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Valorificarea puterii datelor 
în beneficiul copilului

Context
Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională 
(USAID) activează în țările din întreaga lume pentru a 
îmbunătăți viața celor mai vulnerabili copii, în conformitate 
cu obiectivele stabilite în Strategia Guvernului SUA pentru 
promovarea protecției și îngrijirii copiilor aflați în dificultate 
(APCCA).

În conformitate cu prioritățile naționale și obiectivele 
APCCA, activitățile finanțate de USAID susțin statele 
partenere în procesul de dobândire a autonomiei în 
dezvoltare (https://www.usaid.gov/selfreliance), ajutând 
guvernele să-și construiască și să-și consolideze capacitatea 
de susținere, gestionare și finanțare a sistemelor de 
protecție și îngrijire a copilului. În acest scop, sunt utilizate 
cele mai bune date disponibile pentru luarea deciziilor și 
sunt antrenate cercetarea, știința implementării și învățarea 
programatică pentru dezvoltarea de politici, programe și 
practici documentate și bazate pe evidențe.

Proiectul „Data for Impact” (Date pentru Impact) 
(D4I), finanțat de USAID, consolidează sprijinul actual 
al Guvernului SUA pentru o serie de țări prioritare în 
vederea valorificării puterii datelor și obținerii de evidențe 
semnificative pentru îmbunătățirea politicilor, programelor 
și rezultatelor (https://www.data4impactproject.org). 
De asemenea, acesta se bazează pe rezultatele evaluării 
reformei sistemului de îngrijire realizată prin proiectul 
MEASURE Evaluation finanțat de USAID, recomandările  
prioritare ce au rezultat din această evaluare, activitatea de 
elaborare a indicatorilor, analiza sistemelor informaționale 
existente și activitățile de instruire și mentorat.

Obiectiv general și abordare
Obiectivul general al activității „Valorificarea puterii datelor 
în beneficiul copilului”, implementat de D4I în Republica 
Moldova, constă în consolidarea capacității guvernului și a 
partenerilor săi, la nivel național și subnațional, de colectare, 
analiză și utilizare a datelor pentru a genera un impact 
pozitiv asupra copiilor aflați în dificultate. Activitatea se va 
axa pe o abordare centrată pe învățare pentru a produce 
evidențe, construi abilități și practici, asigura date de 
calitate, promova o cultură a utilizării datelor și prioritiza 
schimbul de idei și experiență în rândul părților interesate.

Această activitate se va desfășura timp de trei ani (2020-
2022). În primul an, se va lucra în două domenii:

 •  Dezvoltarea și pilotarea unui sistem longitudinal 
informațional pentru managementul de caz

 •  Consolidarea capacității (care cuprinde elaborarea 
și pilotarea indicatorilor, sporirea calității datelor și 
promovarea utilizării informației) și îmbunătățirea 
guvernanței în ceea ce privește reforma sistemului 
de protecție și îngrijire a copilului, prin intermediul 
utilizării datelor în luarea deciziilor. 

Implementarea proiectului
Proiectul va lucra cu Misiunea USAID, partenerii 
guvernamentali și alte părți interesate pentru a dezvolta 
și consolida capacitatea țării de a conduce procesul de 
utilizare a datelor în vederea accelerării reformei  protecției 
și îngrijirii copilului și obținerii de rezultate pozitive în 
beneficiul copiilor, în special al celor aflați în dificultate. 
Echipa de țară D4I va fi compusă dintr-un consilier rezident 
la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și un 
consultant local în monitorizare și evaluare la Agenția 
Națională Asistență Socială. Aceștia vor oferi mentorat 
permanent partenerilor guvernamentali și părților 
interesate. Echipa de proiect din SUA - un dezvoltator de 
sisteme informaționale, un consilier în guvernanță și șeful 
de echipă – va efectua vizite regulate în Moldova pentru a 
oferi suport tehnic, promova și supraveghea implementarea 
proiectului. Alți experți vor fi mobilizați în funcție de nevoi.

Rezultate scontate
Până la sfârșitul acestei activități de trei ani în Moldova, se 
preconizează obținerea următoarelor rezultate:

• Sistem informațional de management de caz complet 
funcțional, capabil să genereze date și indicatori 
fiabili pentru a planifica inițiativele de reformă și a 
sprijini procesul de luare a deciziilor, pentru a facilita 
managementul de caz, eficientiza coordonarea între părțile 
interesate și urmări informațiile longitudinal.

•  Capacitate națională consolidată de colectare, analiză 
și utilizare a datelor de înaltă calitate, pentru a informa 
planificarea și implementarea reformei sistemului 
de protecție și îngrijire a copilului la nivel național și 
subnațional și a aborda eficient necesitățile copiilor aflați în 
dificultate. 

•  Procese instituite de comunicare regulată și colaborare 
intersectorială durabilă între părțile interesate pentru 
a valorifica experiența comună și expertiza tuturor în 
vederea obținerii celor mai bune rezultate din punct de 
vedere calitativ pentru copii. 
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