
INFORMAŢIE  

privind activitatea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  

în anul 2010  

 

În perioada de referinţă activităţile Ministerului au fost axate pe realizarea 

obiectivelor politicii sociale de stat  trasate în Programul de activitate a Guvernului 

„Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”.  

          Rezultatele obţinute în această perioadă pe domeniile şi direcţiile principale de 

activitate ale Ministerului se prezintă după cum urmează. 

Dezvoltarea resurselor umane şi politici ocupaţionale 

În vederea promovării politicii de dezvoltare a resurselor umane şi în scopul 

asigurării pieţii muncii cu personal calificat a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 

443 din 28.05.2010 „Cu privire la planurile de înmatriculare în anul 2010 în 

învăţămîntul superior, mediu de specialitate şi secundar profesional”. 

În vederea iniţierii negocierilor asupra Memorandumului de Înţelegere între 

Guvernul Republicii Moldova şi Misiunea OSCE în Moldova cu privire la reconversia 

profesională şi adaptarea socială a militarilor care îndeplinesc serviciul prin contract şi a 

cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere) din Republica Moldova  a fost aprobată  

Hotărîrea Guvernului nr.51 din 03.02.2010. 

 În republică a fost organizată şi desfăşurată o serie de întruniri consacrate 

provocărilor curente şi de perspectivă în dezvoltarea umană, ateliere de lucru, mese 

rotunde, care au avut în vizor, în special, problemele ce ţin de instruirea şi formarea 

profesională prin sistemul de învăţămînt secundar profesional  şi, drept urmare logică, 

problemele de plasare a cadrelor în cîmpul muncii.  

În contextul ralierii la standardele internaţionale educaţionale a fost organizat 

atelierul de lucru privind „Cadrul European şi Naţional al Calificărilor”, organizat de 

către Camera de Comerţ şi Industrie, de comun cu organizaţia InWEnt – Capacity 

Building Internaţional din Germania şi Fundaţia Europeană pentru Instruire (ETF). 

Atelierul a reprezentat un eveniment al programului InWent „Integrarea în UE a ţărilor 

din Europa de Sud-Est – implementarea Cadrului Calificărilor Europene (EQF) în 

Învăţămîntul Vocaţional Tehnic şi Instruirea Educaţională (TVET)”, în special, în 

cooperarea regională şi reţeaua transfrontalieră pentru introducerea Sistemului European 

de Transfer a Punctelor Credite pentru Instruirea şi Învăţămîntul Vocaţional (ECVET) 

în Cadrul European şi Naţional al Calificărilor. În cadrul Atelierului a fost abordată 

tema privind elaborarea şi promovarea standardelor ocupaţionale – ca element de bază 

al Cadrului Naţional al Calificărilor. 

 În contextul realizării prevederilor Strategiei naţionale privind politicile de 

ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015  a fost aprobat Planul naţional de acţiuni 

pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2010 (Hot. Guv. nr.219 din 23 martie 2010).  

Pentru a spori interesul şomerilor în căutarea unui loc de muncă şi a asigura 

integrarea lor în  cîmpul muncii, dar şi, nu în ultimul rînd, în scopul utilizării eficiente a 

mijloacelor  disponibile au fost elaborate norme legale privind modificarea 

mecanismului de acordare a ajutorului de şomaj. Acestea au fost întrunite în proiectul de 
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modificare şi completare a Legii nr.102-XV din 13 martie 2003 privind ocuparea forţei 

de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

Au fost elaborate şi promovate spre avizare modificări şi completări la 

procedurile privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă (proceduri 

aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.862 din 14 iulie 2003). 

Pe parcursul perioadei de referinţă structurile teritoriale ale Agenţiei Naţionale 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă au activat în direcţia promovării măsurilor active pe 

piaţa forţei de muncă şi celor de protecţie socială a persoanelor afectate de şomaj. 

Numărul total al şomerilor înregistraţi la situaţia din 31.12.2010 de la începutul 

anului a constituit 81,5 mii persoane (cu 2,9 la sută mai mult comparativ cu a.2009).  

  Cele mai afectate de şomaj sunt persoanele cu vîrsta cuprinsă între 30-49 ani, 

acestea constituind 46,0%, 16-24 ani – 21,0% şi 50-65 ani – 17,7%. Din numărul 

şomerilor înregistraţi 11,0% au activat în agricultură, – 10,0% în industrie, – 7,1% în 

comerţ cu ridicata şi amănuntul ş.a. Şomajul de scurtă durată (pînă la 6 luni) a 

înregistrat o pondere de 58,6%. Şomajul de lungă durată (peste 24 luni) a constituit 

1,3%. 

          Pe parcursul anului 2010 s-a constatat o creştere moderată a numărului locurilor 

vacante, ceea ce constituie 30,2 mii locuri înregistrate de la începutul anului, comparativ 

cu a. 2009 (25,7mii locuri).  

          Numărul persoanelor plasate în cîmpul muncii pe tot parcursul anului a fost de 

14,7 mii persoane.  

Au fost organizate 63 tîrguri şi mini-tîrguri ale locurilor de muncă, la care au 

participat 458 agenţi economici, aceştia prezentînd 7,2 mii locuri de muncă libere pentru 

11,1 mii persoane participante.  

          În 293 unităţi economice au fost organizate lucrări publice cu caracter temporar, la 

care au fost antrenaţi 1,8 mii şomeri. 

Servicii de informare şi consiliere au fost acordate la 56,4 mii persoane, din care 

79,3% cu statut de şomer. Au beneficiat de consultaţii individuale 50,5 mii persoane, din 

care 52,6% constituind femeile. Au fost organizate 339 şedinţe ale Clubului Muncii cu 

4,1 mii persoane şi desfăşurate 252 seminare de instruire în tehnici şi metode de căutare a 

unui loc de muncă, cu participarea a 4,1 mii şomeri. În rezultatul trainingului Clubului 

Muncii 459 persoane au fost plasate în cîmpul muncii şi 595 - înmatriculate la cursuri de 

formare profesională. 

Au absolvit cursuri de formare profesională 2,4 mii persoane. Plasarea în cîmpul 

muncii după absolvirea cursurilor a constituit 73,6 la sută. 

În scopul informării pe larg a populaţiei şi agenţilor economici privind situaţia pe 

piaţa forţei de muncă, Agenţia Naţională de comun cu structurile teritoriale a pus la 

dispoziţia publicului circa 390 informaţii privind activităţile desfăşurate prin intermediul 

radioului şi televiziunii (locale, naţionale) şi circa 304 reportaje şi interviuri prin 

intermediul presei locale şi republicane. 

         Numărul beneficiarilor de ajutor de şomaj în a. 2010 a constituit 12,2 mii persoane, 

înregistrînd o creştere cu 3,2 mii persoane faţă de a. 2009. 

În scopul susţinerii materiale a unor categorii vulnerabile de şomeri, neasigurate 

contra riscului şomajului, 3,5 mii persoane au beneficiat de alocaţie de integrare sau 

reintegrare profesională, înregistrînd o descreştere cu 511 persoane faţă de a. 2009. 
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Politici salariale 

  Activitatea în domeniul politicilor salariale a fost concentrată asupra asigurării 

cadrului normativ în domeniu, cît şi perfecţionării condiţiilor de salarizare existente 

pentru unele categorii de angajaţi. 

  Prin Legea nr.179-XVIII din 15 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul 

bugetar au fost reglementate condiţiile de salarizare pentru  personalul din cabinetul 

persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi pentru personalul din Oficiile teritoriale 

ale Cancelariei de Stat. 

  Întru implementarea normelor prevăzute de legea sus-numită a fost aprobată  

Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 20.10.2010, prin care au fost modificate şi 

completate un şir de hotărîri ale Guvernului ce ţin de salarizarea personalului din 

instituţiile finanţate de la buget.  

Unele Hotărîri de Guvern (H.G. nr.139 din 24.02.2010, nr.650 din 20.07.2010 şi 

nr.679 din 20.07.2010) au fost axate pe perfecţionarea condiţiilor de salarizare a 

angajaţilor din instituţiile de învăţămînt şi din ocrotirea sănătăţii. Respectiv, a fost 

revizuit modul de salarizare a cadrelor didactice pentru perioada vacanţelor pe parcursul 

anului şcolar. De asemenea, au fost reconsiderate condiţiile de salarizare ale 

personalului cu funcţii complexe (prorectori pe probleme ce nu ţin de procesul de 

instruire, contabili-şefi şi alţi specialişti – şefi, şefi de secţii, servicii, ingineri, laboranţi, 

contabili, economişti, alţi specialişti şi funcţionari, precum şi muncitori) din instituţiile 

de învăţămînt superior, precum şi pentru angajaţii Agenţiei Medicamentului. 

În rezultatul negocierilor cu partenerii sociali s-a reuşit elaborarea şi semnarea 

Convenţiei colective de nivel naţional privind cuantumul minim garantat al salariului în 

sectorul real. Întru implementarea prevederilor Convenţiei, prin Hotărîrea Guvernului 

nr.165 din 9.03.2010 a fost stabilit cuantumul minim garantat al salariului în sectorul 

real în mărime de 1100 lei lunar, sau cu 22 % mai mare decît mărimea precedentă (900 

lei pe lună), iar pentru personalul de bază din unităţile ramurii agriculturii şi silviculturii 

a fost negociat în cuantum de 90 % din mărimea nominală şi stabilit în mărime de cel 

puţin 990 lei pe lună.  

