (de la -2,5 la
2,5)
16.6.1 Ponderea cheltuielilor publice
efective raportate la cheltuielile
aprobate
16.6.2 Ponderea populației satisfăcute
de ultima experiență de contactare a
serviciilor publice

Inspectoratul General al
Poliției/ Biroul Național de
Statistică
Inspectoratul General al
Poliției
Transparency International
Moldova

Total pe țară
Total pe țară

Banca Mondială

Total pe țară, pe sexe, studii,
Instituțiile unde s-au efectuat
plăți
Total pe țară, pe sexe, studii,
Instituțiile unde s-au efectuat
plăți
Total pe țară

Banca Mondială

Total pe țară

Ministerul Finanțelor

Total pe țară

Cancelaria de Stat

Total pe țară

Transparency International
Moldova
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Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

302.

303.

304.

305.

306.
307.

16.7. Asigurarea
procesului decizional
receptiv, incluziv,
participativ și reprezentativ
la toate nivelurile

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale
Cancelaria de stat

Denumire indicatori naționali ODD
16.6.2.1 Gradul de satisfacție a
cetățenilor privind calitatea serviciilor
publice accesate
16.7.1.a. Raportul dintre proporția
pozițiilor ocupate în Parlament de
către persoanele din anumite grupuri
ale populației (pe sexe, vârstă,
persoanele cu dizabilități și alte
grupuri corespunzătoare) și proporția
grupului respectiv în total populație
16.7.1.b. Raportul dintre proporția
pozițiilor ocupate în instituțiile
publice (centrale și locale) de către
persoanele din anumite grupuri ale
populației (pe sexe, vârstă, persoanele
cu dizabilități și alte grupuri
corespunzătoare) și proporția grupului
respectiv în total populație
16.7.1.c. Raportul dintre proporția
pozițiilor ocupate în sistemul judiciar
de către persoanele din anumite
grupuri ale populațieiși proporția
grupului respectiv în total populație
16.7.1.1. Ponderea femeilor în
Guvern
16.7.1.2. Ponderea femeilor în
serviciul public

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Agenția Guvernare
Electronică

Mod de accesare (offline, online)

Parlament,
Biroul Național de Statistică

Total pe țară, sexe, vârste,
dizabilitate, etnie

Cancelaria de Stat, Biroul
Național de Statistică

Total pe țară, sexe

Agenția de Administrare a
Instanțelor Judecătorești

Total pe țară, sexe

Cancelaria de Stat

Total pe țară

Cancelaria de Stat

Total pe țară, nivel instituții
publice (APC, APL 1, APL 2),
tip funcție (conducere nivel
superior, conducere, execuție)
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Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

Denumire indicatori naționali ODD

308.

16.7.1.3 Ponderea femeilor judecători

309.

16.7.2 Ponderea populației care
consideră că procesul de luare a
deciziilor este incluziv și participativ
16.8.1.a. Proporția cetățenilor
Republicii Moldova în cadrul
organizațiilor internaționale
(indicator 10.6.1.1)

310.

16.8. Extinderea și
consolidarea participării
țării în instituțiile de
guvernare globală

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene

16.8.1.b. Proporția drepturilor de vot
ale țării în cadrul organizațiilor
internaționale (indicator 10.6.1.2)

311.

312.

313.
314.

16.9 Până în 2030,
asigurarea identității legale
tuturor, inclusiv
înregistrarea nașterii
16.10 Asigurarea accesului
egal la informație tuturor
cetățenilor

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale

16.9.1 Ponderea copiilor în vârstă de
până la 5 ani care dispun de certificat
de naștere

Consiliul Național
pentru Drepturile
Omului

16.10.1.1. Indicele Libertății Presei
16.10.2.1. Acțiuni privind respectarea
Legii privind accesul la informație,
număr

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Agenția de Administrare a
Instanțelor Judecătorești
Cancelaria de Stat

Total pe țară

Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene,
Oficiul Finanțare pentru
Dezvoltare, Departamentul
pentru Afaceri Economice și
Sociale al Națiunilor Unite
(FFD/UNDESA)
Ministerul Afacerilor
Externe şi Integrării
Europene,
Oficiul Finanțare pentru
Dezvoltare, Departamentul
pentru Afaceri Economice și
Sociale al Națiunilor Unite
(FFD/UNDESA)
Agenția Servicii Publice

Organizații internaționale
(UNGA, IFC, IBRD, IMF,
ECOSOC, WTO)

Reporteri Fără Frontiere
Consiliul Coordonator al
Audiovizualului

Total pe țară
Total pe țară

Total pe țară

Organizații internaționale
(UNGA, IFC, IBRD, IMF,
ECOSOC, WTO)

Total pe țară
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Nr.
crt.

