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PREFAŢĂ

În anul 2009 s-a împlinit un deceniu de la demararea reformei în cadrul sistemului de protecţie socială. 
Este un bun prilej pentru a evalua performanţele reformelor implementate pe parcursul acestei perioade și a 
identifi ca problemele cu care s-a confruntat sistemul în procesul de ascensiune spre consolidarea democraţiei 
sociale. 

Reformele sociale iniţiate la sfîrșitul anilor’ 90, fi ind marcate profund de efectele dure ale perioadei de 
tranziţie, s-au axat preponderent pe diminuarea sărăciei și inegalităţii, reprezentînd un mijloc de intervenţie și 
suport al individului din partea statului în complexul problemelor generate de realităţile sociale apărute.

În paralel cu reconsiderarea sistemului de protecţie socială au fost întreprinse și un șir de activităţi menite 
să consolideze coeziunea socială și abordarea integrată a unor astfel de probleme sociale precum sînt: (i) ine-
galitatea genurilor în societate; (ii) discriminarea și (iii) violenţa în familie.

În acesc răstimp au fost realizate și cele mai importante reforme în domeniul pieţei muncii, cum ar fi : (i) 
adoptarea noului Cod al Muncii; (ii) dezvoltarea măsurilor strategice pe termen mediu în domeniul ocupării 
forţei de muncă; (iii) instituirea sistemului de securitate a muncii; (iv) a fost concepută viziunea reformată a 
sistemului de salarizare etc.

Începînd cu anul 2000, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei elaborează Raportul Social Anual, 
care reprezintă principalul instrument de monitorizare a dinamicii evoluţiei și impactului politicilor sectori-
ale: (i) politicile pieţei muncii, (ii) politicile de protecţie socială: asigurări și asistenţă socială, (iii) politicile de 
prevenire și combatere a efectelor sociale adverse (trafi cul de fi inţe umane, violenţa în familie, abandonul și 
instituţionalizarea etc.). 

Venind să evidenţieze principalele probleme în procesul de implementare a politicilor pe parcursul dece-
niului ce s-a scurs, precum și tendinţele pe termen mediu, înaintînd propuneri și recomandări pentru depășirea 
unor situaţii concrete, Raportul Social Anual poate fi  privit ca o sursă informaţională relevantă pentru subdi-
viziunile sectoriale, structurile statale administrative, mediile academice, comunitatea donatorilor și membrii 
societăţii civile active în domeniul social. 

Pentru contribuţia adusă la elaborarea Raportului Social pentru anul 2009, exprim sincere mulţumiri tu-
turor specialiștilor din subdiviziunile Ministerului și structurile ce implementează politicile de protecţie socială, 
partenerilor noștri din sectorul neguvernamental și sper că acest raport va contribui la o mai bună înţelegere 
a reformelor promovate de Minister și va oferi răspunsuri concludente la numeroasele întrebări pe marginea 
problemelor sociale.

Valentina BULIGA, 
Ministrul Muncii, Protecţiei 

Sociale și Familiei 
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INTRODUCERE

La fi nele anilor ‘ 90 ai secolului trecut a demarat reforma sistemului de protecţie socială, fi ind în mare 
parte impulsionată de efectele crizei economice ruse din 1998, care a condus la creșterea galopantă a 
șomajului, reducerea veniturilor salariale în raport cu infl aţia și subminarea capacităţii fi nanciare a sis-
temului de protecţie socială. Din perspectiva calităţii vieţii populaţiei această perioadă poate fi  carac-
terizată prin pauperizarea vizibilă a populaţiei, declanșarea proceselor migratooare și apariţia efectelor 
social-adverse generate de acestea, cum ar fi : (i) trafi cul de fi inţe umane; (ii) creșterea numărului de copii 
fără supraveghere, abandonaţi sau instituţionalizaţi; (iii) creșterea cererii pentru instituţionalizare etc.

În aceste condiţii reforma sistemului de protecţie socială a fost inevitabilă. Bazele acesteia au fost 
puse în anul 1999, prin adoptarea Strategiei de reformare a sistemului de asigurare cu pensii din Republi-
ca Moldova (Hotărîrea Parlamentului nr. 141-XIV din 23.09.1998), Legii privind pensiile de asigurări socia-
le de stat (nr.156-XIV din 14.10.1998) și Strategiei de reformare a sistemului de asistenţă socială (Hotărîrea 
Parlamentului nr. 416-XIV din 28.05.1999), care au divizat sistemul naţional de protecţie socială în două 
domenii interdependente (asigurări și asistenţă socială). Aceasta a servit la conturarea cadrului legislativ 
menit să reglementeze fi ecare domeniu în parte. 

În paralel cu reforma sistemului de protecţie socială, au fost iniţiate și o serie de activităţi menite să 
consolideze coeziunea socială și abordarea integrată a unor așa probleme sociale precum sînt: (i) inega-
litatea genurilor în societate; (ii) discriminarea și (iii) violenţa în familie.

Reformarea sistemului naţional de protecţie socială a condiţionat dezvoltarea unui sistem de eva-
luare și monitorizare în domeniu, capabil să măsoare și să refl ecte problemele ce apar. Începînd cu anul 
2000, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei elaborează Raportul Social Anual, care vine să evi-
denţieze principalele probleme în procesul de implementare a politicilor sociale, tendinţele pe termen 
mediu și propune o serie de recomandări pentru depășirea unor situaţii concrete. 

Raportul constituie un instrument important de monitorizare a situaţiei sociale din ţară în decursul 
unui an, oferind, totodată, un tablou retrospectiv al căii parcurse de-a lungul mai multor ani. Fiind un in-
strument util de lucru, Raportul este adresat unui cerc larg de cititori, interesaţi de problemele protecţiei 
sociale a populaţiei. 

La elaborarea Raportului Social Anual 2009 și-au dat concursul specialiștii Ministerului Muncii, Pro-
tecţiei Sociale și Familiei, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Fondului Republican de 
Susţinere Socială a Populaţiei, Consiliului Republican de Expertiză Medicală a Vitalităţii, Centrului Repu-
blican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare, de asemenea, au fost puse la dispoziţie date de 
către specialiștii Casei Naţionale de Asigurări Sociale și Secţiilor/Direcţiilor asistenţă socială și protecţie a 
familiei. Un aport substanţial a fost oferit de către Consultanţii în Politici Sociale: Viorica Craievschi-Toartă 
și Maria Vremiș. 

Raportul Social Anual 2009 este alcătuit din șapte capitole și reprezintă o analiză a situaţiei din cadrul 
sistemului naţional de protecţie socială, condiţionată de schimbările social-politice și economice care au 
avut loc pe parcursul primului deceniu al sec. XXI. 

Primul capitol refl ectă indicatorii dezvoltării social-economice a Republica Moldova în anul 2009, pre-
cum și dinamica variabilelor demografi ce.

În virtutea noilor competenţe funcţionale atribuite Ministerului (Hotărîrea Guvernului nr.691 din 
17.11.2009), capitolul doi prezintă aspecte ale politicilor de ocupare a forţei de muncă.

Capitolul trei expune rezultatele monitorizării sistemului de asigurări sociale.
Capitolul patru prezintă analiza efi cacităţii și efi cienţii sistemului de asistenţă socială din perspectiva 

accesului, cheltuielilor și impactului asupra sărăciei și excluziunii sociale. 
Politicile de protecţie socială a familiei și copilului sînt refl ectate în capitol cinci, în particular, fi ind 

refl ectate segmentele privind repatrierea copiilor, adopţia.
În capitolul șase este prezentată retrospectiva politicilor sociale în domeniul egalităţii genurilor, pre-

venirii și combaterii violenţei în familie și trafi cului de fi inţe umane.
Capitolul șapte prezintă refl ecţii asupra problemelor de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi.
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1. EVOLUŢIA INDICATORILOR SOCIAL-ECONOMICI

1.1. DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICĂ

Dezvoltarea economică a Republicii Moldova în anul 2009 a fost marcată de criza fi nanciară globală și 
recesiunea principalelor economii pe plan extern. Tendinţa de diminuare s-a înregistrat la volumul produc-
ţiei industriale și agricole, investiţiilor, comerţului exterior, mărfurilor transportate, veniturilor bugetare.

Rezultatele activităţii economiei naţionale în anul 2009 se prezintă în felul următor (fără datele între-
prinderilor și organizaţiilor din partea stîngă a Nistrului și municipiul Bender)*:

Produsul intern brut (PIB) în anul 2009, conform datelor preliminare, s-a diminuat esenţial, atin-
gînd valoarea nominală de 60043 milioane lei, preţuri curente de piaţă. În condiţii comparabile PIB-ul a 
înregistrat o rată reală de descreștere de 6,5% comparativ cu anul 2008. Descreștere semnifi cativă a fost 
înregistrată în construcţii, industrie, agricultură și transport și comunicaţii. Diminuarea PIB-ului a fost con-
diţionată, în general, de reducerea cererii externe la bunurile industriale produse în Moldova, micșorarea 
volumului remitenţelor de peste hotarele ţării și așteptările negative privind perspectivele dezvoltării 
economice a ţării.

Întreprinderile industriale de toate formele de proprietate în anul 2009 au fabricat producţie în 
valoare de 23266,6 milioane lei, în preţuri curente. Indicele volumului producţiei industriale faţă de anul 
2008 a constituit 77,8% (în preţuri comparabile). Diminuarea producţiei industriale comparativ cu anul 
2008 a fost determinată de reducerea volumului producţiei în întreprinderile din: industria extractivă cu 
32,1%, industria prelucrătoare – cu 24,3%, sectorul energetic – cu 1,5%, ceea ce a cauzat micșorarea vo-
lumului total de producţie, respectiv, cu 0,6%, 21,4% și 0,2%.

Producţia globală agricolă obţinută în toate categoriile de gospodării a însumat, conform estimă-
rilor, 13242 milioane lei, în preţuri curente, constituind 90,1% (în preţuri comparabile) faţă de anul 2008. 
Micșorarea producţiei agricole a fost determinată de scăderea producţiei vegetale cu 17,4%, în același 
timp producţia animalieră înregistrînd o creștere cu 11,8% faţă de anul 2008.

Investiţiile în capital fi x din contul tuturor surselor de fi nanţare realizate în economia naţională în 
perioada de referinţă au fost însușite în valoare de 10818,9 milioane lei, din care 5856,4 milioane lei au 
constituit lucrările de construcţii-montaj sau, respectiv, 65,1% și 64,5% în raport cu anul 2008. Darea în 
folosinţă a caselor de locuit a constituit 71,7%.

Volumul mărfurilor transportate de întreprinderile de transport feroviar, auto, fl uvial și aerian a 
constituit 7901,8 mii tone sau 47,8% din volumul înregistrat în anul 2008, parcursul mărfurilor a totali-
zat 2782,7 mil. tone-km sau 57,2% din cel realizat în anul precedent.

Vînzările de mărfuri cu amănuntul, prin unităţile comerciale, în anul 2009 au totalizat 19925,1 mili-
oane lei sau 95,6% (în preţuri comparabile) din volumul înregistrat în anul 2008.

Valoarea serviciilor cu plată prestate populaţiei de către unităţile ofi cial înregistrate a constituit 
12261,7 milioane lei, marcînd, în condiţii comparabile de preţuri, o creștere de 2,6% comparativ cu anul 
2008.

Exporturile de mărfuri realizate în anul 2009 s-au cifrat la 1297,7 milioane dolari SUA, nivel inferior 
celui înregistrat în anul 2008 cu 18,4%. Importurile de mărfuri au evoluat la 3278,3 milioane dolari SUA 
sau 66,9% din volumul realizat în anul 2008. Balanţa comercială s-a soldat cu un defi cit de 1980,6 mili-
oane dolari SUA, sau cu 1327,0 milioane dolari SUA (- 40,1%) mai mic faţă de cel marcat în anul 2008.

 Salariul mediu lunar al unui salariat din economia naţională în anul 2009 a constituit, conform datelor 
preliminare, 2748 lei sau cu 8,7% mai mult faţă de anul precedent. În sfera bugetară salariul mediu a consti-
tuit 2406 lei, iar în sectorul real al economiei – 2946 lei, fi ind în creștere cu 22,8% și 4,3%, respectiv.

Numărul șomerilor ofi cial înregistraţi, conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă, la 1 ianuarie 2010 a fost de circa 38,7 mii persoane. Numărul șomerilor, defi nit conform criteri-
ilor Biroului Internaţional al Muncii, în trimestrul III 2009 a fost de circa 76 mii persoane.

* Informaţia BNS
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Indicele preţurilor de consum în luna decembrie 2009, faţă de decembrie 2008, a constituit 100,4%, 
iar media anuală în anul 2009 faţă de cea a anului precedent – 100,0% (indicele preţurilor de consum în 
decembrie 2008, faţă de decembrie 2007, a constituit 107,3%, iar indicele mediu anual în anul 2008, faţă 
de anul 2007 – 112,7%).

În tabelul de mai jos sînt redaţi principalii indicatori macroeconomici ce caracterizează dezvoltarea 
social-economică a Republicii Moldova în perioada anilor 2000-2009. 