Prin Hotărîrea Guvernului nr.1105 din 6.12.2010 s-a urmărit aducerea condiţiilor 

de salarizare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, inclusiv a 

conducătorilor întreprinderilor de stat, în concordanţă cu prevederile Legii salarizării 

nr.847-XV din 14 februarie 2002.  

Reieşind din situaţia economico-financiară din ţară, de necesitatea de a optimiza 

unele cheltuieli de personal din instituţiile finanţate de la buget şi întru executarea Legii 

nr.120-XVIII din 23 decembrie 2009, a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr.38 din 

2.02.2010, care stabileşte că,  pentru acordarea ajutorului material funcţionarilor publici  

şi colaboratorilor aparatelor centrale ai organelor apărării naţionale, securităţii statului şi 

ordinii publice se va utiliza doar un fond mediu lunar de salarizare pe an. 

Prin Hotărîrea Guvernului nr.968 din 18.10.2010 a fost aprobat cuantumul 

salariului mediu prognozat pentru anul 2011 (3300 lei). 

Măsurile întreprinse au asigurat în lunile ianuarie-octombrie 2010 o creştere cu 

7,9 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a salariului mediu lunar în 
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ansamblu pe economia naţională, care a atins cuantumul de 2910 lei. Salariul mediu 

lunar în sectorul real a constituit 3130 lei,  iar  în sectorul bugetar – 2526 lei.  

În luna octombrie 2010 salariul mediu lunar  în ansamblu pe economia naţională  

constituie 2957 lei, cu 10,1 la sută mai mult faţă de octombrie 2009, în sfera bugetară - 

2507 lei (în creştere cu 7,4 %), iar în sectorul real – 3210 lei (în creştere cu 11,1 %).   

 Migraţia forţei de muncă 

Întru reactualizarea cadrului legislativ de reglementare a migraţiei în scop de 

muncă activitatea în domeniu s-a axat pe elaborarea unui mecanism mai flexibil de 

gestionare a fluxurilor migraţiei de muncă în Republica Moldova. În acest context, a 

fost efectuată evaluarea implementării pe parcursul anului 2009 a Legii nr. 180-XVI din 

10.07.2008. În rezultatul analizei propunerilor parvenite de la autorităţile competente a 

fost elaborat şi remis spre avizare proiectul de Lege privind modificarea şi completarea 

Legii 180 – XVI din 10 iulie 2008. 

Au fost aprobate Hotărîrile Guvernului: 

- nr. 118 din 22 februarie 2010 cu privire la stabilirea cotei de imigrare în scop de 

muncă în Republica Moldova pentru anul 2010; 

- nr. 62 din 4 februarie 2010 privind modificarea şi abrogarea unor hotărîri ale 

Guvernului; 

- nr. 40 din 2 februarie 2010, cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru 

modificarea Legii taxei de Stat nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992. 

Au fost iniţiate negocierile pe marginea proiectului Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul 

migraţiei de muncă şi activităţii provizorii de muncă a lucrătorilor migranţi pe teritoriul 

Republicii Moldova şi Federaţiei Ruse. În perioada lunii octombrie a avut loc o nouă 

rundă de negocieri. 

De asemenea, au fost iniţiate negocierile asupra proiectului Acordului între 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene în domeniul migraţiei de 

muncă şi a proiectului Protocolului de implementare a Acordului între Guvernul RM şi 

Guvernul R Italiene în domeniul migraţiei de muncă. Pe marginea proiectului de acord 

au avut loc două runde de consultări, în lunile mai şi decembrie. 

Pe parcursul perioadei în cauză au fost organizate 2 şedinţe ale Comitetului de 

monitorizare a Parteneriatului de Mobilitate, au fost întocmite rapoarte privind 

realizarea de către instituţiile abilitate a proiectelor din cadrul Parteneriatului. 

A fost organizată Şedinţa Platformei de Cooperare a Parteneriatului de 

Mobilitate, (21 mai curent), în cadrul căreia a fost lansat proiectul OIM „Susţinerea 

implementării componenţei de migraţiune şi dezvoltare a Parteneriatului pentru 

Mobilitate Moldova – UE”, ”, care prevede sporirea securităţii sociale a migranţilor 

moldoveni care lucrează peste hotare, elaborarea şi implementarea programelor 

inovaţionale de revenire şi reintegrare temporară şi permanentă, precum şi a unor 

iniţiative de abilitare economică pentru tineri şi femei. 

Pentru implementarea Legii cu privire la migraţia forţei de muncă nr. 180-XVI 

din 10 iulie 2008, prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de 

Muncă, au fost acordate avize favorabile privind invitarea în scop de muncă a 270 

persoane dintre care: lucrătorii imigranţi constituie 149 persoane, lucrătorii detaşaţi – 
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120 persoane, s-a acordat dreptul la muncă pentru 358 cetăţeni străini şi a fost revocat 

dreptul la muncă pentru 1 cetăţean străin. Au fost înregistrate 133 contracte individuale 

de muncă ale cetăţenilor Republicii Moldova angajaţi peste hotare. 

          În cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţii Republicii Moldova de gestionare a 

pieţei muncii şi de reîntoarcere a migranţilor” în cadrul Parteneriatului de Mobilitate cu 

Uniunea Europeană la 29 martie 2010 a fost inaugurat Centrul de apel - Piaţa Muncii, în 

incinta Agenţiei mun. Chişinău, care oferă un spectru larg de informaţii şi consultanţă 

referitor la oportunităţile de angajare în muncă: informaţii despre piaţa muncii teritorială 

şi naţională, despre cererea şi oferta forţei de muncă la nivel local şi condiţiile de ocupare 

a locurilor de muncă libere în ţară etc. 

          În cadrul Proiectului nominalizat s-a desfăşurat un seminar de informare şi instruire 

despre informarea privind mobilitatea forţei de muncă în ţările UE prin reţeaua EURES.  

Politici demografice 

Instituirea noilor structuri guvernamentale şi problemele imperative acumulate în 

domeniul demografic au condiţionat modificarea hotărîrilor Guvernului care 

reglementează activitatea în domeniul demografic. Prin Hotărîrea Guvernului nr.223 din 

01.04.2010 a fost modificată componenţa nominală a Comisiei naţionale pentru 

populaţie şi dezvoltare şi Planul de acţiuni urgente în domeniul demografic. 

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.741 din 29 iunie 2007, 

Ministerul coordonează implementarea Planului de acţiuni urgente în domeniul 

demografic şi prezintă semestrial Guvernului informaţia generalizată privind realizarea 

acţiunilor stabilite. Astfel, au fost elaborate şi prezentate 2 Note informative privind 

realizarea hotărîrii în cauză: pentru semestrul II, 2009 şi semestrul I, 2010. 

În parteneriat cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie în Republica Moldova 

(UNFPA) şi cu suportul Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite (UNECE Ageing) a fost iniţiată elaborarea Ghidului de parcurs pentru Republica 

Moldova în vederea reflectării organice a problemelor îmbătrînirii în toate domeniile de 

politici sectoriale corelate cu obiectivele de dezvoltare durabilă. Raportul intermediar al 

ţării privind realizarea în anul curent a proiectului menţionat a fost prezentat în cadrul 

şedinţei de totalizare a Grupului de lucru privind îmbătrînirea demografică, şedinţă 

desfăşurată în or. Geneva, Elveţia, în zilele de 22-23 noiembrie 2010.  

În vederea necesităţii creării în Republica Moldova a unui Centru de Studii 

Demografice independent au fost pregătite materiale necesare şi organizate întruniri de 

lucru cu factorii de răspundere privind elaborarea conceptului Centrului şi 

reglementarea activităţii lui. De asemenea, a fost organizată o misiune de consultanţă a 

dlui Vasile Gheţău, Director al Centrului de Cercetări Demografice “Vladimir Trebici” 

al Academiei Române în vederea oportunităţii creării Centrului demografic, precum şi 

estimării lipsurilor şi necesităţilor actuale în domeniul cercetării demografice şi 

elaborării de politici în acest domeniu. În acest scop, prin dispoziţia Viceprim-

ministrului a fost instituit un grup de lucru, din care fac parte şi reprezentanţii 

Ministerului, care va examina perspectiva instituirii unui asemenea Centru Demografic 

în Republica Moldova. 

În perioada 27-29 octombrie 2010, UNDESA, UNECE, în cooperare cu Fondul 

ONU pentru Populaţie şi Guvernul Republicii Moldova a fost organizat la Chişinău 
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Seminarul internaţional-atelier de lucru pentru formularea politicilor privind 

îmbătrînirea populaţiei, bazate pe dovezi. Seminarul s-a desfăşurat în contextul 

solicitării de către Guvern şi Minister a asistenţei externe în realizarea Studiului privind 

îmbătrînirea populaţiei şi a Foii de parcurs în domeniul îmbătrînirii populaţiei în scopul 

recomandării căilor de orientare strategică în politicile socio-demografice din 

perspectiva transformărilor structurale ale populaţiei.  

În luna aprilie 2010 a fost convocată şedinţa Comisiei Naţionale pentru Populaţie 

şi Dezvoltare, în noua sa componenţă. Comisia a preluat abordarea problemelor de ordin 

demografic şi recomandarea soluţiilor în domeniu, fiind corelate acţiunile din carul 

programelor sectoriale în domeniile de gestionare. În cadrul şedinţei au fost examinate 

un şir de probleme, printre care eficientizarea activităţii în domeniul demografic, 

priorităţile pe termen mediu şi lung incluse în proiectul Strategiei naţionale în domeniul 

securităţii demografice, prognoza generală a structurii populaţiei pe grupe de vîrstă pînă 

în anul 2050 şi Planul de activitate a Comisiei pe anul 2010. În vederea creării paginii 

electronice a Comisiei, cu sprijinul financiar al UNFPA, a fost elaborat Conceptul site-

ului www.demografie.cnpd.gov.md.  