315.

316.

317.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
Comisia drepturile
omului şi relaţii
interetnice a
Parlamentului

16.a. Consolidarea
instituțiilor naționale
relevante, inclusiv prin
cooperarea internațională,
pentru consolidarea
capacității la toate
nivelurile pentru a preveni
violența și combate
terorismul și criminalitatea
16.b. Promovarea și
implementarea legislației
și politicilor nondiscriminatorii pentru
dezvoltare durabilă

Ministerul
Economiei și
Infrastructurii
Oficiului Avocatului
Poporului

Ministeruș
Afacerilor Interne
Ministerul Justiției

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

16.10.2.2. Indicele Dezvoltării
Sectorului TIC (IDI)

Ministerul Economiei și
Infrastructurii,
Uniunea
Internaţională de Telecomu
nicaţii (ITU)

Total pe țară (indice, rang)

16.a.1. Existența instituțiilor naționale
independente pentru drepturile
omului în conformitate cu Principiile
de la Paris, statut de acreditare (A, B,
C)

Oficiului Avocatului
Poporului

Total pe țară (statut de
acreditare)

16.b.1. Ponderea populației care a
comunicat că în ultimele 12 luni s-a
simțit vreodată discriminată sau
hărțuită în baza unui motiv interzis de
dreptul internațional al drepturilor
omului

Consiliul pentru Prevenirea
și Eliminarea Discriminării
și Asigurarea Egalității

Total pe țară, pe sexe, grupe de
vârste, medii de reședință, criterii
de discriminare

Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției
Sociale
ODD 17: Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă
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Nr.
crt.

318.

319.

320.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
17.1 Consolidarea
Ministerul Finanțelor
mobilizării resurselor
interne, inclusiv prin
suportul extern, pentru a
îmbunătăți capacitatea
națională de colectare a
taxelor și a altor venituri
17.3 Mobilizarea
Ministerul Finanțelor
resurselor financiare
suplimentare

321.

322.

323.

17.4 Atingerea
sustenabilității datoriilor
pe termen lung prin
intermediul unor politici
coordonate, care vizează
stimularea finanțării
datoriilor, reducerea
datoriilor și restructurarea
datoriilor, pentru a reduce
povara datoriei
17.6 Consolidarea
cooperării regionale și
internaționale privind
accesul la știință,

Banca Națională a
Moldovei
Banca Națională a
Moldovei

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

17.1.1 Venituri publice totale
raportate la PIB

Ministerul Finanțelor

17.1.2 Proporția bugetului public
național finanțat din impozite și taxe

Ministerul Finanțelor

Total pe țară, tipuri de venituri
(impozite, contribuții sociale,
granturi, alte venituri)
Total pe țară

17.3.1 Investițiile străine directe,
asistența externă oficială pentru
dezvoltare ca proporție în bugetului
public consolidat
17.3.2 Volumul remiterilor personale
ca procent din PIB (recalculat în
dolari americani)
17.4.1 Serviciul datoriei externe
publice și public garantate ca
proporție din total export de bunuri și
servicii

Ministerul Finanțelor

Total pe țară

Banca Națională a Moldovei

Remiteri/PIB (%) – total,
Volumul remiterilor personale
(în dolari americani)
Serviciul datoriei externe publice
și public garantate (plăți efective
în conformitate cu orarul)

17.6.1. Număr de acorduri și
programe de cooperare științifică și /
sau tehnologică încheiate cu alte țări

Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării,
Agenția Națională pentru
Cercetare și Dezvoltare

Banca Națională a Moldovei

Total pe țară, medii de reședință,
regiuni, tipul de cooperare

60

Nr.
crt.