Tabelul 1.1. Principalii indicatori macroeconomici, anii 2000-2009 

2000 2005 2006 2007 2008 2009*
Produsul intern brut, mil. lei 16020 37652 44754 53430 62922 60043
în % faţă de anul precedent 102,1 107,5 104,8 103,0 107,8 93,5
Volumul producţiei industriale1, mil. lei 8167,7 20770,2 22370,7 26173,5 29988,4 23266,6
în % faţă de anul precedent 107,7 107,0 95,2 98,7 101,5 77,8
Producţia agricolă, mil. lei 8268 12688 13734 12825 16503 13242
în % faţă de anul precedent 96,7 100,8 98,9 76,9 132,1 90,1
Investiţii în capital fi x din contul tuturor surselor de 
fi nanţare, mil. lei 1759,3 7796,5 11012,3 15180,5 18123,1 10818,9

în % faţă de anul precedent 85,0 121,4 124,0 120,7 101,7 65,1
inclusiv lucrări de construcţii-montaj 755,6 3913,4 5908,3 8423,6 10212,6 5856,4
în % faţă de anul precedent 72,0 124,3 126,0 119,3 98,6 64,5
Darea în folosinţă a caselor de locuit (suprafaţa totală) din 
contul tuturor surselor de fi nanţare, mii m2 213,8 461,1 579,0 558,0 678,9 446,9

în % faţă de anul precedent 75,4 134,2 125,6 96,3 121,7 71,7
Parcursul mărfurilor realizat de întreprinderile de transport 
– total, mil. tone-km 1977,1 4263,6 5206,52 4891,72 4868,72 2782,72

în % faţă de anul precedent 131,0 102,1 115,8 94,02 99,52 57,22

din care: 
feroviar 1513,2 3052,9 3673,2 3120,.2 2872,7 1055,0

în % faţă de anul precedent 127,1 101,6 120,3 84,9 92,1 36,7
auto 459,7 1209,2 1531,42 1769,62 1994,02 1726,02

în % faţă de anul precedent 145,6 103,5 104,5 115,62 112,72 86,62

Mărfuri transportate de întreprinderile de transport – total, 
mii tone 10227,0 15236,4 15483,72 16982,62 16537,22 7901,82

în % faţă de anul precedent 112,2 93,3 96,7 109,72 97,42 47,82

din care: 
feroviar 8213,8 11704,1 11092,5 11846,8 11006,2 4412,4

în % faţă de anul precedent 124,2 87,9 94,8 106,8 92,9 40,1
auto 1981,0 3419,7 4248,72 4968,32 5328,22 3306,62

în % faţă de anul precedent 79,8 118,0 102,4 116,92 107,22 62,12

Vînzări de mărfuri cu amănuntul prin unităţile comerciale 
– total, mil. lei 3193,7 11030,8 13620,7 16866,6 21387,2 19925,1

în % faţă de anul precedent 100,6 113,9 110,1 110,3 112,2 95,6
Stocuri de mărfuri la unităţile de comerţ (la sfîrșitul anului), 
mil. lei 434,7 2021,1 2685,1 3740,9 4781,1 5219,5

în % faţă de anul precedent 83,6 126,3 114,2 120,2 120,3 109,4
Servicii cu plată prestate populaţiei prin unităţile ofi cial 
înregistrate – total, mil. lei 2246,8 6663,6 8029,0 9616,4 11046,0 12261,7

în % faţă de anul precedent 104,3 108,6 104,9 104,2 98,8 102,6
Export, mil. dolari SUA 471,5 1091,3 1051,6 1341,7 1591,2 1297,7
în % faţă de anul precedent 101,7 110,8 96,4 127,6 118,6 81,6
Import, mil. dolari SUA 776,4 2292,3 2693,2 3689,5 4898,8 3278,3
în % faţă de anul precedent 132,4 129,6 117,5 137,0 132,8 66,9
Defi citul balanţei comerciale, mil. dolari SUA -304,9 -1201,0 -1641,6 -2347,8 -3307,6 -1980,6
în % faţă de anul precedent 248,1 153,3 136,7 143,0 140,9 59,9
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2000 2005 2006 2007 2008 2009*
Salariul mediu lunar al unui salariat din economia 
naţională, lei 407,9 1318,7 1697,1 2065,0 2529,7 2748,4

în % faţă de anul precedent 133,9 119,5 128,7 121,7 122,5 108,7
Salariul real al unui salariat, %
în % faţă de anul precedent 102,3 106,8 114,2 108,4 108,7 108,7
Numărul șomerilor ofi cial înregistraţi (la sfîrșitul anului), 
mii persoane 28,9 21,7 20,4 18,9 17,8 38,7

în % faţă de anul precedent 82,7 103,3 93,7 92,8 94,4 216,9
Indicele preţurilor de consum, în % faţă de anul precedent 131,2 111,9 112,7 112,3 112,7 100,0
din care:
mărfuri alimentare 136,5 113,7 109,1 111,0 115,6 94,4
mărfuri nealimentare 122,1 112,3 116,4 113,1 108,3 99,7
servicii 127,5 107,8 114,7 114,3 116,5 108,2

*  Date preliminare
1  Indicatorul include volumul producţiei, calculat pe întreprinderile individuale
2  Inclusiv datele pe întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transportări auto de mărfuri și dispun de 10 și 

mai multe autovehicule de marfă proprii sau închiriate

1.2. EVOLUŢIA VARIABILELOR DEMOGRAFICE

Situaţia demografi că a Republicii Moldova a cunoscut o deteriorare profundă și constantă începînd 
cu prima jumătate a anilor 1990, pe fundalul schimbărilor politice, economice și sociale generate de tran-
ziţia economică și socială. Deteriorarea nu este specifi că numai Republicii Moldova, aproape toate ţările 
Europei de Vest și Europei de Sud Est suportînd schimbări demografi ce considerabile și predominant 
negative.

Parcurgerea în continuare a cursului de tranziţie demografi că a Republicii Moldova este confi rmată 
de statistica ofi cială prin datele privind procesele de reformare structurală și evoluţia principalelor varia-
bile ale mișcării naturale a populaţiei. Se consideră că tranziţia demografi că se referă nu numai la nivelu-
rile scăzute ale natalităţii și mortalităţii, lor alăturîndu-li-se și tranziţiile structurii pe vîrste, ale familiei, ale 
migraţiei etc.

Astfel, evoluţia demografi că a ţării noastre se manifestă ca fenomen de „declin demografi c”, cu nu-
mărul populaţiei în scădere continuă, datorită sporului natural și migratoriu negativ. Mecanismele care 
au condus la reducerea numărului și deteriorarea structurii pe vîrste a populaţiei sînt determinate de 
aspectul nefavorabil al fertilităţii, migraţiei externe și mortalităţii generale a populaţiei. Concomitent, re-
ducerea natalităţii a provocat un dezechilibru în structura pe vîrste a populaţiei și a intensifi cat procesul 
de îmbătrînire demografi că.

Totalizările statistice pe anul 2009 indică, că numărul populaţiei stabile la 01.01.2010 a constituit 
3563,7 mii persoane, fi ind în scădere cu 3,8 mii faţă de începutul anului 2009 și cu 80,4 mii persoane în 
ultimii 10 ani, astfel confi rmîndu-se cursul de degradare demografi că. 

Din numărul total al populaţiei 51,9% sînt femei, 41,4% constituie populaţia urbană, înregistrînd o 
descreștere faţă de situaţia de la începutul anului 2000, cînd femeile constituiau 52,1%, respectiv, popu-
laţia urbană alcătuia 41,5%. 

Structura populaţiei pe vîrste
Structura pe vîrste a populaţiei poartă amprenta caracteristică unui proces de îmbătrînire demo-

grafi că, datorat în principal scăderii natalităţii, ce a determinat reducerea absolută și relativă a popu-
laţiei tinere. Comparativ cu 1 ianuarie 2000, se remarcă reducerea ponderii populaţiei tinere (de 0-14 
ani) de la 23,8% la 16,7% (-270,3 mii persoane) și creșterea ponderii populaţei vîrstnice (de 65 ani și 
peste) de la 9,4% la 10,1% (+19,1 mii persoane), inclusiv de 85 ani și peste – de la 0,45% la 0,69% (+9 
mii persoane). Se estimează că valul de îmbătrînire considerabilă se va produce începînd cu anul 2014, 
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cînd în structura populaţiei ponderea persoanelor cu vîrsta de 0-14 ani se va egala cu cea a persoanelor 
cu vîrsta de 60 ani și peste. 

Prognoza demografi că a Academiei de Știinţe a Moldovei specifi că, că după anul 2015 prima varia-
bilă va avea descreștere constantă, iar a doua – o creștere constantă pînă în anul 2050. Astfel, către anul 
2015, cel mai pesimist scenariu al prognozei arată că populaţia vîrstnică va reprezenta 16,2% în totalul 
populaţiei, iar către anul 2050 aceasta va deţine o pondere de 30,3%, totodată reducîndu-se semnifi cativ 
ponderea copiilor pînă la 11,8% și a populaţiei în vîrstă aptă de muncă (15 – 59 ani) pînă la 57,9%1. 

În anul 2009 coefi cientul îmbătrînirii populaţiei (numărul persoanelor în vîrstă de 60 ani și peste la 
100 locuitori) a constituit 14,0, sporind cu 0,3 p.p. faţă de anul 2008 (de 13,7), iar comparativ cu anul 2000 
înregistrînd o creștere cu 0,4 p.p. (13,6). De menţionat, că în conformitate cu scara Bojio-Garnier, valoarea 
indicatorului de 12,0 și mai mult clasifi că popula-
ţia drept una îmbătrînită.

Fenomenul îmbătrînirii populaţiei înregis-
trează diferenţieri semnifi cative în ceea ce pri-
vește nivelul și dinamica acestuia în funcţie de 
unităţile administrativ-teritoriale sau zonele 
economico-geografi ce, ponderea populaţiei 
vîrstnice variind de la 10,4% (Centru) pînă la 
24,9% (Nord). 

Reieșind din tendinţele actuale de îmbătrîn-
ire a populaţiei și avansarea fenomenului dat în 
profi l teritorial unităţile administrativ-teritoriale 
sînt repartizate în 5 grupuri:

1. Unităţi administrativ-teritoriale cu popu-
laţia relativ tînără, vîrstnicii constituind 
mai puţin de 12% în structura populaţiei 
– Ialoveni, Chișinău, Criuleni.

2. Unităţi administrativ-teritoriale în care 
ponderea persoanelor vîrstnice în struc-
tura populaţiei s-a stabilit în limitele de 
12,1-14%. Acest grup este alcătuit din 17 
unităţi din zonele de Centru și de Sud, in-
clusiv, orașul Bălţi, UTA Găgăuzia, raioa-
nele: Cantemir, Strășeni, Anenii Noi, Ba-
sarabeasca, Cahul, Dubăsari, Nisporeni, 
Cimișlia, Hîncești, Telenești, Leova, Orhei, 
Căușeni, Ungheni, Ștefan Vodă.

3. Unităţi administrativ-teritoriale cu ponderea persoanelor vîrstnice de 14,1-16%. Din acest grup 
fac parte raioanele Călărași, Sîngerei, Rezina, Taraclia.

4. Unităţi administrativ-teritoriale cu ponderea persoanelor vîrstnice de 16,1-19%: Șoldănești, Fă-
lești, Soroca, Florești, Glodeni.

5. Unităţi administrativ-teritoriale în care ponderea populaţiei vîrstnice depășește 19,1%. Acest 
grup este alcătuit din 6 raioane de nord: Ocniţa, Drochia, Rîșcani, Edineţ, Briceni, Dondușeni.

Analiza fenomenului de îmbătrînire a populaţiei în profi l administrativ-teritorial are o însemnătate 
majoră, iar cunoașterea unor astfel de aspecte este necesară în elaborarea politicilor socio-economice la 
nivel naţional și teritorial ce ţin de utilizarea resurselor umane, acoperirea cerinţelor sectorului de pro-
ducţie cu forţă de muncă, dezvoltarea sistemului de protecţie socială și asigurarea durabilităţii acestuia.

1  ASM (2009). Îmbătrînirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice și sociale . http://www.unfpa.md/images/stories/publi-
cati/imbatrinireapopulatieirm_book_color_out.pdf 

Figura 1.1. Îmbătrînirea populaţiei în profi l 
administrativ-teritorial

Sursa: ASM (2009) în baza datelor recensămîntului din anul 
2004
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Speranţa de viaţă la naștere
Speranţa de viaţă la naștere în anul 2009 a constituit 69,3 ani, respectiv 73,4 ani pentru femei și 65,3 

ani pentru bărbaţi. De menţionat, că începînd cu anul 2000, indicatorul speranţei de viaţă la naștere în 
Republica Moldova este în creștere constantă, înregistrînd în anul 2009 o diferenţă de 1,7 ani. Speranţa 
de viaţă a femeilor este mai mare decît a bărbaţilor cu 8,1 ani, fapt infl uenţat atît prin ratele mortalităţii 
copiilor de sex masculin în primii ani de viaţă, cît și prin nivelul ridicat al mortalităţii premature a bărba-
ţilor. În realitate, însă, datele refl ectă că la atingerea vîrstei de 60 de ani diferenţele în speranţa de viaţă 
dintre femei și bărbaţi reprezintă în medie circa 3 ani (Figura 1.2).