Pe parcursul anului 2010 în atenţia Comisiei au fost incluse problemele legate de 

reglementarea la nivel instituţional a procesului de prognozare demografică, examinarea 

oportunităţilor de fortificare a capacităţilor Biroului Naţional de Statistică privind 

dezvoltarea sistemului statisticii demografice.  

Sub egida CNPD şi UNFPA a fost elaborat conceptul Buletinului trimestrial de 

informare şi analiză „Populaţie şi dezvoltare”. Ediţiile realizate oferă ample informaţii 

privind fenomenele demografice în lume şi în ţară şi problemele provocate de anumite 

tendinţe ale acestora. Prin intermediul buletinului se urmăreşte o informare şi 

sensibilizare a publicului larg privind interdependenţele între starea populaţiei şi 

posibilităţile de dezvoltare a societăţii pe diferite perspective. 

Legislaţia muncii şi raporturi de muncă 

 

 Conform art. 40 alin. (2) din Codul muncii, au fost înregistrate  16 convenţii 

colective încheiate între partenerii sociali, dintre care 9 – la nivel de ramură şi 7 – la 

nivel de teritoriu. Convenţiile colective încheiate reglementează diverse aspecte ale 

vieţii sociale, sporind gradul de protecţie juridică a salariaţilor din ramurile şi raioanele 

respective în raport cu normele legislaţiei în vigoare.  

LA SOLicitarea Biroului Internaţional al Muncii au fost întocmite rapoarte 

periodice asupra aplicării a şase Convenţii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii: 

nr.29, 87, 98, 105, 144, 150. 

În vederea perfecţionării Codului muncii, reieşind din practica aplicării lui, prin 

Legea 168-XVIII din 9 iulie 2010 au fost adoptate modificări şi completări la Codul 

muncii al Republicii Moldova. 

Au fost elaborate şi aprobate Hotărîrile de Guvern: 

- Cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de 

muncă, nr.353 din 5 mai 2010; 

http://www.demografie.cnpd.gov.md/
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- Pentru completarea Hotărîrii Parlamentului nr.433-XII din   26 decembrie 1990 

cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica 

Moldova, nr.593 din 1 iulie 2010; 

- Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.495 din 11 mai 2004, nr.649 

din 20 iulie 2010; 

- Cu privire la aprobarea modelului Contractului individual de muncă al 

personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, nr.943 

din 11 octombrie 2010. 

- Hotărîrea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective „Pentru 

aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului de 

specialitate permanent privind munca copilului al Comisiei naţionale pentru consultări 

şi negocieri colective”; 

Au fost elaborate şi promovate spre avizare proiectele următoare: 

- proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al 

Republicii Moldova, care propune instituirea răspunderii contravenţionale pentru 

încălcarea normelor legale referitoare la carnetele de muncă; 

- proiectul de hotărîre a Guvernului „Despre aprobarea Regulamentului privind 

modul de atestare a salariaţilor din unităţi”; 

- mai multe proiecte ce ţin de cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de 

muncă”. 

Inspecţia Muncii 

Activitatea Inspecţiei Muncii este orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin 

prin exercitarea controlului asupra respectării cadrului legal de reglementări în domeniul 

muncii la agenţi economici şi persoanele fizice, care angajează munca salarială şi 

întreprinde acţiuni în vederea prevenirii şi combaterii ilegalităţilor din acest domeniu. 

Pe parcursul celor unsprezece luni ale anului 2010, sub aspectul respectării 

actelor legislative şi normative din domeniul legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în 

muncă, au fost efectuate 6292 controale la peste 4000 agenţii economici cu un număr de 

peste 235 mii salariaţi, din care peste 120 mii femei şi 439 minori, astfel: 

- în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 3130 controale;  

- în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 3162 controale.  

În procesele–verbale de control au fost consemnate 74998 încălcări şi abateri de 

la prevederile actelor legislative şi normative din domeniul muncii, din care 32614 

încălcări în domeniul relaţiilor de muncă şi 42384 – în domeniul securităţii şi sănătăţii 

în muncă.  

Inspecţiei Muncii, pe parcursul lunilor ianuarie-noiembrie, i-au fost comunicate 

334 evenimente de accidentare în cîmpul muncii, din care 9 evenimente produse în anii 

precedenţi. Au fost dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă 139 evenimente, din 

care 62 mortale. Ca rezultat al cercetării 67 cazuri au fost clasificate accidente de muncă 

(din care 30 cu caracter mortal), în urma cărora au avut de suferit 77 persoane (din care 

34 mortal).  De către comisiile unităţilor economice au fost cercetate 195 accidente cu 

incapacitate temporară de muncă.  

În vederea asigurării monitorizării permanente a respectării legislaţiei în domeniul 

raporturilor de muncă, protejarea drepturilor salariaţilor şi în temeiul Dispoziţiei nr.109 
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din 22.04.09 emisă de Inspectorul General de Stat al Muncii cu privire la contracararea 

muncii la negru, în rezultatul vizitelor de control la 145 agenţi economici în perioada 

ianuarie-noiembrie, de către inspectorii de muncă au fost depistate 655 persoane ce 

activau fără forme legale de angajare.  

Ca rezultat al neconformării conducătorilor unităţilor economice supuse 

controalelor la prevederile legislaţiei muncii, de către inspectorii de muncă au fost 

întocmite şi înaintate organelor de procuratură şi poliţie 54 sesizări.  

          Au fost 620 procese-verbale cu privire la contravenţie.  

Un capitol aparte îl constituie condiţiile de muncă ale minorilor. Pe parcursul 

celor 11 luni ale anului 2010 la 28 agenţi economici au fost depistaţi în procesul de 

muncă 439 minori, care erau antrenaţi la lucrări agricole (culesul tutunului, la prăşitul 

culturilor agricole, ciobani la stînă), lucrări de construcţie ş.a. În perioada de referinţă   

s-au produs 3 accidente cu implicarea minorilor, din care unul mortal în afara muncii 

(electrocutare). 

Au fost identificate multiple cazuri de încălcare a legislaţiei muncii în privinţa 

minorilor: atragerea la muncă fără acordul părinţilor, admiterea la lucru fără supunerea 

persoanelor la examenul medical preventiv, neefectuarea instruirii la locul de muncă, 

nerespectarea duratei reduse a timpului de muncă, atragerea la muncă în zilele de repaus 

şi odihnă, lacune în calcularea salariului, atragerea la muncă grea, condiţii de muncă 

vătămătoare ş.a. În 51 de cazuri minorii activau ilegal (fără încheierea contractelor 

individuale de muncă şi fără deschiderea sau completarea carnetelor de muncă). 

Pe parcursul perioadei nominalizate de către Inspecţia Muncii au fost înregistrate 

în baza art. 40 al Codului muncii 839 contracte colective de muncă de la diferiţi agenţi 

economici din ţară. 

           Asigurarea socială 

 Activitatea în domeniul dat a fost orientată spre elaborarea şi, după caz, 

perfectarea cadrului legislativ şi normativ ce reglementează raporturile şi problemele de 

securitate socială. 

          Astfel, a fost adoptată Legea nr. 68-XVIII din 23.04.2010 pentru modificarea şi 

completarea unor acte legislative, care prevede că pe parcursul anului 2010 cuantumul 

lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani constituie 30% 

din baza de calcul stabilită de lege, dar nu mai puţin de 300 de lei pentru fiecare copil. 

          Au fost legiferate modificări şi completări la Legea bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe anul 2010 (Legea nr. 140-XVIII din 02.07.2010 şi nr. 157-XVIII din 

08.07.2010), prin care a fost efectuată precizarea veniturilor şi cheltuielilor bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2010, al doilea aspect a vizat substituirea categoriilor 

de „notarii de stat” şi „notarii privaţi” cu „notarii publici” şi respectiv instituirea 

modalităţii de achitare a contribuţiilor de asigurări sociale de stat. 

           La 1 aprilie 2010 a fost efectuată cea de-a 8 indexare a pensiilor şi unor prestaţii 

sociale de stat. Coeficientul indexării a constituit 4,3% (Hotărîrea Guvernului nr. 202 

din 19.03.2010). 

           Prin Hotărîrea  nr. 290 din 19.04.2010 Guvernul a aprobat Regulamentul cu 

privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea 
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îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament 

balneosanatorial. 

 La 24 septembrie Guvernul a aprobat Regulamentul privind modul de calculare 

şi transfer al cheltuielilor aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor 

necontributive (Hot. Guv. Nr.905).  

 În contextul realizării Programului guvernamental de stabilizare şi relansare 

economică a fost elaborat şi expediat Guvernului spre examinare şi aprobare (scr. nr. 

05/1212 din 16.06.2010) proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte 

legislative, în care se propune: 

- perfecţionarea modului de plată a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară 

de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă. Astfel, plata 

pentru prima zi de incapacitate temporară de muncă să fie suportată din contul 

angajatului, a 2-a zi – din contul angajatorului, începînd cu a 3-a zi pînă la ultima zi de 

concediu medical indemnizaţia urmează a fi achitată din mijloacele bugetului 

asigurărilor sociale de stat. 