324.

325.

326.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
tehnologie și inovații și
Ministerul
îmbunătățirea schimbului
Economiei și
de cunoștințe în condiții
Infrastructurii
agreate de comun acord,
inclusiv printr-o mai bună
coordonare între
mecanismele existente
17.8 Operaționalizarea
Ministerul
completă a băncii de
Economiei și
tehnologii, mecanismului
Infrastructurii
de consolidare a
capacităților în știință,
tehnologie și inovare,
inclusiv
sporirea utilizării
tehnologiei generice, în
special a tehnologiei
informației și
comunicațiilor
17.9. Consolidarea
Ministerul Finanțelor
suportului internațional
pentru implementarea
eficientă și țintită a
activităților de consolidare
a capacităților pentru a
sprijini planurile naționale
în implementarea
Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă, inclusiv prin

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

17.6.2. Numărul abonaților cu acces
la Internet în banda larga la puncte
fixe, la 100 populație

Agenția Națională pentru
Reglementare în
Comunicații Electronice și
Tehnologia Informației

Total pe țară, medii de reședință,
regiuni de dezvoltare, viteze de
acces

17.8.1 Proporția persoanelor care
utilizează Internetul

Ministerul Economiei și
Infrastructurii, Uniunea
Internaţională de Telecomu
nicaţii (ITU)

Total pe țară

17.9.1 Volumul asistenței externe
tehnice și financiare (inclusiv prin
cooperarea nord-sud, sud-sud, și
triunghiulară) acordată Republicii
Moldova pentru consolidare de
capacități și planificare strategică

Ministerul Finanțelor

Total pe țară
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Nr.
crt.

327.

328.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
cooperarea nord-sud, sudsud și triunghiulară
17.10. Promovarea
Ministerul Finanțelor
sistemului de comerț
multilateral universal,
bazat pe reguli, deschis,
nediscriminatoriu și
echitabil în cadrul
Organizației Mondiale a
Comerțului, inclusiv prin
încheierea negocierilor în
cadrul Agendei de
dezvoltare de la Doha
17.11 Creșterea
Ministerul
semnificativă până în anul Economiei și
2030 a exporturilor de
Infrastructurii
mărfruri din Republica
Moldova

329.

330.

17.12. Implementarea în
timp util a accesului pe
piață fără taxe vamale și
fără cote pe o bază
durabilă pentru toate țările
cele mai puțin dezvoltate,

Ministerul Finanțelor

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

17.10.1 Nivelul mediu ponderat al
tarifelor vamale de import în
Republica Moldova

Serviciul Vamal al
Ministerul Finanțelor

Statut tarifar mediu, tipul
produselor (AGR, ALP, CLO,
IND, OIL, TEX), statut tarifar
preferențial, tipul produselor
(AGR, ALP, CLO, IND, OIL,
TEX)

17.11.1. Ponderea exporturilor din
Republica Moldova în comerțul
exterior global

Ministerul Economiei și
Infrastructurii,
Conferinţa Naţiunilor Unite
pentru Comerţ şi
Dezvoltare (UNCTAD),
Organizația Mondială a
Comerțului (WTO)
Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Serviciul Vamal al
Ministerul Finanțelor

Total pe țară

17.11.1.1. Ponderea exporturilor de
mărfuri din Republica Moldova în
comerțul exterior al țării
17.12.1 Nivelul mediu al tarifelor
vamale la import în Republica
Moldova aplicat țărilor în curs de
dezvoltare, țărilor cel mai puțin
dezvoltate

Total pe țară
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Nr.
crt.

331.

332.