Diferenţele dintre valorile speranţei de viaţă la 
naștere ale femeilor și bărbaţilor din tara noastră 
indică disparităţi evidente în problemele de gen, 
aceste diferenţe în valori fi ind comparabile cu 
cele din Romînia și cu mult mai mici decît cele din 
Ucraina. Diferenţele mari dintre valorile speranţei 
de viaţă la naștere ale femeilor și bărbaţilor sînt 
mai puţin caracteristice pentru ţările cu o dezvol-
tare umană înaltă, precum Islanda, în care aceasta 
este doar de 3,2 ani sau Norvegia în care diferenţa 
a constituit, respectiv, 4,9 ani. Totodată, compa-
rativ cu media statelor UE, acest indicator pentru 
Republica Moldova rămîne a fi  cu 10 ani mai redus 
și cu circa 1,5 ani mai înalt, comparativ cu media 
statelor CSI2. 

Durata medie a vieţii locuitorilor din mediul urban este mai mare decît a celor din mediul rural cu 3,5 ani. 
Principalii factori, care au determinat variaţia speranţei de viaţă la naștere pe parcursul ultimilor ani 

în Republica Moldova, au fost reducerea ratelor mortalităţii infantile și cea a mortalităţii copiilor pînă la 
vîrsta de 5 ani (care exprimă indicele calităţii vieţii sănătoase a sub-populaţiilor respective). Un alt factor, 
care a infl uenţat asupra acestor indicatori, a fost revizuirea modului de calculare a acestora, fi ind aplicate 
criteriile OMS, ceea ce a condus și la ajustarea ţintelor ODM, astfel încît să corespundă maxim cerinţelor 
cadrului global. De menţionat că atît OMS, cît și ONU, UE și OECD consideră acești indicatori ca fi ind pri-
mari în monitorizarea dinamicii excluziunii sociale în raport cu calitatea vieţii sănătoase. Însă în cadrul 
politicilor economice și celor de protecţie socială cu accente pe asigurări sociale acești indicatori sînt con-
sideraţi a fi  de ordin secundar, deoarece speranţa de viaţă variază pe parcursul vieţii la intervale ciclice, 
fi ind infl uenţată de multipli factori, cum sînt: condiţiile de muncă, calitatea lecuirii, calitatea alimentaţiei 
și alţi factori cu conţinut nociv.

Natalitatea
Datorită generaţiilor mai numeroase născute la mijlocul anilor ‘80 ai secolului trecut, ce au atins vîrsta 

de reproducere, evoluţia proceselor demografi ce din anul 2009 denotă o diminuare a scăderii naturale 
a populaţiei (de la 4,3 mii în anul 2000 la 1,3 mii persoane în anul 2009) și o creștere a ratei de fertilitate, 
fi ind atinsă cea mai înaltă valoare a acestui indicator din ultimii zece ani. 

În anul 2009 numărul născuţilor vii a fost de 40803 copiii, mai mare cu 1785 (4,6%) faţă de anul 2008 
și cu 3864 copii (10,5%) mai mare faţă de anul 2000. Rata natalităţii în 2009 a fost de 11,4 (10,9 în anul 
2008), iar în anul 2000 constituia 10,2 născuţi vii la 1000 de locuitori. Deși numărul născuţilor a crescut 
în ultimii doi ani, indicatorul sumar al natalităţii rămîne cu 40% mai scăzut decît nivelul necesar pentru 
simpla reproducere demografi că prin succesiunea generaţiilor.

Nivelul natalităţii în localităţile rurale se menţine mai înalt decît în localităţile urbane, în anul 
2009 fiind de 12,4‰ și, respectiv, 10,1‰ (în localităţile urbane) faţă de 11,8‰ și, respectiv, 9,7‰ 

2  Datele BNS și a OMS pentru anul 2009.

Figura 1.2. Evoluţia indicatorului speranţei de viaţă pe 
grupuri de vîrste

Sursa: BNS şi MS
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în 2008, iar în anul 2000 constituind 11,4‰ și 
8,4‰ (Figura 1.3). 

Pentru anul 2009 rate destul de înalte ale na-
talităţii s-au înregistrat în special în localităţile din 
UTA Găgăuzia (14‰), raioanele Criuleni (13,6‰) 
și Ialoveni (13,6‰), cele mai mici rate ale natalită-
ţii fi ind în raioanele Basarabeasca, Cimișlia, Ocniţa 
(cîte 9,4‰).

În anul 2009 numărul copiilor născuţi în afa-
ra căsătoriei a constituit 9351 din numărul total al 
născuţilor vii (22,9%), fi ind în creștere cu 0,6 p.p. 
faţă de anul precedent (cînd a reprezentat 8700 
sau 22,3%) și cu 2,5 p.p., comparativ cu anul 2000, 
cînd acest număr a constituit 7567 (20,4%). De menţionat că creșterea nivelului natalităţii extraconjugale 
s-a înregistrat atît în mediul urban, cît și în cel rural.

Mortalitatea
Numărul decedaţilor în anul 2009 a fost de 42138 persoane, fi ind cu 190 persoane (0,5%) mai mult, 

comparativ cu anul precedent, iar faţă de anul 2000 – mai mult cu 914 persoane. 
Rata mortalităţii generale a constituit 11,8 decedaţi la 1000 de locuitori, rămînînd la nivelul anului 

2008, fi ind în creștere faţă de anul 2000, cînd indicatorul mortalităţii constituia 11,3 decedaţi la 1000 
de persoane. Acest indice a plasat Republica Moldova la nivelul statelor regiunii sud-est-europene, 
fi ind totuși mai înalt decît în ţările Uniunii Europene, unde mortalitatea generală constituie în medie 
9,7 cazuri la 1000 de locuitori3. 

Se menţine decalajul între ratele mortalităţii generale pe medii: în mediul urban a fost înregistrat 
un număr de 9,0 decese, în cel rural -13,8 decese la 1000 de persoane. Cele mai scăzute rate ale mortali-
tăţii revin mun. Chișinău, Bălţi, raioanelor Ialoveni și Cahul. În raioanele Dondușeni, Șoldănești, Rîșcani, 
Briceni, Edineţ, Glodeni rata mortalităţii este cea mai înaltă. 

Structura mortalităţii pe clase de deces practic nu s-a schimbat: analogic anilor anteriori, cele mai 
multe decese (56,1%) au drept cauză bolile aparatului circulator, urmate de tumori (13,6%), bolile apara-
tului digestiv (9,8%), accidentele, intoxicaţiile și traumatismele (8,2%), bolile aparatului respirator (5,5%).

Mortalitatea masculină, specifi cată pe cauze de deces, diferă de cea feminină, fi ind de 3,1 ori mai mare 
în cazul accidentelor, intoxicaţiilor și traumatismelor, de 2,7 ori – bolilor infecţioase și parazitare, de 1,8 ori – 
bolilor aparatului respirator și de 1,2 ori – tumorilor. 
„Supramortalitatea feminină” s-a înregistrat numai 
în cazul bolilor aparatului circulator (de 1,3 ori).

Numărul de copii decedaţi în vîrstă sub un an 
în anul 2009 a fost de 493 cazuri, comparativ cu 
681 cazuri în anul 2000, rata mortalităţii infantile 
reprezentînd 12,1 decese la 1000 de născuţi vii, fi -
ind în reducere cu 6,6 p.p. faţă de anul 2000, cînd 
aceasta a constituit 18,3 decese la 1000 de născuţi 
vii. Totodată a fost înregistrată o reducere semni-
fi cativă a ratei mortalităţii copiilor de pînă la vîrsta 
de 5 ani, care în anul 2009 a reprezentat 11,9 de-
cese la 1000 de născuţi vii, diferenţa faţă de anul 
precedent fi ind de 2,5 p.p, iar faţă de anul 2000 – 
de 10,5 p.p. (Figura 1.4).

3  MS (2010). Raportul de activitate pentru anul 2009

Figura 1.3. Rata natalităţii după medii de reşedinţă
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Figura 1.4. Evoluţia indicatorilor mortalităţii copiilor

Sursa: BNS şi MS

18.3

14.7
12.2 11.8 12.2

22.4

17.8
15.4

14.0 14.4
12.1

11.9

0.0
2.5
5.0
7.5

10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0

2000 2002 2004 2006 2008 2009

la
 1

.0
00

 n
ăs

Mortalitatea infantilă
Mortalitatea în vîrstă de pînă la 5 ani



Raport Social Anual 2009

18

Nupţialitatea și divorţialitatea
În anul 2009 s-au încheiat 26,8 mii căsătorii sau cu 0,4% mai mult, comparativ cu anul 2008. Astfel, la 

fi ecare o mie de locuitori se încheie 7,5 căsătorii, fapt ce indică o creștere a nupţialităţii cu 1,5 puncte faţă 
de nivelul anului 2000. Cele mai multe persoane, care s-au căsătorit în 2009, aparţin grupei de vîrstă 20-
24 ani (35,9 % dintre bărbaţi și 48,3 % dintre femei). Vîrsta medie la prima căsătorie a fost de 26 ani pentru 
bărbaţi și de 23 ani pentru femei.

Căsătoriile pe medii după vîrsta soţilor se reprezintă astfel: 18,9% din numărul căsătoriilor înregistra-
te la sate au fost încheiate de femei în vîrstă sub 20 ani, faţă de 7,8% în mediul urban.

Din totalul căsătoriilor înregistrate în 2009, cele încheiate de persoane celibatare au reprezentat 
81,9% pentru bărbaţi și 84,3% pentru femei. Proporţia persoanelor divorţate, care s-au recăsătorit, a fost 
de 17,2% la bărbaţi și de 14,1% la femei, iar proporţia persoanelor văduve, care s-au recăsătorit, a consti-
tuit respectiv 0,8% și 1,6%.

Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărîrea judecătorească în 2009 a fost de 11,9 mii (cu 5,7% mai 
puţin faţă de anul 2008), revenind în medie 3,3 divorţuri la 1000 de locuitori, fi ind mai mare cu 0,6 puncte 
decît divorţialitatea în anul 2000. 

Dinamica indicatorului relatează o creștere a 
numărului divorţurilor cu o perioadă de căsnicie 
mai mică de 5 ani și de peste 20 ani (Figura 1.5). În 
anul 2009 din totalul divorţurilor 30,9% au inter-
venit după o perioadă de căsnicie mai mică de 5 
ani, urmate de căsătoriile desfăcute după o peri-
oada cuprinsă între: 20 ani și peste (19,5%), 5-9 ani 
(20,9%), 10-14 ani (14,9%). Durata medie a căsăto-
riei desfăcute prin divorţ a fost de 11 ani.

Căsătoriile desfăcute în cazul cuplurilor cu 
copii minori au reprezentat 28,4% din totalul di-
vorţurilor, iar numărul copiilor minori afectaţi de 
desfacerea acestor căsătorii a fost de 4666.

Migraţia
Situaţia demografi că este infl uenţată esenţial și de fenomenul migraţiei externe, care este caracte-

ristic în special persoanelor tinere și adulte, contribuind la procesul de îmbătrînire demografi că. În 2009, 
ca și în anii precedenţi, mai multe persoane au emigrat din Moldova, comparativ cu cele care au imigrat. 
Diferenţele de gen sînt semnifi cative în sensul în care au ales să emigreze mai multe femei decît bărbaţi, 
din numărul imigranţilor ponderea majoritară revenind de asemenea femeilor.

Pe parcursul anului 2009 din ţară au plecat pentru a se stabili cu domiciliul permanent peste hota-
rele ţării 6663 persoane, în 2008 s-au înregistrat 6988 persoane plecate defi nitiv, iar în anul 2000 – 9128 
persoane. Cele mai active legături migraţionale se menţin cu Ucraina și Rusia (2952 și, respectiv, 1866 
emigranţi). Numărul cetăţenilor Republicii Moldova, care și-au ales noul domiciliu S.U.A., a constituit 899 
persoane, Israel – 278, Germania – 264.

O parte a emigraţiei din ţară este compensată prin repatrierea persoanelor originare din Republica 
Moldova și prin imigraţie. În anul 2009 în ţară s-au repatriat 2222 persoane. Majoritatea repatriaţilor au 
sosit din Rusia și Ucraina, constituind 46,5% și, respectiv, 36,5%.

Pe parcursul anului 2009 în Republica Moldova au sosit 2010 imigranţi, dintre care 182 persoane au 
obţinut permis de reședinţă permanentă, iar 1828 persoane – permis cu termen fi xat. După scopul sosirii, 
aceștia se caracterizează astfel: la studii – 25,6%, la muncă – 29,4%, imigraţia de familie – 45,1%.