- încadrarea în sistemul public de asigurări sociale şi a altor persoane aflate legal pe 

teritoriul Republicii Moldova, decît cele cu domiciliu, care prestează muncă salariată. 

- majorarea treptată cu 6 luni în fiecare an a vîrstelor de pensionare pentru 

funcţionarii publici, judecători şi procurori pînă la atingerea vîrstei generale de 

pensionare (actualmente funcţionarii publici se pensionează anticipat la vîrsta de 52 de 

ani femeile şi 57 de ani bărbaţii, dacă întrunesc condiţiile prevăzute de lege, pentru 

judecători şi procurori - vîrsta de pensionare constituie 50 de ani atît pentru femei cît şi 

pentru bărbaţi).  

- modificarea modului de plată a pensiilor unor categorii de cetăţeni. Deputaţilor în 

Parlament, membrilor de Guvern, aleşilor locali, funcţionarilor publici, judecătorilor, 

procurorilor pensionaţi, care continuă să activeze în funcţiile care dau dreptul la aceste 

pensii, li se suspendă achitarea părţii de pensie finanţată din bugetul de stat, deoarece 

pentru această parte de pensie nu s-au achitat contribuţii de asigurări sociale. 

A fost expediat Guvernului spre examinare (scr. nr. 05/2044 din 27.10.2010) 

proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, care prevede 

estimarea indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011, 

elaborat în baza politicilor din domeniul protecţiei sociale, a analizei tendinţelor şi 

performanţelor înregistrate în anii precedenţi şi în baza prognozei indicilor 

macroeconomici. 

 La compartimentul Coordonarea sistemelor de securitate socială au fost 

realizate următoarele. 

 A fost adoptată Legea nr. 188-XVIII din 15 iulie 2010 pentru ratificarea 

Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Portugheză în domeniul securităţii 

sociale.  

Prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 653 din 03.12.2010 domnului 

Valeriu TUREA, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în 

Republica Portugheză i-au fost acordate depline puteri pentru a semna, în numele 

Republicii Moldova, Aranjamentul administrativ pentru stabilirea procedurii de aplicare 

a Acordului în domeniul securităţii sociale dintre Republica Moldova şi Republica 

Portugheză.  
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 Acordul în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Marele 

Ducat de Luxemburg a fost semnat la 14 iunie 2010, la Luxemburg. 

În urma negocierilor din 4-6 mai a.c., desfăşurate la Luxemburg, părţile au decis 

fixarea următoarei runde de negocieri la Chişinău în perioada 23-27 mai 2011 pentru a 

negocia Aranjamentul Administrativ pentru stabilirea procedurii de aplicare a Acordului 

în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Marele Ducat de Luxemburg. 

De asemenea, s-a stabilit că partea luxemburgheză va propune un proiect de text bazat 

pe Aranjamentul Administrativ încheiat între Marele Ducat de Luxemburg şi România. 

 Acordul în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi 

România, în domeniul securităţii sociale a fost semnat la 27 aprilie 2010, la Bucureşti. 

 Acordul respectiv a fost ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea 

nr. 235-XVIII din 24 septembrie 2010. 

    În acest context menţionăm că partea moldavă a comunicat părţii române despre 

disponibilitatea sa de a începe negocierile pe marginea proiectului Aranjamentului 

Administrativ pentru stabilirea procedurii de aplicare a Acordului în domeniul 

securităţii sociale între Republica Moldova şi România. Părţile au stabilit desfăşurarea 

următoarei runde de negocieri în perioada 24 ianuarie – 28 februarie 2011.  

 În perioada 31 mai – 4 iunie 2010, la Chişinău, a avut loc prima rundă de 

negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale între 

Republica Moldova şi Republica Polonă. Părţile au stabilit fixarea celei de-a II-a runde 

de negocieri în trimestrul II 2011, la Varşovia. 

        În perioada 28-30 septembrie a.c., la Tallinn s-a desfăşurat prima rundă de 

consultări pe marginea proiectului de Acord între Republica Moldova şi Republica 

Estonia în domeniul securităţii sociale. Părţile au stabilit fixarea celei de-a II-a runde de 

negocieri în semestrul I 2011, la Chişinău. 

 În perioada 8 – 11 iunie 2010, la Chişinău, a avut loc prima rundă de 

negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale între 

Republica Moldova şi Republica Austria. Părţile au convenit fixarea celei de-a II-a 

runde de negocieri în semestrul I 2011, la Viena. 

  Asistenţa socială 

În scopul sporirii protecţiei sociale a categoriilor socialmente vulnerabile pe 

parcursul perioadei de referinţă s-a lucrat în continuare asupra elaborării şi promovării 

actelor legislative şi normative în contextul reformării sistemului de asistenţă socială. 

Astfel, au fost elaborate şi adoptate mai multe acte legislative şi normative: 

- Legea nr.15-XVIII  din 26 februarie 2010 privind compensaţiile sociale pentru 

perioada rece a anului 2010, care au fost acordate diverselor categorii sociale puţin 

asigurate (familiilor defavorizate beneficiare de ajutor social, salariaţilor sectorului 

bugetar încadraţi în categoriile I-VII de salarizare ale Reţelei tarifare unice, 

beneficiarilor de alocaţii sociale ş.a.); 

  - Legea nr. 122-XVII din 18 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003, care vine să acopere lacunele 

cadrului normativ prin consolidarea cadrului instituţional pentru realizarea asistenţei 

sociale la diferite nivele administrative. Astfel a fost clar definit rolul de elaborare a 

politicii şi cadrului normativ-metodologic la nivel central, rolul de organizare şi 
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gestionare a resurselor precum şi cel de prestare a serviciilor sociale la nivelul II al 

administraţiei publice locale şi rolul de susţinere a procesului de prestare a serviciilor 

sociale la nivelul I.  

 De asemenea, modificările vizează suplimentarea personalului specializat în 

domeniu cu asistenţii parentali profesionişti şi părinţii educatori din cadrul caselor de 

copii de tip familie, a fost instituţionalizată supervizarea profesională a personalului, 

atestarea lui şi acordarea gradelor de calificare profesională asistenţilor sociali.  

  -  Legea nr. 123-XVIII din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale, care 

stabileşte cadrul general de creare şi funcţionare a sistemului integrat de servicii sociale 

cu determinarea sarcinilor şi responsabilităţilor autorităţilor publice centrale şi locale, a 

altor persoane juridice abilitate în asigurarea şi prestarea serviciilor sociale, precum şi 

protecţia drepturilor beneficiarilor de servicii sociale; 

- Legea nr. 180-XVIII din 15 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, prin care au fost introduse  

îmbunătăţiri în scopul direcţionării eficiente a prestaţiei ajutor social, fiind propus şi un 

mecanism de participare a autorităţilor locale la verificarea la domiciliu a corectitudinii 

datelor indicate în cererea pentru acordarea ajutorului social. De asemenea, a fost 

instituită prestaţia „ajutor pentru perioada rece a anului”, ce va fi acordat familiilor 

defavorizate solicitante de ajutor social, luînd în consideraţie nivelul venitului lunar 

minim garantat majorat de 1,4 ori. Ajutorul va fi stabilit în sumă fixă aprobată de 

Guvern. 

- Hotărîrea Guvernului nr. 37 din 2 februarie 2010 „Cu privire la aprobarea 

modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 

octombrie 2008, care şi-a propus perfecţionarea modului de acordare a ajutorului social 

(modificarea sistemului proxy în vederea eligibilităţii familiei, reconsiderarea 

veniturilor obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor la calcularea venitului global 

pentru  familiile formate doar din membri inapţi de muncă ş.a.). 

- Hotărîrea Guvernului nr. 162 din 5 martie 2010 „Pentru aprobarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a compensaţiei sociale pentru 

perioada rece a anului 2010”; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 190 din 17 martie 2010 „Pentru aprobarea 

Regulamentului privind condiţiile, modul de asigurare, evidenţă şi distribuire a biletelor 

de tratament sanatorial acordate veteranilor”, aprobată întru implementarea Legii nr. 

190-XV din 8 mai 2003 cu privire la veterani; 

- Hotărîrea Guvernului nr.372 din 6 mai 2010, „Pentru aprobarea Regulamentului 

cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare a 

persoanelor în vîrstă şi persoanelor cu dizabilităţi”, aprobată întru implementarea Legii 

asistenţei sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003 şi Legii privind reabilitarea 

victimelor represiunilor politice nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992; 

- Hotărîrea Guvernului nr. 889 din  24 septembrie 2010 ”Cu privire la 

modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.761 din 31 iulie 2000”, prin care s-a 

stipulat că plata compensaţiilor nominative în anul 2011 se va efectua în baza 

documentelor prezentate, începînd cu luna septembrie 2006;  

- Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 15 octombrie 2010, prin care în legătură cu 

majorarea tarifelor la resursele termo-energetice şi preţurilor de consum a fost acordat 
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dreptul la compensaţii sociale în cuantum de 130 lei/lunar pentru lunile noiembrie-

decembrie 2010 şi beneficiarilor de pensii sau alocaţii sociale în sumă de pînă la 900 lei; 

 - Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 2010 “Cu privire la consemnarea 

a 25 de ani de la catastrofa produsă la centrala atomo-electrică de la Cernobîl”. 

În rezultatul evaluării procesului de implementare a Legii nr. 133-XVI din 

13.06.2008  cu privire la ajutorul social, conform informaţiei parvenite de la CNAS, 

numărul familiilor beneficiare de prestaţia menţionată constituie 27152. Suma totală a 

mijloacelor financiare utilizate pentru plata ajutorului social, în perioada ianuarie-

decembrie 2010 inclusiv, s-a cifrat la 283 713 072 lei.       

