RОpublica MolНova sО va confrunta şi în continuarО cu problОma
migran ilor în НificultatО carО au nОvoiО НО asistОn ă la rОpatriОrО şi
protОc iО socială. AcОastă problОmă cОrО conlucrarОa atсt a rОprОzentan ilor ărilor НО originО, cсt şi a cОlor НО НОstina iО, prОcum şi nОcesitatОa asigurării protОc iОi socialО aНОcvatО pОntru rОintОgrarОa socială
a acОstora în sociОtatОa molНovОnОască. ActualmОntО însă, posibilită ilО migran ilor în НificultatО НО a fi încaНra i pО pia a for Оi НО muncă
legată Нin RОpublica MolНova sunt ОбtrОm НО rОНusО. Eбistă mai multО cauzО carО НОtОrmină situa ia Нată: (i) ОstО nОcОsară Нorin a migrantului НО a sО angaja; (ii) migrantul trОbuiО să-şi solu ionОzО problОmОlО
НО sănătatО; (iii) în lipsa actОlor НО iНОntitatО, angajarОa ОstО practic
imposibilă; (iv) migrantul poatО bОnОficia НО ajutor la angajarО Нoar în
unitatea teritorial-aНministrativă în carО îşi arО viza НО rОşОНin ă,
rОspОctiv Оi nu pot bОnОficia НО sОrviciilО НО angajarО în mun. Chişinău
şi Băl i, unНО Обistă mai multО şansО НО a găsi un loc НО muncă Оtc.
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SISTEMUL DE MONITORIZARE A POLITICILOR
ȘI STATISTICILOR FENOMENULUI SUICIDAR
ÎNăREPUBLICAăMOLDOVA
Oxana ISAC
RОpublica MolНova promovОază o politică în scopul moНОrnizării
şi aНucОrii în corОspunНОrО cu stanНarНОlО ОuropОnО a sistОmului
protОc iОi socialО, sănătă ii şi НО НrОpt, НОpunсnН în acОlaşi timp
Оforturi sus inutО în asigurarОa, în toată măsura posibilului, a dreptului
inОrОnt la via ă, supraviО uirО şi НОzvoltarО a copilului în corОspunНОrО
cu prevederile Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului în
vigoare din 25.02.1993, cu accent pe prevenirea fenomenului suicidar
i promovarОa politicilor НО sus inОrО a familiilor în vОНОrОa crО tОrii
bunăstării, prОvОnirii plОcării pОstО hotarОlО ării a mОmbrilor familiilor cu copii.
Cu toatО acОstОa, în pofiНa acОstor Оforturi, RОpublica MolНova sО
confruntă în prОzОnt cu un nivОl înalt al mortalită ii prin suiciН, iar în
ultimii ani, conform НatОlor statisticО, chiar cu o crО tОrО sОmnificativă. StatisticilО oficialО alО RОpublicii MolНova, prОcum i altО infor109

ma ii, analizО, rapoartО au scos în ОviНОn ă principalОlО rОpОrО cО conturОază tОnНin ОlО fОnomОnului suiciНului i tОntativОlor НО suiciН în
ară. E НО rОmarcat că în procОsul НО colОctarО i monitorizarО a НatОlor s-a constatat că Обistă aborНări НifОritО în politicОlО MinistОrului
AfacОrilor EбtОrnО, MinistОrului Sănătă ii i Biroului Na ional НО Statistică. ActualmОntО lipsО tО un sistОm unic НО colОctarО a НatОlor în
НomОniu, ОviНОn iinНu-sО anumitО НiscrОpan О în bazОlО НО НatО.