Potrivit datelor Anchetei Forţei de Muncă efectuată de Biroul Naţional de Statistică (Figura 1.6), la 1 
ianuarie 2010 au fost declarate plecate la lucru peste hotare 294,9 mii persoane inactive de 15 ani și pes-

Figura 1.5. Structura divorţurilor conform duratei 
căsătoriei

Sursa: BNS
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te, dintre care 185,8 mii bărbaţi și 109,1 mii femei, 
comparativ cu 309,7 mii în 2008 (201,5 mii bărbaţi 
și 108,2 mii femei). Pentru comparare poate fi  re-
marcat faptul că în anul 2000 declarate plecate 
peste hotare au fost 138,3 mii persoane, inclusiv 
93,1 mii bărbaţi și 45,2 mii femei. Din numărul to-
tal al celor plecaţi în 2009, 250,3 mii au fost din 
categoria de vîrstă de 20-49 de ani, comparativ cu 
268 mii în anul 2008.

Datele oferite de Ministerul Tehnologiilor 
Informaţionale și Comunicaţiilor indică că la 
24.01.2009 a fost înregistrat un număr de 697296 
persoane plecate peste hotare cu diferite durate 
de absenţă. La fi nele anului 2009 (faţă de înce-
putul anului 2009) a fost constatat un număr de 
108767 (+8254) persoane, care au fost plecate cu 
durata de la 1 an pînă la 2 ani, 62504 (-372) persoane – cu durata lipsei de la 2 ani pînă la 3 ani și 101208 
(+26947) persoane care sînt plecate din ţară cu durata de peste 3 ani. 

La fi nele anului 2009 numărul total al concetăţenilor plecaţi peste hotare cu vîrsta între 15-64 ani (cu 
cea mai mare pondere a vîrstei apte de muncă) constituie 683631 persoane, sau cu 26573 persoane mai 
mult decît la începutul anului 2009, inclusiv numărul celor care lipsesc din ţară peste 3 ani este de 93649 
persoane, cu 24457 persoane mai mult decît la începutul anului 2009.

În contextul enunţat este relevantă informaţia conform căreia la 01.12.2009 în ţară erau 101886 
(105458–în anul 2008) copii de 6/7-18 ani rămași fără îngrijirea părintească, inclusiv 35092 (34491 – în 
anul 2008) fără îngrijirea ambilor părinţi, ultimii fi ind plecaţi la muncă peste hotarele ţării. 

Figura 1.6. Populaţia de 15 ani şi peste, afl ată la lucru sau 
în căutare de lucru, în străinătate, media anuală

Sursa: BNS
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2. PIAŢA MUNCII ÎN REPUBLICA MOLDOVA

În condiţiile de criză economică globală piaţa forţei de muncă din Republica Moldova se confruntă 
cu modifi cări substanţiale atît în structura ocupaţională a populaţiei, cît și la nivelul atitudinilor compor-
tamentale ale factorului uman. Toate acestea au un impact direct asupra următoarelor fenomene: șomaj, 
ocupare informală, migraţie, fl uctuaţii frecvente în schimbarea locului de muncă, generate de remunera-
rea insufi cientă și intensifi carea procesului depopulării zonelor rurale, îmbătrînirea populaţiei active etc. 
Inevitabil, aceste aspecte infl uenţează puternic indicatorii de performanţă ai pieţei muncii. 

Fiind într-un proces de formare continuă, piaţa forţei de muncă își fortifi că permanent măsurile de 
protecţie socială, asigurînd persoanele afl ate în căutarea unui loc de muncă cu servicii echitabile și juste, 
devenind totodată, parte integrantă a politicilor, strategiilor și programelor naţionale ca: (i) Strategia na-
ţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-20154; (ii) Strategia naţională de dez-
voltare pe anii 2008-20115; (iii) Programul de stabilizare și relansare economică a Republicii Moldova pe 
anii 2009-20116; (iv) Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2009-2013 „Integrarea Europeană: 
Libertate, Democraţie, Bunăstare”.

Respectivul capitol își propune să elucideze cele mai esenţiale aspecte ale politicilor și caracteristici-
lor dezvoltării pieţei muncii, sistemul de protecţie socială a persoanelor de pe piaţa muncii, rezultatele 
obţinute pe parcursul anului 2009, evoluţiile în dinamică ale indicatorilor pieţei muncii, problemele exis-
tente și eventualele căi de soluţionare a acestora. 

2.1. OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Conform datelor cercetării statistice asupra gospodăriilor populaţiei – Ancheta forţei de muncă 
– în anul 2009 populaţia economic activă a constituit 1265,3 mii persoane, înregistrînd o scădere 

faţă de anul precedent cu 2,9%, iar faţă de anul 
2001 – cu 21,7%. Bărbaţii au constituit 51,3% din 
populaţia activă, iar femeile – 48,7%. În mediul ru-
ral populaţia activă reprezintă 52,9%, iar în mediul 
urban – 47,1%.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani și pes-
te a constituit pentru anul 2009 – 42,8%, fi ind mai 

redusă cu 1,5 p.p. faţă de anul 2008 (cînd s-a declanșat criza economică mondială) și cu 14,4 p.p. faţă de 
anul 2001 (cînd a început revigorarea economică a ţării). Valori mai înalte a înregistrat populaţia mascu-
lină – 46,2% în comparaţie cu rata pentru femei – 39,7%. În rîndul populaţiei urbane rata de activitate a 
fost mai înaltă (47,4%), comparativ cu cea din mediul rural (39,3%). 

Populaţia ocupată în economie în anul 2009 a 
constituit 1184,4 mii persoane, fi ind în descreștere 
(-5,3%) faţă de 2008, de asemenea, și faţă de anul 
2001 (-21%). 50,5% din totalul populaţiei ocupate 
în anul 2009 le-a revenit bărbaţilor și 49,5% – fe-
meilor.

Rata de ocupare pentru anul 2009 a constituit 
40,0%, fi ind în descreștere (-2,5%) faţă de anul pre-
cedent (42,5%) și cu (-13,7 p.p.) comparativ cu anul 
2001. 

4  Hotărîrea Guvernului nr. 605 din 31.05.2007.
5  Legea nr. 295-XVI din 21.12.2007.
6  Hotărîrea Guvernului nr. 790 din 01.12.2009.

Populaţia activă din punct de vedere economic 
cuprinde toate persoanele de 15 ani şi peste, care 
furnizează forţă de muncă disponibilă pentru 
producţia de bunuri şi servicii în timpul perioadei de 
referinţă, incluzînd populaţia ocupată şi şomerii.

Populaţia ocupată cuprinde toate persoanele 
de 15 ani şi peste, care în cursul celor 7 zile ale 
săptămînii de referinţă anterioare intervievării, 
de luni pînă duminică inclusiv, au desfăşurat, în 
mod regulat sau cu titlu excepţional, ocazional o 
acţiune economică sau socială producătoare de 
bunuri sau servicii, fi e şi numai pentru o oră, în 
scopul obţinerii unor venituri sub formă de salarii, 
plată în natură sau alte benefi cii, chiar dacă aces-
tea nu s-au încasat în cursul aceleiaşi săptămîni.
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După distribuţia pe medii de reședinţă rata de ocupare a fost de 43,6% în mediul urban și de 37,4% în 
mediul rural. Cea mai înaltă rată de ocupare (60,0%) s-a înscris pentru grupa de vîrstă 45-54 ani. 

Evoluţia indicatorilor menţionaţi mai sus refl ectă o tendinţă de scădere a valorii acestor indicatori pe 
parcursul ultimilor ani (Tabelul 2.1).

Tabelul 2.1. Populaţia economic activă și populaţia ocupată în economie, anii 2001-2009

Indicatorii 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Populaţia , total, mii pers. 3635,1 3627,8 3618,3 3607,4 3600,4 3589,9 3581,1 3572,7 3567,5

Populaţia economic activă, mii pers. 1616,6 1615,0 1473,6 1432,5 1422,3 1357,1 1313,8 1302,8 1265,3

Rata de activitate, în % 57,9 57,2 51,6 49,7 49,0 46,3 44,8 44,3 42,8

Populaţia ocupată, mii pers. 1499,0 1505,1 1356,5 1316,0 1318,7 1257,3 1247,2 1251,0 1184,4

 Rata de ocupare, în % 53,7 53,3 47,5 45,7 45,4 42,9 42,5 42,5 40,0

Sursa: BNS

Structura populaţiei ocupate pe grupe de vîrstă arată că ponderea persoanelor tinere (15-24 ani) a 
constituit 10,2%, adulte (25-54 ani) – 73,7% și în vîrstă de 55 ani – peste 16,1%, acești indicatori rămînînd 
stabili, comparativ cu anul 2008. Este necesar de a menţiona că rata de activitate rămîne a fi  mai înaltă în 
mediul urban (47,4%), comparativ cu cel rural (39,3%) diferenţa reprezentînd 8,1 p.p. Rata de ocupare a 
persoanelor tinere din mediul rural (15-24 ani) este cu 3,5 p.p. mai redusă, comparativ cu mediul urban, 
a populaţiei adulte – cu 16,6 p.p., iar a populaţiei în vîrstă de 55 ani și peste – cu 2,0 p.p.7 Această stare a 
lucrurilor conduce la afi rmaţia că, chiar dacă efectele crizei economice au fost resimţite la nivelul întegii 
dimensiuni economice a ţării, mediul urban continuă să ofere oportunităţi mai sporite de ocupare com-
parativ cu cel rural.

Conform nivelului de instruire tabloul a rămas aproape neschimbat faţă de anul precedent, înt-
îietate deţinînd persoanele cu studii medii generale și profesionale – 45,9% faţă de 45,7% în 2008, 
superioare – 21,9% faţă de 20,4% în 2008, medii de specialitate -16,4% faţă de 16,5% în 2008, gimnazi-
ale – 15,0% faţă de 16,2% în 2008. Cei mai mulţi cu studii superioare (trei din patru) lucrează în mediul 
urban, dintre care femeile reprezintă mai mult de jumătate (54,3%).

Analiza populaţiei ocupate după activităţile economiei naţionale demonstrează, că 28,2% din to-
talul populaţiei ocupate au activat în sectorul agricol, fi ind în scădere cu 2,9%, în comparaţie cu anul 
2008. În sectorul nonagricol au fost ocupate 71,8%, dintre care în industrie – 13,1%. 

Pe parcursul anilor 2001-2009 se conturează o tendinţă de scădere a numărului persoanelor ocupate 
în agricultură de la 51,0% în 2001, reducîndu-se la 28,2% în 2009. Proporţional cu acest decalaj se atestă 
un „transfer” al ocupării populaţiei în sfera serviciilor (manifestate prin activităţi hoteliere, comerţ, trans-
port, construcţii, medicină, învăţămînt), înregistrînd creșteri anuale de la 38,0% pentru anul 2001 la 58,7% 
pentru anul 2009. Relativ stabilă rămîne a fi  ocuparea populaţiei în industrie, evoluînd de la 12,1% în anul 
2003 pînă la 13,1% în anul 2009 (Figura 2.1).

Conform repartizării după forme de proprietate, 67,0% din populaţie a fost ocupată în unităţi cu 
forma de proprietate privată și 27,8% – în unităţi cu forma de proprietate publică, sectorul privat predo-
minînd în agricultură (98,1%), construcţii (95,7%), comerţ (94,4%), activitatea hotelieră (79,1%), industria 
prelucrătoare (73,3%).

7  Calculele autorilor în baza datelor BNS (2010). Forţa de muncă în Republica Moldova – ocupare și șomaj. Anul 2009. http://www.statisti-
ca.md/newsview.php?l=ro&id=2933&idc=168 . 



Raport Social Anual 2009

22

51 50 43 40.5 40.7 33.6 32.8 31.1 28.2

38 38.6 44.9 47.2 47.2 53.6 54.6 57.7 58.7

11 11.4 12.1 12.3 12.1 12.8 12.7 13.1 13.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

%

agricultură servicii industrie

Figura 2.1. Distribuţia persoanelor ocupate în economie în anii 2001-2009, %

Sursa: BNS

După statutul profesional, structura populaţiei ocupate înregistrează salariaţii, alcătuind 70,6% în 
anul 2009 faţă de 68,0% în anul 2008 și lucrătorii pe cont propriu – 25,9% în 2009 faţă de 28,7% în 2008 
din totalul populaţiei ocupate. Grupa conducătorilor și funcţionarilor superiori din administraţia publică 
și unităţile socioeconomice a deţinut 7,2% din total ocupare. În rîndul acestora numărul bărbaţilor a fost 
de 1,6 ori mai mare decît cel al femeilor, păstrînd același raport ca în anul 2008. Specialiștii cu nivel supe-
rior de califi care au alcătuit 13,6%, dintre care circa 2/3 au fost femei.

Analiza pe grupe de ocupaţii denotă faptul că continuă să predomine muncitorii necalifi caţi (23,9 
%), fi ind urmaţi de lucrătorii în servicii, comerţ și asimilaţi (14,3%).

Structura populaţiei ocupate după tipul unităţii de producţie relevă că în sectorul formal au activat 
937,4 mii persoane sau 79,2%, iar în sectorul informal – 138,8 mii persoane sau 11,7%, în gospodăriile 
casnice au activat 108,2 mii personae sau 9,1% din totalul persoanelor ocupate în economie.