În scopul susţinerii familiilor afectate de sărăcie în cea mai mare măsură din 

mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei 

în a.2010 au fost acordate 266,4 mii ajutoare materiale în sumă de 99,8 mil. lei. O 

atenţie deosebită a fost acordată realizării programelor cu destinaţie specială: veteranii 

celui de-al doilea război mondial au primit către 9 mai ajutoare materiale unice în sumă 

totală de 5,6 mil. lei; către 1 iunie şi 1 septembrie curent 60 mii familii cu copii au 

beneficiat de suport financiar în sumă de 14,7 mil. lei; circa 35 mii persoane vîrstnice au 

primit către 1 octombrie ajutoare în sumă de 4,8 mil. lei; 72 mii persoane cu dizabilităţi 

către 3 decembrie au ridicat ajutoare în sumă de 13,2 mil. lei.  

Protecţia familiei şi copilului  

În perioada analizată s-a lucrat la elaborarea şi perfecţionarea cadrului legislativ-

normativ de protecţie a familiei şi drepturilor copiilor, inclusiv a copiilor orfani şi a 

celor rămaşi fără ocrotire părintească. Astfel, au fost aprobate următoarele acte 

normative: 

 Hotărîrea Guvernului nr. 19 din 19.01.2010 pentru modificarea şi completarea 

Hotărîrii Guvernului nr.1478 din 15.11.2002, prin care a fost exclusă 

indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului cu vîrste între 3 şi 16 ani, 

beneficiarii căreia intrînd, drept urmare, în sistemul de ajutor social;  

 Hotărîrea Guvernului nr. 373 din 06.05.2010 „Cu privire la modificarea anexei la 

Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 30 septembrie 2005”, prin care au fost făcute 

modificări în componenţa nominală a Consiliului naţional pentru protecţia 

drepturilor copilului; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 450  din  02.06.2010 pentru aprobarea Planului naţional 

de acţiuni cu privire la protecţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor pentru 

anii 2010-2011; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 563 din 29.06.2010 pentru modificarea anexei nr. 2 la 

Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate 

familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1478 din 15 noiembrie 

2002”; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 614 din 06.07.2010 pentru modificarea şi completarea 

unor hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr.937 din 12.07.2002 „Pentru 

aprobarea Regulamentului casei de copii de tip familial”, Hotărîrea Guvernului 

nr. 1733 din 31.12.2002 „Cu privire la normele de asigurare materială a copiilor 

orfani şi celor rămaşi fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial” 

şi Hotărîrea Guvernului nr. 691 din 17 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea 
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Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, 

Protecţiei Sociale şi Familiei, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central 

al acestuia”). 

Au fost elaborate următoarele proiecte: 

          - pentru aprobarea Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a 

indemnizaţiilor pentru elevii (studenţii) orfani sau cei rămaşi fără ocrotire părintească 

din instituţiile de învăţământ secundar profesional, mediu de specialitate şi superior, 

şcolile de tip internat şi casele de copii şi a cuantumului acestor indemnizaţii; 

          - pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Guvernul 

Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul 

protecţiei copiilor moldoveni neînsoţiţi sau aflaţi în dificultate pe teritoriul Republicii 

Italiene; 

          - pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor 

sociale prestate în cadrul centrelor maternale; 

          - proiecte ce ţin de aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale prestate în cadrul centrelor de zi şi de plasament temporar pentru 

copii cu dizabilităţi şi copiii în situaţie de risc; 

          - proiectul legii privind evaluarea şi acreditarea  prestatorilor de servicii sociale; 

          - proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care are 

drept scop prevenirea şi combaterea abuzului, exploatării muncii copilului, neglijării, 

violenţei împotriva copilului, precum şi determinarea mecanismelor de responsabilizare 

a părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copiilor în contextul respectării drepturilor 

copilului; 

          - a fost elaborat şi aprobat prin ordinul Ministrului muncii, protecţiei sociale şi  

familiei Curriculumul şi Modulul de instruire „Îngrijirea copiilor infectaţi şi/sau afectaţi 

de HIV/SIDA în Serviciul de asistenţă parentală profesionistă” din cadrul suportului de 

curs „Serviciul de asistenţă parentală profesionistă”; 

          - a fost elaborat şi aprobat prin ordinul Ministrului muncii, protecţiei sociale şi 

familiei Planul de acţiuni privind protecţia socială a persoanelor afectate/infectate 

HIV/SIDA pentru anii 2011-2015; 

          - Criteriile de identificare a cazurilor de violenţă împotriva copilului şi 

procedurile standard de acţiuni pentru profesioniştii care identifică astfel de cazuri. 

Criteriile vizate urmează a fi pilotate în două raioane ale republicii, urmînd a fi aplicate 

la scară naţională; 

          - Mecanismul de monitorizare a Comisiilor pentru protecţia copilului aflat în 

dificultate. 

În conformitate cu Regulamentul privind procedura de repatriere a copiilor şi 

adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi, precum şi 

a copiilor neînsoţiţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 07.08.2008, pe 

parcursul anului 2010, cu suportul Misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie 

în Republica Moldova şi Reprezentanţei Fundaţiei Elveţiene Terre des hommes în 

Republica Moldova au fost organizate 26 misiuni de repatriere a copiilor identificaţi în: 

Federaţia Rusă (33 copii), Ucraina (29 copii), România (2 copii), Belgia (1 copil) şi 

Italia (1 copil), în total fiind repatriaţi 66 copii. Totodată, cu suportul Misiunii 



 14 

Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Republica Moldova a fost organizată 1 

misiune de repatriere din Republica Moldova a 2 copii cetăţeni ai Ucrainei. 

Din numărul total de copii repatriaţi pe parcursul anului 2010, 27 copii au fost 

reintegraţi în familiile biologice sau extinse, 3 copii au fost adoptaţi, 3 copii plasaţi în 

CCTF şi 31 copii – plasaţi în centre de plasament temporar, 2 copii gemeni împreună cu 

mama au fost plasaţi la centru maternal. 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este autoritate centrală în 

domeniul  adopţiei, care activează în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Haga 

privind protecţia copiilor şi cooperarea în materia de adopţie internaţională din 29 mai 

1993, ratificată de Republica Moldova în octombrie 1998 şi legislaţiei Republicii 

Moldova în domeniul adopţiei (Codul Familiei, Codul de procedură civilă). 

În a. 2010 în Republica Moldova de către adoptatorii străini au fost  adoptaţi 37 

copii, dintre care 20 – de adoptatori italieni. 

În Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23.12.2009 au fost 

prevăzute mijloace financiare în sumă de 16 890,7 mii lei pentru procurarea biletelor de 

odihnă a copiilor de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în sezonul 

estival 2010, fiind procurate 16 267 bilete.  

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 318 din 28.04.2010 cu 

privire la organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul 

estival 2010, costul orientativ al unei zile în taberele de odihnă şi întremare a sănătăţii 

copiilor şi adolescenţilor a fost stabilit în mărime de 108,34 lei. Potrivit Hotărîrii în 

cauză, din numărul total al biletelor, 55% (8947 bilete) au fost repartizate secţiilor 

asistenţă socială şi protecţie a familiei/Direcţiei ocrotirea şi protecţia minorilor din 

municipiul Chişinău, care au fost distribuite gratuit copiilor cu vîrsta de la 7 la 18 ani 

din familii nevoiaşe şi social-vulnerabile. 

În scopul întremării sănătăţii copiilor din instituţiile sociale pentru copiii din 

subordinea Ministerului, cu suportul Fundaţiei Elveţiene SWISSCOR în perioada 28 

iulie - 11 august 2010, 4 copii (2 fete şi 2 băieţi) din Casa-internat pentru copii cu 

deficienţe mintale severe (fete) or. Hînceşti şi Casa-internat pentru copii cu deficienţe 

mintale severe (băieţi) or. Orhei au beneficiat de odihnă şi tratament în tabăra medicală 

SWISSCOR din Elveţia.  

Totodată, Ministerul, în parteneriat cu Fundaţia de Caritate „Clipa Siderală”, în 

scopul organizării odihnei şi întremării copiilor a organizat concursul republican de 

desen „Culori Pascale”. Drept urmare au fost selectaţi 11 copii cu vîrste cuprinse între 7 

şi 18 ani din familii social defavorizate, care au fost premiaţi cu bilete de odihnă la 

Centrul de întremare pentru copii „Sparta” (Crimeea) pentru perioada 14 – 27 iunie 

2010. 

La invitaţia Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, 40 de copii din 

familii defavorizate atît din partea dreaptă, cît şi din cea stîngă a rîului Nistru, copii din 

unele instituţii rezidenţiale, precum şi copii cu o reuşită şcolară bună s-au odihnit în 

perioada 21-27 august 2010 în staţiunea Euforie Sud din România. Cheltuielile aferente 

cazării şi mesei au fost suportate de partea română, iar deplasarea copiilor a fost 

facilitată de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. 

   În contextul politicilor de dezinstituţionalizare şi în conformitate cu prevederile 

Strategiei naţionale şi Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de 



 15 

îngrijire a copilului pe anii 2007-2012 şi în baza acordului Ministerului, 1 beneficiară a 

Casei-internat pentru copii cu deficienţe mintale severe din or. Hînceşti a fost 

reintegrată în familia biologică. 

