
 
 
 

Suport pentru Dezvoltarea Parlamentului Republicii Moldova 
 

Descriere: Acest proiect a fost elaborat şi a demarat în rezultatul cererii de suport urgent din partea Parlamentului 
Republicii Moldova după evenimentele violente în urma alegerilor generale din 2009 care au dus la 
distrugerea considerabilă a infrastructurii parlamentului. Bazându-se pe experienţa anterioara în 
dezvoltarea parlamentară şi utilizând practicile de succes din alte ţări în acest domeniu, PNUD a efectuat o 
analiza preliminară a necesităţilor şi a propus o abordare mai comprehensivă şi de lungă durată pentru 
dezvoltare parlamentară, inclusiv consolidarea rolurilor legislative, de reprezentare şi de control a 
legislatorilor.  
 

Perioada de 
implementare: 
 

decembrie 2009 – decembrie 2013 

Obiective: • Dezvoltarea capacităţilor instituţiei parlamentare în exercitarea funcţiilor principale (legislativă, de 
reprezentare şi de control) şi responsabilităţilor intersectoriale (drepturile omului, ODM-uri, 
prevenirea conflictelor, lupta cu corupţia, implicarea politică a femeilor şi a minorităţilor naţionale 
etc.);  

• Îmbunătăţirea managementului resurselor umane şi a infrastructurii de bază;  
• Îmbunătăţirea proceselor de planificare strategică a parlamentului;  
• Consolidarea capacităţilor parlamentului de a-şi exercita funcţiile de bază.  

 
Beneficii: 
 

• Acţiuni imediate pentru îmbunătăţirea transparenţei şi funcţionarea Parlamentului prin echipament şi 
servicii internet;  

• Organizare de instruiri pentru funcţionari şi deputaţi; 
• Evaluarea funcţională a parlamentului şi dezvoltarea strategiei de dezvoltare pe termen lung; 
• Elaborarea şi aprobarea structurii noi funcţionale a parlamentului;  
• Suport pentru consolidarea capacităţilor de management a resurselor umane; 
• Consolidarea funcţiei legislative a parlamentului;  
• Consolidarea funcţiei de supraveghere a legislativului; 
• Consolidarea funcţiei de reprezentativitate şi comunicare; 

• Consolidarea capacităţilor parlamentului în domeniul drepturilor omului, egalităţii genurilor, 
anticorupţiei şi alte domenii. 

Sensibilizare 
publică: 
 

Evaluarea necesităţilor şi a unei strategii de comunicare a fost elaborată în cadrul unui proiect precedent a 
PNUD de suport pentru parlament. Strategia va fi actualizată/ajustată pentru a reflecta priorităţile noi şi va 
asigura o comunicare mai eficientă atât internă, cât şi externă a instituţiei. 

Buget: Bugetul total este de $3,000,000 finanţat de către Guvernul Danemarcei, Agenţia Suedeză pentru 
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA) şi PNUD. 

Parteneri: 
 

Parlamentul RM, Proiectul UE de twinning, Consiliul Europei, Guvernul RM  

Important: Proiectul va consolida infrastructura parlamentului, îmbunătăţi eficienţa Parlamentului în exercitarea 
funcţiilor şi responsabilităţilor sale  prin oferirea de echipament, expertiză, consiliere, consultări, 
organizarea de diverse cursuri de instruire pentru parlamentari şi aparat. Acesta va colabora strâns cu 
proiectele în derulare ale PNUD şi partenerii săi – având o referinţă specială faţă de susţinerea ciclului 
electoral şi descentralizarea – şi astfel va utiliza valoarea adăugată a sinergiei dintre diverse proiecte.  

Contact: Veaceslav Palade, Coordonator asociat programe 
Adresa: str. 31 August 131, 2012 Chişinău, Moldova 
Tel.: (373 22) 269 211 
E-mail: veaceslav.palade@undp.org 
www.undp.md  

Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei 
DANIDA 
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