Structura populaţiei ocupate după tipul locului de muncă demonstrează că 829 mii persoane sau 
70,0% au avut un loc de muncă formal. Numărul persoanelor care au avut un loc de muncă informal 
a constituit 355,4 mii persoane sau 30% și s-a diminuat cu 8,8% în raport cu anul 2008 (389,6 mii per-
soane).

În condiţiile crizei economice majoritatea în-
treprinderilor și organizaţiilor, pentru a evita unele 
confl icte sociale, nu au recurs la reduceri în masă 
a angajaţilor, ci au fost orientaţi spre anumite for-
me de subocupare*, prevenind creșterea bruscă 
a numărulului de șomeri. Numărul persoanelor 

subocupate pentru anul 2009 a constituit 92,7 mii, ceea ce reprezintă 7,8% din totalul persoanelor 
ocupate, mărindu-se faţă de anul precedent cu 6,0 mii, fenomenul subocupării fi ind mai răspîndit în 
mediul rural (67,5%).

Populaţia economic inactivă cuprinde toate persoanele, indiferent de vîrstă, care nu au lucrat cel 
puţin o oră și nu erau șomeri în perioada de referinţă. În anul 2009 ea a constituit 57,2%, depășind cu 
1,5% nivelul anului precedent (Figura 2.2).

Dacă e să analizăm dinamica nivelului inactivităţii pe sexe, putem conchide că pe parcursul ultimilor 
10 ani cotele ei sînt mai înalte în rîndul femeilor decît al bărbaţilor. Astfel, în anul 2000 diferenţele nivelu-
lui de inactivitate dintre femei și bărbaţi au reprezentat circa 15,8%, către anul 2009 situaţia s-a redresat 
puţin, diferenţele acestor valori reducîndu-se la 10,8%. În mare parte această descreștere este datorată 
creșterii nivelului de inactivitate în rîndul bărbaţilor, care în raport cu anul 2000 a sporit cu 2,5 p.p.

*Subocupare – persoane care au un loc de muncă, 
însă orele efectiv lucrate în toate activităţile au fost 
sub o limită stabilită (40 ore), doresc să lucreze 
suplimentar şi sînt disponibili să înceapă lucrul în 
următoarele două săptămîni.
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Figura 2.2. Populaţia economic inactivă dezagregată pe gen și vîrste, mii de persoane

Sursa: BNS
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De menţionat că nivelul de inactivitate în Republica Moldova are particularităţi specifi ce, în mare par-
te fi ind legate de vîrsta persoanelor, adică cu cît persoana este mai tînără sau se afl ă în pragul pensionării, 
cu atît nivelul de inactivitate al acesteia este mai înalt. În anul 2009 cele mai înalte cote ale inactivităţii au 
fost înregistrate în rîndul persoanelor tinere (15-24 ani) – 31% și în rîndul persoanelor vîrstnice (55 ani și 
peste) – 31,8%. Ponderea inocupării în rîndul persoanelor adulte de 25-34 ani și de 45-54 ani a reprezen-
tat 13,8% și 12,3,%8. 

2.2. ȘOMAJUL

Perioada de criză pe care o traversează Republica Moldova, însoţită de recesiunea economică, a am-
plifi cat dezechilibre între cererea și oferta forţei de muncă, a micșorat numărul de salariaţi ocupaţi în eco-
nomia naţională, ce a condus în anul 2009 la înregistrări majore ale numărului de șomeri și la acutizarea 
fenomenului șomajului. 

Evoluţia ratelor de șomaj accelerează diferit, în funcţie de starea social-economică a ţării. Dacă, spre 
exemplu, în anii 1998-2006, s-a menţinut o tendinţă sporită a numărului de șomeri, depășind cu mult 
peste 100 mii persoane, apogeul fi ind atins în anul 1999, înregistrîndu-se 187,2 mii persoane. Spre anii 
2007-2008, ca efect al implementării diverselor forme de politici sociale și economice, acestea au atins 
cote minime de 66,7 mii persoane și, respectiv, 51,7 mii persoane. În anul 2009 numărul șomerilor crește 
din nou, constituind 81,0 mii persoane (Tabelul 2.2).

Tabelul 2.2. Numărul șomerilor înregistraţi și rata șomajului după sexe, 1998-2009

Indicatori/
ani

Numărul şomerilor, 
mii pers. (BIM) Bărbaţi Femei Rata 

şomajului, % Masculin Feminin

1999 187,2 113,6 73,6 11,1 13,3 8,9
2000 140,1 80,6 59,5 8,5 9,7 7,2
2001 117,7 70,1 47,6 7,3 8,7 5,9
2002 109,9 64,4 45,4 6,8 8,1 5,5
2003 117,1 69,9 47,2 7,9 9,60 6,4
2004 116,5 70,1 46,4 8,1 10,0 6,3
2005 103,7 59,8 43,9 7,3 8,7 6,0
2006 100,0 61,7 38,2 7,4 8,9 5,7
2007 66,7 41,5 25,2 5,1 6,3 3,9
2008 51,7 30,0 21,8 4,0 4,6 3,4
2009 81,0 50,8 30,2 6,4 7,8 4,9

Sursa: BNS

Creșterea numărului șomerilor înregistraţi pe piaţa muncii de la începutul anului este cauzată de mai 
mulţi factori, cum ar fi  reducerea numărului locurilor de muncă și disponibilizările de personal ca urmare 
a crizei economice, lipsa locurilor de muncă bine plătite ș.a.

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, numărul șomerilor pentru anul 2009 a constituit 81,0 
mii, fi ind în creștere cu 30,7 mii faţă de anul precedent. Șomajul afectează într-o proporţie mai mare bărbaţii 
– 50,8 mii persoane (62,7%), comparativ cu femeile – 30,2 mii persoane (37,3%). În aspect teritorial, o pon-
dere vădită deţin locuitorii urbani, ponderea șomerilor constituind 58,6% faţă de locuitorii rurali – 41,4%. În 
anul 2009 rata șomajului (proporţia șomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea 
de 6,4%, fi ind în creștere cu 2,4 p.p. faţă de anul precedent. S-au înregistrat disparităţi semnifi cative între 
rata șomajului la bărbaţi (7,8%) și femei (4,9%), precum și pe medii: urban – 8,0% faţă de rural – 5,0%.

8  Calculele autorilor în baza datelor BNS.
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Durata medie a șomajului a fost de 14 luni, în comparaţie cu 16 luni în 2008. Cota șomerilor ce se afl au 
în șomaj de lungă durată (șomaj de 1 an și mai mult) a constituit 27,9%. Dintre aceștia 16,3% erau tineri (15-
24 ani). Ponderea persoanelor ce se afl au în șomaj de foarte lungă durată (24 luni și mai mult) a constituit 
14,3% din numărul total al șomerilor. Circa 40% dintre șomeri s-au declarat cap al gospodăriei.

Șomajul înregistrat de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
și structurile sale teritoriale

Pe parcursul anului 2009 de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) au 
fost înregistrate 79241 șomeri, faţă de 46230 persoane în anul 2008. La 1 ianuarie 2010 numărul șome-
rilor afl aţi în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă era de 38676 persoane, faţa de 17833 
șomeri afl aţi în evidenţă la 1 ianuarie 2009. În aspect teritorial o pondere vădită deţin locuitorii rurali, 
ponderea șomerilor constituind 60% (Figura 2.3).

Figura 2.3. Repartizarea șomerilor înregistraţi după mediul de trai

Sursa: ANOFM

Locuitori rurali

60%

Locuitori urbani

40%

În aspect structural pe grupe de vîrstă a șomerilor înregistraţi, conform ANOFM, se observă că gru-
pa de vîrstă în care se regăsesc cei mai mulţi șomeri, rămîne a fi  cea de 30-49 ani, constituind 45,7%, și de 
16-24 ani, respectiv 22,4%. La grupa de vîrstă 25-29 ani se observă o scădere nesemnifi cativă, înregistrînd 
15,8%. În această grupă de vîrstă se regăsesc persoanele cu nivel educaţional înalt, absolvenţi ai instituţi-
ilor de învăţămînt superior și mediu de specialitate, ceea ce confi rmă gradul și capacitatea de ocupare a 
unui loc de muncă mai înalte (Figura 2.4).

Figura 2.4. Numărul șomerilor înregistraţi și plasaţi pe parcursul anul 2009, pe grupuri de vîrste, persoane

Sursa: ANOFM
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Din punctul de vedere al distribuţiei șomerilor pe niveluri de instruire, la fi nele anului 2009, se 
poate observa, că din numărul total al șomerilor înregistraţi: 35,6% constituie persoane cu studii primare 
și gimnaziale, 24,3% – persoane cu studii secundar profesionale, 22,4% – persoane cu studii liceale și 
medii de cultură generală, 9,2% – persoane cu studii superioare și 8,8% – persoane cu studii medii de 
specialitate. De aici rezultă, că nivelul educaţional al persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă 
este redus. Persoanele cu nivel educaţional ridicat apelează în proporţie mai mică la agenţie, gradul și 
capacitatea de ocupare a unui loc de muncă fi ind mai ridicat (Figura 2.5).

Figura 2.5. Structura șomerilor înregistraţi după nivelul de studii

Sursa: ANOFM
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2.3. POLITICILE PROMOVATE PE PIAŢA MUNCII

2.3.1. Servicii de preconcediere

Serviciile de preconcediere, ca măsura de prevenire a șomajului, reprezintă activităţi de informare a 
persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă despre prevederile legale referitor la protecţia socială, 
facilitarea integrării pe piaţa muncii, acordarea serviciilor de ocupare și formare profesională.

Pe parcursul anului 2009 numărul persoanelor preavizate de disponibilizare și a numărului persoane-
lor disponibilizate, înregistrate la agenţiile teritoriale, a crescut (Tabelul 3).

Tabelul 2.3. Evoluţia serviciilor de preconcediere, 2007-2009

Anii

Agenţii economici care 
au prezentat informaţii 
privind disponibilizarea 

personalului, unit.

Nr. salariaţilor
preavizaţi de 

disponibilizare 
pers.

Nr. benefi ciarilor 
de servicii de 

preconcediere, 
pers.

Persoane 
disponibilizate 
înregistrate la 
AOFM, pers.

Plasate în 
cîmpul muncii, 

pers.

Benefi ciari de 
ajutor de şomaj, 

pers.

2007 320 1769 216 3287 1229 1665

2008 496 6090 1236 3556 1064 1651

2009 628 7306 1119 6821 1058 3686

Sursa: ANOFM

2.3.2. Gestionarea locurilor de muncă libere

 O consecinţă a situaţiei social-economice, ce s-a manifestat pe parcursul anului 2009, a fost micșora-
rea considerabilă a numărului de locuri de muncă libere. 

Întru diminuarea efectelor șomajului și depistarea locurilor vacante, structurile teritoriale ale ANOFM 
au conlucrat cu administraţia publică. În acest scop au fost vizitate 6,7 mii unităţi economice, dintre care 
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au prezentat oferte de locuri de muncă 4,9 mii agenţi economici. În total au fost administrate 27,1 mii lo-
curi vacante, ceea ce alcătuiește 55,3% faţă de anul trecut. Ca rezultat, s-a reușit plasarea în cîmpul muncii 
a 17001 persoane (Figura 2.6).

 Conform bazei de date a ANOFM și a structurilor sale teritoriale, dintre cele mai solicitate profesii de 
către angajatori pentru persoane cu studii superioare și medii de specialitate pe parcursul anului 2009 
s-au menţinut cele de: (i) medici de profi l și medicină generală; (ii) asistente medicale; (iii) agenţi de asigu-
rare, manageri; (iv) electricieni; (v) ingineri în diferite domenii; (vi) profesori. Pentru persoanele cu studii 
secundare profesionale și medii generale profesiile cele mai solicitate au fost: (i) cusătoreasă în industria 
confecţiilor; (ii) cusător în industria ușoară; (iii) vînzător produse alimentare și nealimentare; (iv) lăcătuși 
în diferite domenii; (v) conducător auto; (vi) electromontor; (vii) bucătar-cofetar; (viii) chelner-barman.

Figura 2.6. Numărul șomerilor înregistraţi și plasaţi, 2008-2009

Sursa: ANOFM
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Situaţia pieţei forţei de muncă pe parcursul anului 2009 a fost una tensionantă: în creștere a fost nu-
mărul șomerilor afl aţi la evidenţa structurilor teritoriale ale ANOFM, totodată, a fost în scădere numărul 
locurilor de muncă libere. Dacă la începutul anului 2009 circa 17833 șomeri concurau pentru 5374 locuri de 
muncă, atunci la începutul anului 2010 corespunzător 38676 șomeri au pretins la 1337 locuri de muncă.

La fi nele anului 2009 au rămas neocupate 1337 locuri sau cu 4037 locuri mai puţine comparativ cu 
perioada respectivă a anului 2008 (Figura 2.7).

Figura 2.7. Cererea și oferta locurilor de muncă la fi nele anului, 2007-2009

Sursa: ANOFM
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2.3.3. Medierea muncii

Unul dintre serviciile de realizare a posibilităţilor de ocupare a forţei de muncă, prevăzut în Legea 
nr. 102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă și protecţia socială a persoanelor afl ate în 
căutarea unui loc de muncă, precum și una dintre activităţile de bază ale ANOFM este medierea muncii 
– activitatea prin care se realizează colaborarea dintre angajatori și persoanele afl ate în căutarea unui loc 
de muncă, în vederea stabilirii unor raporturi de muncă. 