    Totodată, în contextul implementării Proiectului „Comunitate Incluzivă - 

Moldova”, 9 beneficiari ai Casei-internat pentru copii cu deficienţe mintale severe din 

or. Orhei au fost reintegraţi în familiile biologice şi extinse şi 1 copil în Serviciul de 

asistenţă parentală profesionistă. 

  Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi 

       Prin Legea nr. 166-XVIII din 9 iulie 2010 a fost ratificată Convenţia ONU 

privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York la 13 decembrie 

2006 şi semnată de Republica Moldova la 30 martie 2007. Acest tratat internaţional 

stabileşte drepturile persoanelor cu nevoi speciale şi obligaţiile statelor-părţi de a 

promova, proteja şi asigura drepturile acestei categorii de persoane. Convenţia 

promovează sistemul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv prin  

instituirea de servicii sociale noi pentru aceşti beneficiari . 

Pentru ajustarea actelor normative privind protecţia socială a persoanelor cu 

dizabilităţi din Republica Moldova la prevederile Convenţiei, prin Legea nr.169-XVIII 

din 09.07.2010 a fost adoptată Strategia de incluziune socială a persoanelor cu 

dizabilităţi (2010-2013). Strategia defineşte reformarea politicii statului în domeniul 

dizabilităţii şi cuprinde liniile directoare de activităţi în domeniul armonizării sistemului 

de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi cu standardele europene şi prevederile 

Convenţiei. Strategia include acţiuni necesare pentru reformarea politicilor în domeniu 

care ar permite implementarea ulterioară a prevederilor Convenţiei. 

 În scopul realizării obiectivelor cheie în realizarea politicii naţionale în domeniul 

protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi în sensul dezvoltării serviciilor sociale 

destinate acestora Guvernul a aprobat Regulamentul –cadru şi Standardele minime de 

calitate pentru serviciul social „Locuinţă protejată” (Hot. Guv. Nr.711 din 9.08.2010). 

Acest serviciu social specializat prevede plasarea într-o locuinţă a adulţilor cu 

dizabilităţi mintale uşoare cu capacitate deplină de exerciţiu, care nu dispun de locuinţă 

sau necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi care, cu suport periodic, pot duce o viaţă 

independentă în comunitate. În termeni practici serviciul în cauză va contribui la 

susţinerea persoanelor cu dizabilităţi mintale de a trăi în comunitate, prevenirea 

instituţionalizării, îmbunătăţirea calităţii vieţii acestor persoane şi incluziunii lor sociale.  

La 8 octombrie 2010 prin Hotărîrea nr. 936 Guvernul a instituit un alt serviciu 

social - „Casă comunitară”. Acesta este destinat persoanelor cu dizabilităţi mintale, care 

necesită asigurarea continuă a condiţiilor minime de existenţă, protecţie, îngrijire şi 

asistenţă, pentru a se dezvolta şi include în comunitate.  

  Pentru consemnarea la 3 decembrie 2010 a Zilei Internaţionale a Persoanelor cu 

Dizabilităţi, a fost aprobat prin Ordinul nr. 181 din 04.11.2010, Programul de acţiuni 

consacrate incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, în perioada 29 

noiembrie – 3 decembrie curent, în republică s-a desfăşurat un şir de acţiuni dedicate 

incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, cum ar fi:  
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- Conferinţa de presă de lansare publică a programului de acţiuni  privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi: drepturi, realizări şi 

perspective pentru Republica Moldova; 

- Expoziţia de fotografii realizate de către copiii şi adolescenţii cu dizabilităţi în 

incinta ministerului; 

- Masa rotundă cu genericul „Drepturile persoanelor cu dizabilităţi din 

Moldova”, cu participarea ONG-lor în domeniul protecţiei sociale a persoanelor 

cu dizabilităţi; 

- Seminarul privind dezvoltarea serviciilor comunitare de alternativă pentru 

persoanele cu dizabilităţi, organizat în incinta Casei - internat pentru copiii cu 

deficienţe mintale (băieţi) din or. Orhei; 

- Expoziţia cu vînzări a lucrărilor confecţionate de către persoanele cu dizabilităţi 

în incinta Palatului Republicii. 

Politici de gen, prevenirea violenţei şi a traficului de fiinţe umane 

  În domeniul asigurării egalităţii de gen 

 Prin Hotărîrea Guvernului nr. 179 din  11.03.2010 a fost modificată componenţa 

nominală a Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi. 

La 19 februarie 2010 a fost organizată Conferinţa de lansare a Programului 

naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 (aprobat prin HG nr. 933 din 

31.12.2009) şi a spoturilor TV şi radio pentru 6 domenii prioritare din cadrul acestuia: 

ocupării forţei de muncă, bugetar, participării femeilor la luarea deciziilor, protecţiei 

sociale/responsabilităţilor egale, ocrotirii sănătăţii şi educaţiei.  La 3 februarie 2010 a 

fost organizat un atelier de lucru pentru planificarea  implementării de facto a 

Programului menţionat. În platoul de discuţii au participat unităţile gender din cadrul 

administraţiei publice centrale, precum şi  reprezentanţii societăţii civile. 

A fost elaborat Raportul de compatibilitate a legislaţiei RM cu prevederile Legii 

nr. 5-XVI din 09.02.2006 privind asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. În 

cadrul şedinţei lărgite din 30.03.2010 a fost prezentat Raportul menţionat şi înaintate 

propunerile de modificare a legislaţiei naţionale, care vor fi, ulterior, încorporate într-un 

proiect de Lege. Conform Hotărîrii Comisiei guvernamentale pentru egalitate între 

femei şi bărbaţi din 22.04.2010, pct. III, subpct. 2 a fost luată decizia asupra creării 

grupului de lucru interministerial cu participarea experţilor naţionali pentru validarea 

recomandărilor din Raportul nominalizat si elaborarea proiectului de lege. Grupul a fost 

creat în baza deciziei Guvernului nr. 1136-755 din 14 iunie 2010 şi s-a convocat în trei 

şedinţe. Ca urmare, a fost elaborat proiectul de Lege nominalizat, care, actualmente, se 

află în proces de consultare şi avizare cu ministerele cointeresate. 

La 23 martie 2010, în cadrul unei conferinţe a fost prezentat raportul de evaluare 

finală a Programului UNIFEM în Moldova „Promovarea egalităţii de gen în politicile şi 

programele naţionale de dezvoltare”, implementat cu suportul financiar al Agenţiei 

Suedeze de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (SIDA).  

În anul 2010 au fost organizate şi desfăşurate 3 şedinţe ale Comisiei 

guvernamentale pentru egalitate între femei şi bărbaţi la 22 aprilie, 14 iunie şi 10 

septembrie - şedinţă extraordinară. (Direcţia politici de asigurare a egalităţii de gen şi 

prevenirea violenţei deţine funcţia de secretariat).  



 17 

A fost elaborat raportul de evaluare asupra gradului de implementare a Planului 

naţional “Promovarea egalităţii genurilor umane în societate pentru perioada 2006-

2009” (Hotărîrea Guvernului nr. 984 din 25.08.2006) şi prezentat în cadrul şedinţei din 

30.03.2010, ulterior plasat pe site-ul ministerului.   

În perioada 24-25 mai 2010 la Baku a avut loc cea de-a 7-a Conferinţă 

Interministerială a Consiliului Europei cu genericul „Implementarea de facto a 

politicilor de gen în programele naţionale”. În acest context au fost pregătite informaţii 

şi materiale, care au fost expediate în adresa Comitetului specializat al CoE cît şi pentru 

participanţii la Conferinţă.  

Conform Comentariilor finale ale Comitetului ONU privind eliminarea 

discriminării faţă de femei, adresate Guvernului în 2006, Republica Moldova este 

invitată să prezinte în iulie 2011 cel de-al patrulea raport periodic combinat cu al 

cincilea raport. În scopul consolidării capacităţilor unităţilor gender din cadrul 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi a altor autorităţi administrative centrale 

pentru elaborarea raportului menţionat (care va cuprinde perioada 2003-2010), 

ministerul a organizat pe data de 5 august 2010 un seminar de instruire privind criteriile 

de raportare în baza Convenţiei ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare 

faţă de femei (CEDAW).  În cadrul acestui seminar s-a distribuit şi un set de materiale 

alcătuit din documentele cheie aferente acestui subiect. Organizarea acestui seminar a 

fost susţinută de către Programul UNIFEM „Abilitarea Economică a Femeilor prin 

creşterea oportunităţilor de angajare  în cîmpul muncii în Republica Moldova” 

implementat cu suportul financiar al Secţiei Suedeze de Cooperare Internaţională pentru 

Dezvoltare în Republica Moldova (Sida/Asdi).  

În conformitate cu prevederile Legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse 

între femei şi bărbaţi şi Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 

2010-2015, au fost instituite grupuri coordonatoare în domeniul egalităţii de gen în 

cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Economiei şi 

Ministerului Finanţelor. Grupurile respective sunt formate din reprezentanţi ai direcţiilor 

cu competenţe de elaborare a politicilor din cadrul ministerelor nominalizate şi îşi vor 

desfăşura activitatea în scopul implementării şi monitorizării respectării prevederilor 

legislaţiei în domeniul egalităţii de gen. În perioada 20-21 decembrie 2010 a fost 

desfăşurat seminarul  Bugetarea sensibilă la gen, organizat de Minister în colaborare cu 

Fondul ONU pentru Populaţie şi Programul Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA. 

Evenimentul a avut ca obiectiv familiarizarea membrilor grupurilor menţionate. 

În domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie 

În scopul executării prevederilor Legii nr. 45-XVI din 1martie 2007 cu privire la 

prevenirea şi combaterea violenţei în familie, a fost aprobat Regulamentul-cadru de 

organizare şi funcţionare a centrelor de reabilitare a victimelor violenţei în familie  

(Hotărîrea Guvernului nr. 129 din  22.02.2010). În acest context au fost elaborate 

Standardele minime de calitate privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor de 

reabilitare a victimelor violenţei în familie.  

În vederea executării art. 18 pct. 2 al Legii nominalizate, ce stipulează necesitatea 

armonizării legislaţiei naţionale la prevederile Legii în cauză, a fost adoptată Legea 
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nr.167-XVIII din 09.07.2010,care vine cu o serie de elemente noi ce urmează a fi 

încorporate în legislaţia naţională.    

 Totodată, menţionăm că au fost elaborate Instrucţiunile privind intervenţia 

organelor de asistenţă socială în cazurile de violenţă în familie. Instrucţiunile 

menţionate stabilesc atribuţiile asistentului social în virtutea prevederilor legale în 

procesul identificării cazurilor de violenţă în familie, coordonării şi soluţionării 

multidisciplinare a cazurilor înregistrate, prevenirii cazurilor de violenţă în familie şi 

supravegherii îndeplinirii măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie. Au 

fost desfăşurate şedinţe de examinare şi îmbunătăţire a documentului şi ulterior va fi 

aprobat printr-un ordin interministerial. 

 În perioada 4 februarie – 24 martie reprezentanţii MMPSF, Ministerului 

Afacerilor Interne şi UNFPA au efectuat vizite de monitorizare a proiectelor comunitare 

de dezvoltare a serviciilor pentru victimele violenţei în familie şi agresori în 22 

comunităţi ţintă ale proiectului „Protecţia şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe 

umane şi ale violenţei în familie în Republica Moldova”. 

Începînd cu anul 2009, în Republica Moldova se desfăşoară Festivalul Familiei 

care este dedicat Zilei Internaţionale a Familiei, instituită în anul 1993 de Adunarea 

Generală a Naţiunilor Unite şi celebrată tradiţional la data de 15 Mai. Printre activităţile 

desfăşurate în anul 2010 au fost următoarele: 

- Organizarea săptămînii Familiei în perioada 10-15 mai, timp în care şcolile, 

grădiniţele, secţiile de cultură, organizaţiile de tineret etc. au desfăşurat evenimente în 

contextul Zilei Familiei; 

- Extinderea evenimentului la nivel naţional, prin implicarea mai activă a 

autorităţilor publice locale şi a comunităţilor, organizarea Zilei Familiei în 10 raioane - 

Chişinău, Bălţi şi Cahul.   

- Susţinerea activităţilor din raioane prin elaborarea unui Program naţional de 

măsuri model, pentru instituţiile cu rol important pentru familie (Şcoală, Biserică, 

Primărie etc.), Planul de acţiuni a fost elaborat de un consultant special şi coordonat cu 

Ministerele de resort.   

Evenimentul a fost susţinut de mai multe Ministere, avînd în vedere caracterul 

multidimensional şi complex al familiei. Şcoala, ca un factor educaţional, a venit cu ore 

de clasă informative despre valorile de familie şi importanţa unui mediu familial sănătos 

pentru creşterea unei generaţii sănătoase; Biserica a oferit sprijin moral prin predici 

dedicate valorilor familiei; Organizaţiile de tineret au desfăşurat măsuri speciale, 

precum concursuri, competiţii, concerte dedicate familiei; secţiile de asistenţă socială au 

acordat atenţie sporită familiilor social-vulnerabile, bătrînilor singuratici, copiilor 

abandonaţi, iar familiile cu noi-născuţi au oferit un exemplu comunităţii, sădind 

„pomul” familiei. 

A fost organizată o vastă campanie media în săptămîna familiei, în care au fost 

difuzate emisiuni de dezbateri radio şi TV, au fost publicate articole în presa scrisă şi 

on-line dedicate familiei.  

Acţiunile planificate în cadrul Festivalului Familia, desfăşurat în perioada 10-15 

mai,  au culminat cu acţiuni speciale şi concerte în oraşele Chişinău, Bălţi şi Cahul în 

ziua de 15 mai, cînd a fost celebrată Ziua Internaţională a Familiei. Acţiunea de 

închidere a Festivalului a avut loc pe 16 mai cu organizarea unui eveniment public 
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festiv în Grădina Publică „Ştefan cel mare” din Chişinău, reunind participanţi din 

municipiu şi din întreaga republică. 

Reprezentanţii Ministerului au participat la 2 şedinţe ale Comitetului ad-hoc al 

Consiliului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei faţă de femei şi violenţei 

în familie. Obiectivul central al Comitetului în cauză constă în elaborarea proiectului 

Convenţiei Europene în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei faţă de femei şi 

violenţei în familie. Pentru consultarea proiectului menţionat cu actorii de resort la nivel 

naţional a fost tradus cel de-l treilea proiect al Convenţiei nominalizate şi plasat pe site-

ul ministerului pentru examinare. 

La 25 noiembrie, în cadrul unei conferinţe de presă, a fost lansată Campania „16 

Zile de acţiuni împotriva violenţei în bază de gen”. Genericul Campaniei în Moldova 

din acest an a fost „UNIŢI PENTRU O SOCIETATE FĂRĂ VIOLENŢĂ”, care s-a 

înscris în contextul Campaniei Secretarului General ONU “Uniţi pentru a stopa Violenţa 

împotriva femeii”, reprezentînd, astfel, o posibilitate de corelare a acţiunilor naţionale 

cu cele internaţionale, o oportunitate de reflecţie a Guvernului asupra angajamentelor 

asumate în domeniu, iar pentru societatea civilă – un prilej de a îndemna Guvernul spre 

realizarea acestora.  

Activităţile Campaniei au fost organizate în parteneriat de către Ministerul 

Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Sănătăţii, Ministerul Educaţiei, Misiunea OSCE în Moldova, UNFPA, UNIFEM, 

Misiunea OIM în Moldova, PNUD Moldova, UNAIDS, Médecins du Monde în 

Moldova, Winrock / Moldova, Gender Centru, Centrul Internaţional „La Strada”, 

Centrul de Drept Căuşeni, Centrul „SOTIS” (Bălţi), Centrul „Ariadna”, or. Drochia, 

precum şi alte organizaţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale.  

La nivel naţional şi local a fost implementat un program complex de activităţi şi 

evenimente ce au inclus conferinţe de presă de lansare şi finalizare a Campaniei, 

seminare, mese rotunde, expoziţii de desene şi eseuri, dezbateri publice, conferinţe, 

programe TV şi Radio cu caracter de sensibilizare, instruire şi informare în domeniul 

drepturilor omului, violenţei în bază de gen şi violenţei în familie etc. În total în 

activităţile Campaniei „16 zile” au fost implicate în jur de 50 organizaţii / structuri. În 

calitate de beneficiari ai activităţilor Campaniei s-au numărat în jur de 60 mii de 

fete/femei şi băieţi/bărbaţi. 

În domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane (TFU) şi protecţiei şi asistenţei 

victimelor şi potenţialelor victime ale TFU 

La 18 februarie 2010 a fost organizat seminarul de instruire pentru coordonatorii 

echipelor multidisciplinare raionale din cadrul Sistemului naţional de referire pentru 

protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane şi 

pentru alţi specialiştii din domeniu cu genericul „Metodologia de monitorizare şi 

evaluare a SNR, rezultate şi perspective”. Pe parcursul seminarului au fost îmbunătăţite 

capacităţile de monitorizare şi evaluare a SNR a specialiştilor din domeniu. În baza 

cunoştinţelor acumulate, prin intermediul Formularului de monitorizare al SNR, realizat 

în comun cu Centrul Internaţional La Strada, a fost elaborat Raportul de implementare a 

Strategiei SNR pentru perioada anului 2009 şi prezentat Guvernului şi Comitetului 
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Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi plasat şi pe site-ul ministerului 

- http://www.mmpsf.gov.md/md/rapoarte/).  

A fost elaborat proiectul Regulamentului cu privire la identificarea victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, instrument operaţional de lucru 

pentru organele centrale de specialitate ale administraţiei publice şi alte autorităţi 

administrative centrale, administraţia publica locală, societatea civilă, organizaţiile 

interguvernamentale, prestatorii de servicii, indiferent de tipul de proprietate şi forma 

organizatorico-juridică a acestora. Proiectul urmează să fie definitivat în urma avizării şi 

expediat Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane pentru 

examinare şi luare a deciziei cu privire la modalitatea de aprobare a acestuia. 

Întru implementarea Strategiei Sistemului Naţional de Referire (SNR) pentru 

protecţia şi asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane 

(TFU) şi a Planului de acţiuni pe anii 2009-2011, au fost realizate un şir de acţiuni de 

consolidare a capacităţilor specialiştilor naţionali în domeniul protecţiei şi asistenţei 

victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. Astfel, cu susţinerea 

Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, au fost desfăşurate seminare de instruire 

continuă pentru membrii echipelor multidisciplinare la tema „Protecţia şi asistenţa 

victimelor traficului de fiinţe umane şi violenţei în familie în cadrul Sistemului de 

referire în Republica Moldova”. Instruiri au avut loc şi la subiectele ce ţin de domeniile 

protecţiei drepturilor copilului şi a protecţiei persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA. 