HotărсrОa GuvОrnului RM nr.33 Нin 11.01.2007 cu privirО la ,,RОgulilО НО ОlaborarО şi cОrin ОlО unificatО fa ă НО НocumОntОlО НО politici” prОvОНО la p.34, pО НО o partО, că ,,Activitatea de monitorizare
are un caracter permanent, fiind desfăşurată pe toată perioada de
implementare a unei politici publice, care include atсt colectarea şi
prelucrarea datelor de monitorizare, identificarea erorilor sau efectelor neprevăzute, cсt şi propunerea eventualelor corectări de conţinut
şi de formă în politica publică implementată”, pО НО altă partО, la p.39
stipulОază că ,,În activitatea de monitorizare urmează a fi aplicat mecanismul de control al executării documentelor de politici cantitativ
(statistic) şi calitativ (cu analiza impactului), asigurсnd realizarea
consecutivă şi deplină a politicilor” [1]. DocumОntul НО fa ă înaintează cОrin О şi fa ă НО RapoartОlО НО monitorizarО carО au НrОpt scop ОvaluarОa rОzultatОlor înrОgistratО la staНiul corОspunzător al implОmentării politicii în cООa cО privОştО obiОctivОlО spОcificО, costurilО/chОltuielile suportate, atingerea indicatorilor de performan ă spОcifici
fiОcărОi activită i şi formularОa propunОrilor НО îmbunătă irО/corОlarО a
politicilor.
Structura rapoartОlor ОstО НОtОrminată НО structura НocumОntului НО
politici, Нar poatО fi pОrfОc ionată ca urmarО a sincronizării procОsului
de raportarО al institu iilor privinН НocumОntОlО НО politici în vigoarО
în vОНОrОa Оliminării Нublării procОsului НО raportarО. FrОcvОn a
rapoartОlor НО monitorizarО trОbuiО să fiО conformă staНiului implОmentării politicii în raport cu rОzultatОlО intОrmОdiare tangibile.
Raportul НО monitorizarО trОbuiО să iНОntificО cОl pu in următoarОlО
aspecte [1]:
a) rОmaniОrilО institu ionalО carО au survОnit în urma implementării;
b) moНificarОa situa iОi grupurilor- intă vizatО НО НocumОnt, atсt pО
parcursul implemОntării, cсt şi la finalizarОa acОstОia;
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c) impactul în urma implОmОntării (Оconomic, juriНic, social, Оcologic etc.);
d) costurilО implОmОntării;
e) graНul НО rОspОctarО НО cătrО rОsponsabili pОntru implОmОntarО a
termОnОlor, costurilor şi con inutului ac iunilor din cadrul planului de
implementare;
f) motivОlО nООбОcutării sau ОбОcutării par ialО.
Din acОastă analiza, rОzultă că la momОntul НО fa ă Обistă un caНru
legal carО НirОct sau inНirОct rОglОmОntОază procОНurilО НО monitorizarО a statisticii cu privirО la suiciН şi tОntativОlО НО suiciН în RM, însă О
НО mОn ionat că procОsul НО monitorizarО НОloc nu corОspunНО Hotărсrii Guvernului RM nr.33 din 11.01.2007. Nicio institu iО nu i-a asumat responsabilitatea НО monitorizarО şi ОvaluarО a politicilor şi statisticilor Нin НomОniul suiciНului, astfОl crОсnН o НiscrОpan ă sОmnificativă întrО НatОlО înrОgistratО НОsprО suiciНО.
În HotărсrОa НО GuvОrn nr. 710 Нin 20.09.2011 cu privirО la aprobarea Programului strategic de moНОrnizarО tОhnologică a guvОrnării
(e-TransformarО), la p.147 ОstО inНicat ОбprОs că ,,Pentru asigurarea
unui proces eficient de colectare, verificare, raportare şi diseminare a
datelor pe indicatorii generali de progres (la nivel naţional şi
internaţional) care sunt monitorizaţi de alte instituţii şi, respectiv,
solicită o coordonare a eforturilor de către Cancelaria de Stat şi
instituţiile-partenere de implementare a prezentului Program strategic, entităţile implicate în procesul de implementare vor institui un
mecanism interinstituţional de comunicare a datelor, colaborare şi
monitorizare în comun a indicatorilor care presupun această necesitate, pentru a nu se dubla în activităţile sale” [2].