Serviciile de mediere pentru persoanele afl ate în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit de 
către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă și constau în: 

• informaţii privind locurile de muncă vacante și condiţiile de ocupare a lor prin publicare sau afi -
șare, prin organizare de tîrguri ale locurilor de muncă; 

• mediere electronică avînd ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor și ofertelor de 
locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul; 

• preselecţie a candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite și în concordanţă 
cu pregătirea, aptitudinile și interesele acestora. 

Prin activitatea de mediere a muncii se stabilește concordanţa dintre locurile de muncă libere decla-
rate de angajatori și înregistrate în baza de date a agenţiilor teritoriale cu formarea profesională iniţială, 
experienţa în profesia deţinută și aptitudinile solicitantului unui loc de muncă. Pe parcursul anului 2009 au 
benefi ciat de servicii de mediere a muncii 105,5 mii persoane (vizitînd, în acest scop, agenţiile teritoriale în 
medie de cîte 3 ori), dintre care cu statut de șomer – 88,9 mii persoane (în anul 2008 – 56,6 mii persoane). Ca 
urmare a acordării serviciilor de mediere au fost plasaţi 17,0 mii șomeri din cei 79,2 mii șomeri înregistraţi.

În scopul sporirii responsabilităţii șomerilor faţă de situaţia în care ei se afl ă și a sporirii șanselor de 
integrare sau reintegrare pe piaţa muncii au fost elaborate 4,4 mii de planuri individuale de mediere. 

Preluarea informaţiei de la angajatori privind locurile de muncă libere a constituit etapa-cheie a me-
dierii muncii. Aplicînd diverse forme și tehnici de depistare a locurilor de muncă libere, ANOFM a înregis-
trat pentru anul 2009 – 27103 locuri libere de muncă, cu 21880 locuri libere mai puţin faţă de anul 2008 
(48983 locuri). 

Cea mai frecventă metodă aplicată de ANOFM pentru identifi carea locurilor libere de muncă a fost 
comunicarea de către angajatori (în scris, prin telefon, fax etc.), fi ind astfel înregistrate 15055 mii locuri 
libere sau 56,0% comparativ cu anul 2008 – 29873 mii locuri libere (61,0%). Locurile libere de muncă 
prezentate de către angajatori la Agenţie au constituit – 7926 mii sau (29,2%), iar vizitele la sediul angaja-
torului – 4122 mii sau (15,2%) (Figura 2.8).

Figura 2.8. Identifi carea locurilor de muncă libere

Sursa: ANOFM
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Din numărul total al locurilor libere de muncă o bună parte sînt destinate muncitorilor – 20391 mii 
sau 75,2%, iar 6712 mii sau 24,8% aparţin funcţionarilor. Mai mult de jumătate din ele au provenienţa din: 
sectorul privat – 54,1%, proprietatea publică – 31,0%, alte forme de proprietate – 14,8% 

În scopul implementării medierii electronice (acumularea de date sistematizate și automate în co-
respundere cu cererile și ofertele locurilor de muncă, accesate prin intermediul tehnicii de calcul), în anul 
2009 au fost dotate cu echipament de calcul și conectate la banca centrală de date a ANOFM 5 agenţii 
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teritoriale din raioanele: Drochia, Ocniţa, Florești, Ialoveni și Călărași, suplimentar la cele 15 posturi de 
autoinformare deschise pe parcursul anului 2008. Acestea oferă posibilităţi avansate de căutare a locu-
rilor de muncă pentru persoanele care le caută și șanse de a găsi candidatul potrivit – pentru angajatori. 
Astfel, prin aplicarea tehnicii electronice s-a îmbunătăţit calitatea serviciilor prestate de către ANOFM și 
agenţiile sale teritoriale persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă, agenţilor economici, partene-
rilor sociali, altor organizaţii și instituţii. Ca rezultat au fost acordate 6877 servicii de mediere electronică 
și 6074 servicii telefonice.

Activitatea de informare a cetăţenilor din mun. Chișinău a fost îmbunătăţită prin deschiderea în anul 
2009, în incinta Agenţiei teritoriale, cu suportul fi nanciar al proiectului moldo-suedez „Suport Serviciului 
Public de Ocupare din Republica Moldova”, a Centrului de Informare despre piaţa muncii. Centrul de In-
formare prestează servicii bazate pe principiul autoinformării și autoocupării și este dotat cu 3 posturi de 
auto-căutare a locului de muncă (12 calculatoare, cabine telefonice, standuri informaţionale).

Centre analogice pentru informare despre piaţa muncii au activat și în mun. Bălţi, și în orașul Cahul, 
dînd posibilitate persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă: tineretului studios, altor persoane co-
interesate să se familiarizeze cu cererea și oferta de pe piaţa muncii, cu agenţii economici din teritoriu, cu 
condiţiile de ocupare a locurilor vacante, să capete informaţii juridice cu referire la prevederile legislaţiei 
privind ocuparea forţei de muncă. 

Prin intermediul serviciilor prestate de agenţiile teritoriale au fost obţinute următoarele performanţe 
(Tabelul 2.4).

Tabelul 2.4. Servicii de mediere a muncii, 2007-2009

2007 2008 2009
Şomeri înregistraţi 48396 46230 79241
Plasaţi în cîmpul muncii 23367 22185 17001
Benefi ciari de servicii de mediere 69978 67121 105488
Servicii de mediere electronică 626 2034 6877
Servicii ale cabinelor telefonice 5558 7546 6074
Organizate seminare informative 368 431 371
Locuri de muncă libere înregistrate 48340 48983 27103

Informarea populaţiei şi agenţilor economici privind piaţa forţei de 
muncă (radio, tv, presă) 1314 1329 683

Sursa: ANOFM

Activitatea de mediere a muncii a fost susţinută și de organizarea tîrgurilor locurilor de muncă – o 
măsură activă, ce oferă posibiliatea celor care solicită și celor care oferă forţă de muncă, de a se întîlni în 
mod direct și a negocia angajarea în cîmpul muncii. Pe parcursul anului 2009 au fost organizate 45 tîrguri 
ale locurilor de muncă libere în toate raioanele republicii, inclusiv în cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat 
în Moldova”. La tîrguri au participat 413 agenţi economici, care au prezentat 5508 locuri vacante. În urma 
organizării tîrgurilor au fost angajate 1444 persoane (Tabelul 2.5).

Tabelul 2.5. Tîrgurile locurilor de muncă, 2007-2009

2007 2008 2009
Organizate tîrguri ale locurilor de muncă 71 81 45
Numărul agenţilor economici participanţi la tîrg 777 936 413
Numărul locurilor vacante prezentate la tîrg de către agenţii economici 12501 15981 5508
Numărul persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă, 
participante la tîrg 13375 14267 6424

Numărul persoanelor angajate în urma tîrgurilor 2529 3182 1444
% plasării din nr. persoanelor participante 18,9 22 22,5

Sursa: ANOFM
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2.3.4. Lucrări publice

Organizarea lucrărilor publice și procedura de antrenare a șomerilor la lucrările publice se reglemen-
tează prin aplicarea prevederilor articolului 22 din Legea nr. 102-XV din 13 martie 2003, Hotărîrii Guver-
nului nr. 1121 din 14 octombrie 2004 pentru aprobarea procedurii de antrenare a șomerilor la lucrări 
publice, precum și articolului 78 al Legii nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală.

Șomerii pot fi  încadraţi la lucrări publice prin: servicii publice de refacere și întreţinere a infrastruc-
turii, ecologizare și de realizare a unor lucrări de folos public, activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, 
bolnavilor, persoanelor vîrstnice, persoanelor cu handicap etc. Șomerilor antrenaţi la lucrări publice li se 
acordă o indemnizaţie egală cu 30 la sută din salariul mediu pe economie pentru anul precedent. 

Agenţia Naţională pentru ocuparea Forţei de Muncă, în comun cu agenţiile teritoriale, sprijină ad-
ministraţia publică locală prin implementarea programelor de antrenare a șomerilor la lucrări publice. În 
anul 2009 lucrările publice au fost organizate în 344 unităţi economice. Prin această măsură au fost ocu-
paţi temporar peste 2,4 mii șomeri (în anul 2008 – 3,1 mii șomeri). Dintre ei au benefi ciat de indemnizaţii 
lunare 99,6%. Majoritatea șomerilor au preferat să fi e antrenaţi la lucrări în servicii publice (98,7%) faţă de 
îngrijirea la domiciliu.

În aspect teritorial cei mai mulţi șomeri au fost antrenaţi la lucrări publice în raioanele Cahul, Florești, 
Glodeni, Soroca, UTA Găgăuzia și municipiul Chișinău.

2.3.5. Informarea şi consilierea profesională 

Informarea și consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate gratuit persoane-
lor afl ate în căutarea unui loc de muncă și au ca scop: 

•  furnizarea de informaţii privind piaţa forţei de muncă și evoluţia ocupaţiilor; 
•  evaluarea și autoevaluarea persoanei în vederea integrării sau reintegrării profesionale; 
•  dezvoltarea abilităţii și încrederii în sine pentru a decide asupra propriei cariere; 
•  instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă. 
Consilierea profesională este nu numai un mijloc de asigurare a instruirii privind cariera prin aplica-

rea metodelor de căutare a unui loc de muncă potrivit dar și o modalitate prin care se asigură un suport 
psihologic păturilor descurajate, spre o dezvoltare a încrederii personale. 

Pe parcursul anului 2009 au benefi ciat de servicii de informare și consiliere profesioanală 31,1 mii 
persoane, dintre ei au fost plasaţi în cîmpul muncii 3,4 mii persoane. Cele mai multe persoane care au 
benefi ciat de aceste servicii au fost cu vîrsta cuprinsă între 16-19 (51,1%) ani. Din numărul total de bene-
fi ciari de servicii de informare și consiliere profesională 73,2% deţineau statutul de șomeri. 

Informarea privind piaţa forţei de muncă, stabilirea traseului educaţional, evaluarea și autoevaluarea 
personalităţii se realizează prin autoinformare, prin acordare de servicii de consiliere individuală sau de 
grup oferite în cadrul cluburilor muncii organizate de agenţii.

Astfel, au benefi ciat de consultaţii individuale 26,3 mii persoane, dintre care 56,3% – femei. Au fost 
organizate 329 ședinţe ale Clubului Muncii cu 4060 persoane, dintre care 1055 au fost înmatriculate la 
cursuri de formare profesională și 555 plasate în cîmpul muncii, au fost desfășurate 247 seminare de in-
struire în tehnici și metode de căutare a unui loc de muncă cu participarea a 4044 șomeri, dintre care 480 
s-au integrat pe piaţa muncii. 

2.3.6. Orientarea şi formarea profesională

Ca o măsură activă pe piaţa forţei de muncă formarea profesională a șomerilor este organizată de 
ANOFM în comun cu structurile sale teritoriale și are rolul de a spori șansele de integrare sau reintegrare 
pe piaţa forţei de muncă a persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă. În scopul formării profesio-
nale a șomerilor în corespundere cu cerinţele agenţilor economici și necesităţile de cadre pe piaţa muncii 
și ca un instrument de contracarare a fenomenului de șomaj și creștere a mobilităţii profesionale, ANOFM 
a oferit în anul 2009 programe de formare profesională la 4,1 mii persoane. Mai mult de jumătate (72,0%) 
dintre benefi ciari, fi ind persoane tinere în vîrstă de 16-29 ani, preponderent erau femei (71,2%). Au absol-
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vit cursurile circa 4,5 mii. Dintre aceștia: 72,3% au primit pregătire profesională iniţială, 20,0% – au urmat 
cursuri de recalifi care și 7,7% au urmat cursuri de perfecţionare, fapt ce le-a permis să se plaseze mai ușor 
în cîmpul muncii (Tabelul 2.6).

Tabelul 2.6. Formarea profesională a şomerilor, 2007-2009

Activităţi 2007 2008 2009
Înmatriculaţi 4381 4753 4100
Au absolvit cursurile 4616 4382 4453
Plasaţi în cîmpul muncii după absolvire  3425 3143 2987
Urmau pregătire profesională la început de an  2428 2046 2250

Sursa: ANOFM

În anul 2009, după absolvirea cursurilor de formare profesională, au fost plasate în cîmpul muncii 
2987 persoane (sau 67,0%), printre care femei – 2146 (48,2%). Cele mai solicitate profesii de către șomeri 
și agenţii economici, la care au fost absolvite cursurile, au fost: bucătar-cofetar, frizer, contabil, operator, 
lăcătuș auto, tencuitor, electrician.

2.4. MĂSURI PASIVE DE PROTECŢIE SOCIALĂ A ŞOMERILOR

Măsurile pasive de protecţie socială a șomerilor presupun susţinerea materială a persoanelor care se 
afl ă în căutarea unui loc de muncă prin acordarea ajutorului de șomaj, fi ind reglementate în Legea pri-
vind ocuparea forţei de muncă și protecţia socială a persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă9.