333.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
în concordanță cu deciziile
Organizației Mondiale a
Comerțului, inclusiv prin
asigurarea că normele
preferențiale de origine
aplicabile importurilor din
țările cele mai puțin
dezvoltate sunt
transparente și simple, și
contribuie la facilitarea
accesului la piață
17.14. Sporirea coerenței
Cancelaria de Stat
politicilor naționale pentru
dezvoltare durabilă
17.15 Asigurarea
Ministerul Finanțelor
respectării de către
partenerii de dezvoltare a
Cancelaria de Stat
spațiului de politici și
autorității țării în stabilirea
și implementarea
politicilor de eradicare a
sărăciei și dezvoltare
durabilă
17.16. Sporirea
Cancelaria de Stat
parteneriatului pentru
dezvoltare durabilă,
complementat de
parteneriate cu multiple
părți interesate care

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

17.14.1.1. Existența mecanismelor
pentru a consolidarea coerenței
politicilor de dezvoltare durabilă
17.15.1. Nivelul de utilizare al
cadrelor de rezultate și instrumentelor
de planificare ale țării de către
furnizorii de cooperare pentru
dezvoltare

Cancelaria de Stat

Total pe țară

Cancelaria de Stat,
Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OECD),
Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD)

Total pe țară

17.16.1.1. Raportarea progreselor
asupra aplicării cadrului de
monitorizare a eficienței dezvoltării
cu participarea mai multor parteneri,
care acordă suport în atingerea de

Cancelaria de Stat,
Organizaţia pentru
Cooperare şi Dezvoltare
Economică (OECD),
Programul Națiunilor Unite
pentru Dezvoltare (PNUD)

Total pe țară
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Nr.
crt.

334.

335.

336.

337.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor
mobilizează și distrubuie
resurse diverse pentru
atingerea Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă
17.17 Încurajarea și
Cancelaria de Stat
promovarea parteneriatelor
publice, publice-private și
cu societatea civilă
eficiente, în baza
experienței și strategiilor
de resurse ale
parteneriatelor
17.18 Până în 2020,
Biroul Național de
sporirea semnificativă a
Statistică
disponibilității datelor
calitative, în timp util și
fiabile, dezagregate după
venit, sexe, vârstă, rasă,
etnie, statut migrațional,
dizabilități, localizare
geografică și alte
caracteristici relevante în
contexte naționale

Denumire indicatori naționali ODD

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

către țară a Obiectivelor de
Dezvoltare Durabilă

17.17.1.1. Gradul de implementare a
Strategiei de dezvoltare a societății
civile

Cancelaria de Stat

Total pe țară, Obiective generale
și specifice (includeți
dezagregările disponibile)

17.18.1 Proporția indicatorilor de
dezvoltare durabilă disponibili la
nivel național, conform
dezagregărilor relevante și a
Principiilor Fundamentale ale
Statisticii Oficiale
17.18.2.1. Disponibilitatea legislației
naționale în domeniul statisticii
conform Principiilor Fundamentale
ale Statisticii Oficiale
17.18.3.1. Existența Planului anual de
acțiuni pentru implementarea
Strategiei Naționale de Dezvoltare a
Sistemului Statistic Național, care
este deplin finanțat și aflat în proces
de implementare

Biroul Național de Statistică

Disponibilitate (integral, parțial,
nedisponibil)

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Biroul Național de Statistică

Total pe țară
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Nr.
crt.

Ținte ODD
Denumire ținte naționale
Instituții
ODD
responsabile de
monitorizarea și
evaluarea realizării
țintelor

338.

339.

340.

341.

17.19. Până în 2030,
dezvoltare în baza
inițiativelor existente a
măsurătorilor progresului
privind dezvoltarea
durabilă care
complementează produsul
intern brut, și oferă suport
pentru dezvoltarea
capacităților statistice

Ministerul Finanțelor
Biroul Național de
Statistică

Denumire indicatori naționali ODD

17.18.3.2. Gradul de implementare a
Planului anual de acțiuni pentru
implementarea Strategiei Naționale
de Dezvoltare a Sistemului Statistic
Național,
17.19.1 Volumul asistenței externe
acordate pentru consolidarea
sistemului statistic național
17.19.2.a. Realizarea recensământului
populației și locuințelor în cadrul
rundelor 2020 și 2030
17.19.2.b. Rata înregistrării nașterilor
și deceselor

Indicatori ODD
Instituții responsabile1 de
furnizarea datelor sau
surse de date2 privind
indicatorii ODD

Nivelul de dezagregare
recomandat de ONU3

Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Ministerul Finanțelor,
Biroul Național de Statistică

Total pe țară

Biroul Național de Statistică

-

Agenția Servicii Publice,
Agenția Națională pentru
Sănătate Publică,
Biroul Național de Statistică

Nașteri, decese
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