În acОlaşi act normativ, mОn ionat supra sО inНică ОбprОs: colectarОa НО НatО va fi automatizată pО cсt О posibil, va avОa НrОpt sursО rapoartОlО НО progrОs Нin partОa institu iilor sОlОctatО, sonНajОlО intОrnО
şi ОбtОrnО (НО nivОl na ional şi intОrna ional), rapoartОlО automatizatО
generatО НО moНulОlО НО monitorizarО a numărului НО vizitatori, proceНuri parcursО în rОgim onlinО, Нurata НО НОsОrvirО înrОgistrată în moН
automat etc. Deci, serviciile publice digitalizate, portalul guvernamental unic şi platforma tОhnologică comună sunt astfОl construitО încсt să
facă posibilă colОctarОa automatizată a НatОlor.
PО baza НatОlor primarО primitО Нin partОa institu iilor implicatО, a
partОnОrilor ОбtОrni şi locali în implОmОntarОa О-Transformării,
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prОcum şi pО baza НatОlor extrase din sondajОlО intОrnО, ОбtОrnО, în
rсnНurilО cОtă Оnilor şi în rсnНurilО institu iilor sОlОctatО, CancОlaria НО
Stat va elabora rapoarte periodice de progres, rapoarte de evaluare la
mijloc НО tОrmОn şi la închОiОrО, notО informativО pОntru institu iilО
relevante, la solicitarО şi nОcОsitatО, prОcum şi va НisОmina rapoartО,
notО informativО, comunicatО НО prОsă cu privirО la rОzultatОlО ob inutО
la diverse etape de implementare a proiectelor din cadrul agendei.
AstfОl, sО mizОază pО asigurarОa unОi informa ii Обhaustive, transparentО şi accОsibilО cОtă Оnilor, mОНiului НО afacОri şi autorită ilor aНministra iОi publicО cОntralО [2].
MoНul actual НО înrОgistrarО a НatОlor НОsprО suiciНО rОlОvă, în primul
rсnН, inНifОrОn a sociОtă ii molНovОnОşti fa ă НО atarО problemă. E de
subliniat faptul că la nivОl na ional Обistă o nОclaritatО în privin a
institu iОi rОsponsabilО НО monitorizarОa şi ОvaluarОa politicilor şi statisticilor Нin НomОniul suiciНului. IntОrprОtarОa НatОlor ОstО posibilă Нoar în
baza unor indicatori, НОoarОcО în momОntul НО fa ă institu iilО
guvОrnamОntalО nu colОctОază НatОlО cu rОfОrirО la următoarОlО aspОctО:
nivОlul НО instruirО, statutul profОsional, starОa civilă, mărimea familiei,
starОa matОrială, na ionalitatО, moНalită i НО rОalizare a suicidului, factorii
cО au stat la baza suiciНului/tОntativО Оtc. Nu ОstО inНicat Нacă una i
acООaşi pОrsoană a avut mai multО tОntativО НО suiciН i Нacă a bОnОficiat
НО vrОun suport psihologic în vОНОrОa prОvОnirii altor tОntativО, sau, în
genere, Нacă s-a lucrat cu Оa. MajoritatОa subiОc ilor cu comportamОnt
suiciНar sau cu tОntativО НО suiciН carО totuşi au rămas în via ă, НО rОgulă,
nu sunt lua i la ОviНОn ă НО cătrО spОcialişti şi nu bОnОficiază НО asistОn a
psihologului şi/sau a psihoterapeutului. Astfel, putem spune cu fermitate
că în ara noastră nu sunt ОlaboratО măsuri funНamОntalО НО profilaбiО a
acestui fenomen, deoarece putОm întrОprinНО măsuri НО prОvОnirО a astfОl
de cazuri doar avсnН o imaginО clară НОsprО situa ia Нin НomОniu. În acest
contОбt, subliniОm nОcОsitatОa i importan a unОi НОcizii prin carО sО va
propunО o institu iО НО coorНonarО şi monitorizarО a politicilor şi statisticilor Нin НomОniul suiciНului şi tОntativОlor НО suiciН.
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