Acordarea ajutorului de șomaj, perioada de plată și mărimea acestuia se stabilește diferenţiat pentru 
fi ecare persoană șomeră, în funcţie de circumstanţele în care și-a încetat activitatea de muncă și de sta-
giul de cotizare al persoanei. 

În anul 2009, din numărul total de șomeri înregistraţi (79241) la agenţiile teritoriale au benefi ciat de 
ajutor de șomaj 9031 persoane sau de circa două ori mai mult, comparativ cu perioada anului 2008 (Fi-
gura 2.9).

Figura 2.9. Numărul şomerilor care au benefi ciat de ajutor de şomaj, 2007-2009

Sursa: ANOFM
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9  Legea nr. 102-XV din 13.03.2003.
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Proporţia cea mai mare din totalul șomerilor cu dreptul la ajutor de șomaj o reprezintă persoanele 
disponibilizate ca urmare a reducerii statelor de personal și a lichidării unităţilor (40,8%), totodată aceas-
tă categorie înregistrează o creștere cu 2035 persoane faţă de aceeași perioadă a anului precedent. Este 
în creștere și numărul persoanelor care au demisionat, au căutat activ de lucru, s-au afl at în evidenţă la 
agenţie ca șomeri cel puţin 3 luni calendaristice, cu 1581 persoane faţă de perioada respectivă a anului 
precedent (Figura 2.10).

Figura 2.10. Categoriile benefi ciarilor de ajutor de şomaj, 2008-2009
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Sursa: ANOFM

Mărimea medie a ajutorului de șomaj pentru anul 
2009 a constituit 854,83 lei, majorîndu-se cu 193,25 lei 
faţă de anul 2008 sau cu 29,2% (faţă de anul 2007 – de 
1,6 ori) (Figura 2.11).

În contextul realizării măsurilor pasive de protecţie 
socială a șomerilor se înscrie acordarea alocaţiei de in-
tegrare și reintegrare profesională, în scopul asigurării 
materiale a unor categorii vulnerabile de șomeri, nea-
siguraţi contra riscului șomajului. 

Cota maximă din totalul benefi ciarilor de alocaţii 
de integrare și reintegrare profesională le revine per-
soanelor cărora le-a expirat perioada de îngrijire a 
copilului 78,5%; persoanele eliberate din instituţiile 
de detenţie sau de reabilitare socială constituie 9,8%; 
persoane care nu s-au putut angaja în cîmpul muncii la 
trecerea în rezervă după satisfacerea serviciului militar 
constituie 9,2%; persoane cărora le-a expirat perioada 

de invaliditate de gradul I și II constituie 1,2%; victimele trafi cului de fi inţe umane – 0,4% și persoanele 
cărora le-a expirat perioada de îngrijire a unui membru de familie invalid – 0,5 % (Tabelul 2.7). 

Ajutorul de șomaj și alocaţia de integrare sau reintegrare profesională se acordă începînd cu a opta zi 
de la data înregistrării cererii la Agenţie.

Figura 2.11. Mărimea medie a ajutorului de şomaj, 
2007-2009
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Tabelul 2.7. Benefi ciari de integrare sau reintegrare profesională, 2007-2009

Categoriile benefi ciarilor
de (re)integrare profesională, persoane 2007 2008 2009

Total 3398 3610 4009

Le-a expirat perioada de invaliditate de gradul I sau II 103 (3,0%) 57 (1,6%) 50 (1,2%)

Le-a expirat perioada de îngrijire a copilului 2795 (82,3%) 2956 (82,0%) 3148 (78,5%)

Le-a expirat perioada de îngrijire a unui membru de familie invalid 30 (0,9%) 17 (0,5%) 22 (0,5%)

Trecerea în rezervă după satisfacerea serviciului militar 213 (6,2%) 211 (5,9%) 370 (9,2%)

Eliberate din instituţiile de detenţie sau de reabilitare socială 203 (6,0%) 333 (9,2%) 392 (9,8%)

Victime ale trafi cului de fi inţe umane 40 (1,2%) 22 (0,6%) 18 (0,4%)

Cu statut special 15 (0,4%) 5 (0,1%) 9 (0,2%)

Sursa: ANOFM

2.5. MIGRAŢIA FORŢEI DE MUNCĂ

Conform legislaţiei naţionale migraţia forţei de muncă presupune deplasarea benevolă a cetăţenilor 
Republicii Moldova peste hotare, precum și sosirea benevolă a cetăţenilor străini sau a apatrizilor pe te-
ritoriul Republicii Molodva, în scopul desfășurării unor activităţi provizorii de muncă. În acest context se 
face o distincţie clară dintre lurcătorii emigranţi și cei imigranţi. Astfel, lucrătorul emigrant este defi nit ca 
cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul permanent pe teritoriul acesteia, care s-a deplasat în mod 
voluntar în altă ţară cu scopul de a desfășura o activitate provizorie de muncă. Pe cînd lucrătorul imigrant 
este defi nit ca cetăţean străin sau apatrid autorizat să desfășoare o activitate provizorie de muncă pe 
teritoriul Republicii Moldova10.

2.5.1. Imigrarea în Republica Moldova a cetăţenilor străini şi apatrizilor

În conformitate cu prevederile articolului 13 din legea nominalizată, cetăţenii străini și apatrizii pot 
fi  angajaţi în cîmpul muncii în limita cotei de imigrare în scop de muncă, stabilită anual de Guvern. Pe 
parcursul anului 2009 de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, instituţia abilitată 
să acorde și/sau să prelungească dreptul la muncă, a fost acordat dreptul la muncă pentru 575 cetăţeni 
străini, inclusiv în limita cotei de imigrare la muncă pentru 490 de persoane și în afara cotei de imigrare 
pentru 85 persoane, de asemenea, a fost prelungit dreptul la muncă pentru 541 cetăţeni străini. 

2.5.2. Emigrarea cetăţenilor Republicii Moldova în scop de muncă

Datele obţinute prin Ancheta Forţei de Muncă în gospodării atestă că numărul persoanelor declarate 
plecate peste hotare la lucru sau în căutare de lucru în anul 2009 a constituit 318,3 mii persoane. Dintre 
acestea, 72,4 mii (22,7%), la momentul anchetării se afl au pe teritoriul Republicii Moldova (se întorsese 
defi nitiv sau pentru o anumită perioadă), ca urmare a impactului crizei economice mondiale, care a afec-
tat piaţa muncii în ţările destinatare. Distribuţia pe sexe refl ectă, că ponderea majoritară a lucrătorilor 
migranţi revine bărbaţilor (66%), iar dezagregat pe medii de reședinţă această pondere este deţinută de 
persoanele din mediul rural – 67,5%, fi ind cu 35 p.p. mai înaltă comparativ cu mediul urban. Majoritatea 
persoanelor plecate sînt căsătorite, cele mai înalte valori fi ind identifi cate pentru persoanele în vîrste de 
25-34 ani (27,8%) și 35-44 ani (27%). 

Nivelul educaţional joacă un rol semnifi cativ asupra capacităţii de obţinere a veniturilor, depășirii 
stărilor de sărăcie și formării tendinţelor migratorii. Aici trebuie de menţionat că nivelul educaţional al 
părinţilor reprezintă factorul-cheie care infl uenţează asupra formării valorilor și atitudinilor copiilor și 

10  Legea nr. 180-XVI din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă. 



Raport Social Anual 2009

34

tinerilor faţă de oportunitatea educaţiei, fi ind defi nit în literatura de specialitate ca „excluziune interge-
neraţională”. 

Astfel, datele CBGC, Modulul ad-hoc privind Excluderea socială în anul 2009 au refl ectat că, în familiile 
unde unul sau ambii părinţi sînt migranţi, riscul părăsirii timpurii a sistemului de învăţămînt în scopul ple-
cării la muncă peste hotare este aproape de două ori mai mare decît în cazul familiilor fără migranţi. Mult 
mai pronunţată această tendinţă este înregistrată pentru gospodăriile unde membrii migranţi au nivel de 
educaţie mediu general sau de specialitate, diferenţele înregistrate fi ind de circa 17,6 p.p. pentru ambii 
părinţi. Pentru migranţii cu studii superioare aceste diferenţe sînt circa 9,3 p.p. pentru mamele plecate și 
de 31,3 p.p. pentru taţii plecaţi, ceea ce încă o dată confi rmă rolul sporit al mamei în educaţia copiilor și 
în formarea atitudinilor faţă de viaţă11.

Aceste tendinţe sînt confi rmate și prin datele statistice care refl ectă că ponderea migranţilor cu studii 
medii generale (liceale) și profesionale este mai mare decît cea cu studii superioare și medii de specialita-
te. Conform datelor BNS, în anul 2009, din totalul migranţilor circa 29,7% aveau un nivel educaţional pro-
fesional, 27,3% – un nivel liceal sau mediu general, iar ponderea celor cu un nivel gimnazial a reprezentat 
20,2%. Persoanele cu un nivel educaţional mediu de specialitate și superior au reprezentat, comparativ 
cu celelalte grupuri, doar 13,6 și 8,9% (Tabelul 2.8).

Tabelul 2.8. Distribuirea lucrătorilor migranţi după sex, 
mediul de reşedinţă, grupe de vîrstă, starea civilă şi nivelul de studii

Bărbaţi
Femei
Mediu urban
Mediu rural 

66%
34%
32,5%
67,5%

Pe grupe de vîrstă, ani: 
15-24
25-34 
35-44
45-54
Vîrsta medie a lucrătorului migrant 

21,2%
27,8%
27,0%
21,2%
35 ani

Stare civilă Necăsătorit(ă)
Căsătorit(ă)
Văduv(ă)
Divorţat(ă)

31,0%
61,3%
2,4%
5.3%

Nivelul de studii: superioare
medii de specialitate
secundare profesionale
liceale, medii generale
gimnaziale
primare

8,9%
13,6%
29,7%
27,3%
20,2%
0,4%

Sursa: BNS

Studiile efectuate atestă că perioada medie pe care a petrecut-o un lucrător migrant peste hotare a 
fost de 2,1 ani, femeile se afl ă o perioadă mai îndelungată decît bărbaţii (2,3 ani faţă de 2 ani). O situaţie 
similară se înregistrează cu persoanele plecate din mediul rural faţă de cele din mediul urban. 

Migraţia forţei de muncă din Republica Moldova este orientată spre două regiuni de destinaţie: spre 
CSI – 61,4%, preponderent Federaţia Rusă, și spre Europa de Vest, în special, Italia, ţara de destinaţie pen-
tru 19,4% din numărul total al lucrătorilor migranţi din UE. Alte destinaţii importante sînt: Grecia, Portu-
galia, Spania, Israel și Turcia. Emigrarea unui număr impunător spre Federaţia Rusă este determinată de 
intrarea fără vize, cunoașterea limbii, dar și de costurile relativ mici legate de călătorie și angajare. În ţările 

11  Analiza autorilor efectuată în baza datelor Anexei nr.4 din cadrul raportului PNUD/UNIFEM/BNS „Abordări multiple ale excluziunii sociale 
în Republica Moldova. Aspecte teoretice și analitice” (2010).



Raport Social Anual 2009

35

Uniunii Europene, unde accesul este difi cil pe pieţele muncii din cauza regimului de vize și a costurilor, 
lucrează 28,8% din numărul total de migranţi. 

Cauza principală ce determină migraţia este lipsa locurilor de muncă, preponderent în sectorul rural, 
nivelul scăzut al salariilor și creșterea nivelului costului consumului zilnic. Migranţii spre ţările UE și Israel 
în cele mai multe cazuri decid să migreze cu scopul de a cîștiga bani pentru a-și achiziţiona lucruri imobi-
liare (apartament, casă) sau mobile (limuzină, mașini agricole ).

Persoanele fără studii, persoanele șomere, persoanele social-vulnerabile au tendinţa de a pleca în 
Federaţia Rusă și Ucraina pentru a lucra, în special, în domeniul construcţiilor. Persoanele cu studii, cu o 
situaţie fi nanciară mai bună și care au mai puţine responsabilităţi familiale tind să plece în ţările UE (mi-
graţia determinată de căutarea unor oportunităţi). 

Totodată sînt observate și diferenţe ale preferinţelor pentru un loc de muncă, majoritatea fi ind baza-
te pe sex. Astfel, migranţii moldoveni, în dependenţă de sex, lucrează în următoarele sectoare: bărbaţii 
– preponderent în contrucţii – 95%, în industrie – 68,6% și în agricultură – 75%, pe cînd femeile preferă 
să lucreze preponderent în menaj sau în îngrijire socială – 96%, în comerţ – 63,6% și în industrie – 31,4% 
(Figura 2.12). 

Figura 2.12. Distribuţia migranţilor după domeniile de activitate
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Sursa: BNS

Aceeași situaţie poate fi  observată dacă analizăm pe ţări de destinaţie și domenii preferate de bărbaţi 
și de femei (Tabelul 2.9).