Asemenea seminare au fost organizate în raioanele Ungheni, Călăraşi, Teleneşti, 

Rîşcani, Cantemir, Rezina, Comrat, Ştefan-Vodă, Leova, Briceni, Basarabeasca, 

Drochia, Glodeni, Orhei. 

 În acelaşi context, în cadrul Proiectului “Protecţia şi abilitarea victimelor 

traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie”, în vederea fortificării capacităţilor 

în domeniul identificării şi asistenţei primare a victimelor TFU şi violenţei în familie şi 

îmbunătăţirii colaborării între actorii locali au fost organizate ateliere de lucru pentru 

membrii echipelor multidisciplinare comunitare şi raionale din raioanele Anenii Noi (2 

iunie), Şoldăneşti (11 iunie), Vulcăneşti (15 iunie) şi Rezina (17 iunie). 

În perioada de raportare la Centrul de Asistenţă şi Protecţie a victimelor şi 

potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, aflat în subordinea MMPSF, au fost 

asistate 337 persoane, dintre care 96 victime ale traficului, 60 copii ai victimelor, 15 

copii repatriaţi, 52 victime ale violenţei în familie, 7 copii lăsaţi fără îngrijire 

părintească, 23 migranţi în dificultate, 84 cazuri de prevenire.  

Totodată, în cadrul SNR în perioada de referinţă au fost asistate 48 victime ale 

TFU şi 192 potenţiale victime.  

 A fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 835 din 13.09.2010componentul 

sectorial la Planul Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Traficului de Fiinţe Umane 

pentru anii 2010-2011.  

Pentru dezvoltarea si consolidarea cooperării la nivel transnaţional si a 

mecanismului de referire în domeniul vizat au fost organizate 2 întîlniri (17 mai si 21 

iunie) ale delegaţiei moldoveneşti cu Ministerul Familiei, Tineretului si Sportului al 

Ucrainei. Participanţii au convenit asupra organizării unor grupuri de lucru cu 

reprezentanţii tuturor ministerelor relevante din ambele ţari pentru a elabora împreună 

proiectul acordului bilateral in acest domeniu.  

http://www.mmpsf.gov.md/md/rapoarte/
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Asistenţa şi protecţia persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA   

În cadrul colaborării cu Programul UNAIDS Moldova în contextul incluziunii 

sociale a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA în sistemul actual de protecţie socială şi 

cu susţinerea Programului sus-menţionat reprezentanţii Ministerului au participat la 

elaborarea propunerii de grant pentru Fondul Global, Runda a 8-a. 

Implementarea rundei a 8-a a Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, 

Tuberculozei şi Malariei a început în ianuarie 2010 şi cuprinde componentele profilaxie, 

îngrijire şi protecţie socială a persoanelor infectate cu HIV/SIDA.  

În perioada ianuarie – decembrie curent  Ministerul în comun cu partenerii de 

implementare (Centrul PAS şi Fundaţia Soros-Moldova) au realizat următoarele 

activităţi: 

- Prin ordinul Ministrului nr. 12-P din 14 ianuarie 2010 a fost instituit grupul 

tehnic de lucru în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale, care se întruneşte lunar şi 

reprezintă unitatea operaţională a Consiliului Naţional de coordonare a programelor 

naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere 

sexuală şi de control al tuberculozei şi aprobat Planul de acţiuni de implementare a 

activităţilor planificate în domeniul asistenţei şi protecţiei sociale a persoanelor cu 

HIV/SIDA. În perioada de raportare au fost organizate 5 şedinţe ale GTL (15 ianuarie, 

12 martie, 17 martie, 28 aprilie, 26 iulie, 13 octombrie, 5 noiembrie, 24 decembrie); 

- A fost aprobat prin ordinul Ministrului nr. 221-P §1 din 04 iunie 2010 

Curriculumul naţional „Asistenţa socială a persoanelor afectate de HIV şi SIDA”, 

modulul specializat în cadrul Cursului de instruire continuă a asistenţilor sociali.  Unul 

din obiectivele Proiectului rundei a 8-a reprezintă consolidarea capacităţilor asistenţilor 

sociali şi membrilor echipelor multidisciplinare în asistenţa persoanelor 

infectate/afectate de HIV/SIDA. Seminarele de consolidare a capacităţilor personalului 

de sistemul de protecţie socială urmează a fi organizate în fiecare trimestru pe parcursul 

a 2 ani (2010-2011);  

- În conlucrare cu administraţia publică locală din mun. Chişinău, mun. Bălţi, 

mun. Comrat au fost identificate spaţiile pentru crearea Centrelor comunitare regionale 

pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA;  

- La 26 mai a avut loc o şedinţă cu reprezentanţii Biroului Organizaţiei Mondiale 

a Sănătăţii în contextul evaluării şi facilitării elaborării conceptului de management al 

cazului de HIV. Totodată au fost discutate oportunităţi de colaborare între sistemul de 

sănătate şi cel al protecţiei sociale pentru elaborarea unui concept unic şi exhaustiv de 

conduită a cazului de HIV în cadrul abordării multidisciplinare în echipă; 

           - Prin ordinul Ministrului nr. 216-P din 31 mai 2010 a fost aprobat Conceptul 

Centrului social regional pentru persoanele afectate/infectate de HIV/SIDA, scopul 

activităţii căruia este de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi de a reduce rata morbidităţii şi 

mortalităţii persoanelor cu HIV/SIDA prin oferirea unui şir de servicii noi dezvoltate, 

dar şi referirea la serviciile din cadrul sistemului de protecţie socială deja existente.  

În contextul implementării Programului naţional de control şi profilaxie al 

infecţiei HIV/SIDA şi ITS pe anii 2006-2010 şi colaborării intersectoriale cu 

organizaţiile naţionale şi internaţionale din domeniul HIV/SIDA reprezentanţii 
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Ministerului au participat la diverse ateliere de lucru şi au organizat seminare de 

instruire pe problematica respectivă. 

          A fost elaborat planul sectorial de acţiuni în domeniul protecţiei sociale a 

persoanelor infectate/afectate HIV/SIDA pentru perioada 2011-2015, care a fost aprobat 

prin ordinul nr.188 din 12 noiembrie 2010.  

          În vederea consolidării capacităţilor unităţilor gender responsabile de 

implementarea politicilor sensibile la dimensiunea de gen din cadrul ministerelor şi 

partenerilor Ministerului din domeniul HIV/SIDA, a fost  organizat pe 8-9 decembrie 

curent, atelierul de lucru cu genericul „Răspunsul naţional HIV sensibil la dimensiunea 

de gen”.    

 Recepţionarea ajutoarelor umanitare 

În 11 luni ale anului 2010 de către Minister au fost perfectate şi eliberate 

organizaţiilor recepţionare/distribuitoare de ajutoare umanitare 598 autorizaţii pentru 

introducerea în ţară şi repartizarea diverselor donaţii umanitare, constituite din loturi de 

produse alimentare, îmbrăcăminte, încălţăminte, echipament, utilaj medical, detergenţi 

şi articole igienice, mobilă şi rechizite şcolare, materiale de construcţii, etc.  

Conform indicatorilor de evidenţă ai ministerului şi datelor statistice prezentate 

de Serviciul Vamal, pe parcursul perioadei analizate în ţară au fost introduse ajutoare 

umanitare în valoare totală de  305, 4  mil. lei, comparativ cu 210,2 mil. lei  în aceiaşi  

perioadă a anului  precedent. 

Din tot volumul ajutoarelor umanitare introduse în ţară produsele alimentare 

constituie 3,9 % sau 12,1 mil. lei 

Ajutoarele umanitare enumerate au fost acordate Republicii Moldova de 30 ţări 

donatoare. Cele mai mari volume de ajutoare au fost acordate de către: SUA (26,9 %), 

Federaţia Rusă (17,4 %), Austria (16,3 %), Germania (7,7 %), Elveţia (6,3 %), Franţa (3,2 

%), România (4, 1%), Olanda (3,6  %), etc. 

Ajutoarele umanitare au fost recepţionate de 166 organizaţii, dintre care cele mai 

mari loturi, de către: „Concordia” Proiecte Sociale – 47,0 mil lei; “Societatea Invalizilor 

din r. Cimişlia” - 5,2 mil.  lei;  AO “Viitorul  începe  azi “ – 10,8  mil lei;  “ORA 

International Deutcher” din  Moldova  - 4,9 mil lei;  AO “Tinerele Femei - Cernoleuca" 

– 3,0 mil lei;  Comitetul  executiv al Găgăuziei  - 43,0  mil lei,   etc. 

Toate ajutoarele umanitare au fost distribuite conform planurilor de repartizare 

întocmite în cooperare cu APL. În 11 luni ale anului curent, de ajutoare umanitare au 

beneficiat majoritatea instituţiilor medico-sanitare publice, 305  instituţii de învăţămînt 

şi preşcolare, 19 instituţii sociale din subordinea MMPSF, 173  proiecte şi programe de 

caritate, 982 000 familii social-vulnerabile (circa 1,6 mil. persoane). 

În aceiaşi perioadă, pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 

curent şi ajutorarea sinistraţilor în  ţară  au fost  introduse ajutoare umanitare cu o 

greutate totală de peste 411,4 t. 

Mai multe organizaţii recepţionare/distribuitoare de ajutoare umanitare au livrat 

în fondul de rezervă cantităţi considerabile de bunuri provenite din donaţii, în valoare 

totală de 884,7 mii lei. Ajutoarele umanitare primite în fondul de rezervă sunt distribuite 

beneficiarilor în baza adresărilor oficiale şi documentelor care certifică dreptul de 

beneficiar. 