Tabelul 2.9. Distribuirea lucrătorilor migranţi după activitatea desfăţurată 
în funcţie de ţara de destinaţie şi de sex 

mii persoane

Ocupaţia
Ţara gazdă

State din UE Federaţia Rusă Restul lumii
bărbaţi femei bărbaţi femei bărbaţi femei

Agricultură, silvicultură, piscicultură 4,8 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0
Industie 2,3 1,8 6,7 4,1 1,4 0,0
Construcţii 25,8 0,0 117,4 12,7 8,2 0,0
Comerţ 3,1 1,0 12,2 15,4 2,1 1,6
Servicii hoteliere și restaurante 0,0 2,6 0,0 3,4 0,0 0,0
Transport și comunicaţii 2,2 0,0 7,1 0,0 0,0 -
Servicii în gospodării particulare 1,0 41,7 2,0 4,1 0,0 12,0
Alte activităţi 1,6 0,0 2,8 1,7 0,0 0,0
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În ceea ce privește intenţiile lucrătorilor emigranţi de a se întoarce în Republica Moldova, acestea 
diferă în funcţie de ţara în care muncesc și de nivelul de integrare în ţara-gazdă, Astfel, o pătrime dintre 
ei (24,1%) nu s-au decis peste cît timp vor reveni în ţară, 22,5% intenţionează să se reîntoarcă peste o 
perioadă de 3-5 ani, 18,3% – peste un an, doi, 17,3% peste mai puţin de un an. 4,6% din numărul total al 
migranţilor au declarat ca au revenit în ţară și nu intenţionează să plece în viitor, numărul acestora con-
stituind 14,5 mii persoane. 

Studiile efectuate în domeniu atestă că doar 13% dintre actualii lucrători emigranţi intenţionează să 
se stabilească cu traiul permanent peste hotare. Intenţiile de întoarcere diferă, de asemenea, în funcţie 
de ţara de destinaţie. Astfel, foarte puţini migranţi spre ţările CSI intenţionează să se stabilească cu traiul 
permanent peste hotare. Acest lucru se datorează în special caracterului sezonier al migraţiei și faptului 
că migranţii stabiliţi, spre exemplu, în Federaţia Rusă au avut de înfruntat probleme grave peste hotare, 
cum ar fi  confl ictele cu autorităţile locale și cu angajatorii din cauza că nu le-a fost remunerat lucrul. În 
Europa, barierele lingvistice și procesul de integrare reprezintă principalele probleme pentru emigranţii 
moldoveni. Cei care nu au intenţia de a se întoarce provin, de regulă, din regiunile urbane și au studii 
universitare.

2.5.3. Politicile promovate în domeniul migraţiei de muncă

Dezvoltarea și consolidarea cooperării bilaterale și multilaterale 
cu ţările de destinaţie ale lucrătorilor migranţi 

În scopul reglementării migraţiei de muncă, sporirii gradului de protecţie a persoanelor afl ate la 
muncă în străinătate, Republica Moldova a semnat acorduri bilaterale în domeniul muncii și migraţiei de 
muncă cu: Federaţia Rusă, Italia, Ucraina, Belarus și Azerbaidjan.

Totodată, Republica Moldova este parte la implementarea unor instrumente internaţionale din do-
meniu, cum ar fi : Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind migraţia în scop de angajare și 
privind agenţiile private de ocupare a forţei de muncă, Convenţia europeană cu privire la statutul juridic 
al lucrătorilor migranţi și Acordul privind colaborarea în domeniul migraţiei forţei de muncă și protecţiei 
sociale a lucrătorilor migranţi în cadrul CSI.

 Un mecanism efi cient de reglementare și coordonare a procesului migraţional la nivel naţional și pe 
plan bilateral între Republica Moldova și Uniunea Europeană constituie Parteneriatul de Mobilitate, care 
are ca scop asigurarea caracterului legal al migraţiei, îmbunătăţirea impactului migraţiei asupra dezvoltă-
rii, precum și promovarea politicii de reîntoarcere, în contextul respectării drepturilor omului. 

În cadrul Parteneriatului de Mobilitate se implementează Proiectul „Consolidarea capacităţii Moldo-
vei de gestionare a pieţei muncii și de reîntoarcere a migranţilor în cadrul Parteneriatului de Mobilitate cu 
Uniunea Europeană”. Obiectivul de bază al Proiectului constă în facilitarea reintegrării pe piaţa muncii 
din Moldova a persoanelor care se întorc voluntar sau cu forţa din UE și acordarea ajutorului migranţilor 
moldoveni în folosirea în cel mai bun mod posibil a capacităţilor și resurselor obţinute prin experienţa de 
migraţie în propriul lor benefi ciu cît și pentru dezvoltarea Moldovei. 

În vederea realizării Planului de acţiuni privind stimularea reîntoarcerii lucrătorilor migranţi mol-
doveni de peste hotare (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1133 din 09.10.2008) pe parcursul anului 
2009, cu susţinerea Proiectului, a fost efectuată Analiza pieţei muncii și elaborată prognoza pieţei mun-
cii din Moldova. Totodată, a continuat Dezvoltarea sistemului de informaţie privind piaţa muncii, prin 
deschiderea Centrului de informare despre piaţa muncii și Centrului de Apel. În cadrul centrelor au fost 
organizate tîrguri ale locurilor de muncă și o serie de activităţi de consolidare a relaţiei cu angajatorii. 
Cele două instrumente de informare au fost, de asemenea, promovate în cadrul proiectului prin diferite 
materiale și spoturi publicitare. 

Cu susţinerea Proiectului, în noiembrie 2009 a fost realizat un Tîrg al locurilor de muncă în Berlin pen-
tru moldovenii din Germania. În organizarea și realizarea evenimentului au fost implicate diaspora mol-
dovenilor din Germania, Ambasada Republicii Moldova în Germania, Serviciul Public de ocupare a forţei 
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de muncă din Germania, ANOFM. Opt companii din Moldova au oferit diferite oportunităti de angajare 
participanţilor, în condiţii fi nanciare avantajoase, salarii între 500 și 1200 euro. 

Crearea oportunităţilor economice în ţară prin promovarea investirii remitenţelor 
în propria afacere

În anul 2009 volumul total al transferurilor bănești din străinătate, efectuate prin băncile din Repu-
blica Moldova de către persoane fi zice, a constituit 1182 mil. dolari, ceea ce reprezintă 21,9% în raport cu 
PIB. Comparativ cu anul 2008, acesta s-a micșorat cu 28,8%. Conform Balanţei de Plăţi, volumul remiten-
ţelor a înregistrat suma de 1198,6 mil. dolari (cu 36,6% mai puţin comparativ cu anul 2008), sau 22% în 
raport cu PIB. 

Tabelul 2.10. Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate de persoane fi zice 
(rezidente şi nerezidente) prin băncile din Republica Moldova, 2008-2009

Total intrări prin sistemul băncar Informativ: Datele conform Balanţei de 
Plăţi, Venituri și Transferuri (intrări)

mil. USD 2009/2008, 
%

în raport cu PIB, % mil. USD în raport cu PIB, %

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009

Ianuarie 89.7 64.3 71.7       
Februarie 104.6 70.4 67.4       
Martie 126.4 91.0 72.0       
Trimestrul I 320.7 225.7 70.4 27.8 18.5 394.0 217.4 34.2 17.8
Aprilie 156.4 89.8 57.4       
Mai 131.3 89.8 68.4       
Iunie 147.5 109.5 74.2       
Trimestrul II 435.2 289.0 66.4 27.9 21.7 485.5 299.0 31.1 22.5
Semestrul I 755.9 514.7 68.1 28.1 20.1 879.5 516.3 32.6 20.2
Iulie 180.8 113.4 62.7       
August 166.3 103.5 62.2       
Septembrie 159.4 114.6 71.9       
Trimestrul III 506.5 331.5 65.5 27.1 22.8 549.1 328.5 29.4 22.7
9 luni 1262.4 846.3 67.0 26.3 21.1 1428.5 844.9 29.7 21.1
Octombrie 141.3 111.5 78.9      
Noiembrie 112.8 102.2 90.6      
Decembrie 143.7 122.1 85.0      
Trimestrul IV 397.8 335.8 84.4 26.1 24.1 459.5 352.7 30.2 25.3
Total 1660.2 1182.0 71.2 27.4 21.9 1888.1 1198.6 31.2 22.0

Sursa: BNM, BNS

Este de menţionat că ritmul de creștere a intrărilor de peste hotare a început să scadă începînd cu 
trimestrul IV al anului 2008. Astfel, în trimestrul IV volumul total de intrări a înregistrat 397,8 mil. dolari, 
în diminuare cu 21,5%, comparativ cu trimestrul III al anului 2008. Datele trimestriale înregistrate în anul 
2009 confi rmă acest fapt, înregistrînd reduceri esenţiale în trimestrele I, II și III faţă de perioadele respec-
tive ale anului precedent.

Astfel, pe măsura intensifi cării crizei economice în ţările Europei Occidentale, volumul intrărilor s-a 
micșorat continuu, în anul 2009 atingînd practic nivelul anului 2007. 

În total, în anul 2009 transferurile bănești au însumat 1198 mil. dolari, fi ind cu 36,6% în diminuare faţă 
de anul 2008. 

Potrivit studiilor, migranţii moldoveni transmit acasă, în medie, 56,4% din cîștigul lor. Cea mai mică 
parte din cîștig o aduc cei din Franta, Germania, statele Benelux – doar 41,1%, iar cea mai mare parte – cei 
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din ţările CSI – 74,8%. Partea de cîștig remisă depinde și de așa factori ca: mărimea familiei migrantului, 
nivelul de instruire, vîrsta migrantului. Pentru a-și asigura existenţa (loc de trai, alimentaţie, etc.) în ţara de 
destinaţie migranţii cheltuie în medie cca 25% din veniturile lor: bărbaţii – cca 28,1% și femeile – 21,2%. 

În scopul investirii remitenţelor în dezvoltarea mediului rural și în crearea de noi întreprinderi a fost 
elaborat proiectul Programului PARE 1+1, care prevede mobilizarea resurselor umane și fi nanciare ale 
emigranţilor moldoveni în dezvoltarea economică a Republicii Moldova prin acordarea unui grant în pro-
porţie de 50% din contribuţia proprie a migrantului, dar nu mai mult de 200 mii lei, suplimentat cu con-
sultanţă, instruire antreprenorială și activităţi de informare. Programul este prevăzut pentru o perioadă 
de 24 luni și presupune lansarea a 500 afaceri (250 afaceri anual). 

Totodată, pe parcursul anului 2009 Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici 
și Mijlocii (ODIMM) a acordat consultaţii referitor la oportunităţile de lansare și dezvoltare a afacerilor 
proprii pentru aproximativ 1440 persoane și a fost acordat suport metodologic în atragerea remitenţelor 
prin crearea fermelor mici (de familie) la 71 persoane fi zice. Concomitent, din fondul de subvenţionare au 
fost alocate 5,0 mil. lei pentru stimularea procurării animalelor de prăsilă. De asemenea, pentru renovarea 
tehnologică a fermelor de bovine au fost acordate 10,0 mil. lei. 

Ţinînd cont de importanţa remitenţelor pentru economia Republicii Moldova și îmbunătăţirea opor-
tunităţilor de investire pentru crearea unor afaceri noi, a fost elaborat și se implementează Programul de 
stat de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii pentru anii 2009-2011.

2.6. FORMAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR ŞI PLASAREA LOR ÎN CÎMPUL MUNCII

Reglementarea procesului de formare profesională a cadrelor, racordarea sistemului de formare 
profesională la necesităţile pieţei forţei de muncă este legiferată prin:

– Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995, art. 40 litera d), care stipulează că autorităţile 
publice aprobă planul (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate în instituţiile de 
învăţămînt secundar profesional, mediu de specialitate și superior;

– Legea nr.1070-XIV din 22.06.2000 privind aprobarea „Nomenclatorului specialităţilor pentru 
pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior și mediu de specialitate” (art.2), care 
prevede stabilirea de către Guvern a modului de coordonare a cotei de pregătire a cadrelor în 
instituţiile de învăţămînt private; 

– Legea nr.142-XVI din 07.07.2005 privind aprobarea „Nomenclatorului domeniilor de formare 
profesională și a specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior, 
(ciclul I”, (art.3), prin care Guvernul este obligat să stabilească modul de coordonare a cotei de 
pregătire a cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior private și în cele de stat pe bază de 
contract, cu achitarea taxei pentru studii. 

În baza legilor vizate Guvernul reglementează procesul de înmatriculare la studii indiferent de tipul 
de învăţămînt și de fi nanţare, în scopul raţionalizării pregătirii specialiștilor pentru activităţile economice, 
asigurării proporţionalităţii între pregătirea cadrelor și oferta locurilor de muncă din ţară, evitarea formă-
rii surplusului de cadre ce creează difi cultăţi la angajarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de 
învăţămînt, precum și asigurarea unor studii competitive. Reglementarea de către stat a înmatriculării 
în colegii și instituţiile de învăţămînt secundar profesional se efectuează în scopul stabilirii coraportului 
populaţiei ocupate după nivelul de pregătire: funcţionari și personal de conducere; specialiști; muncitori, 
dintre care circa 65% necesită pregătire în învăţămîntul secundar profesional.

Întru realizarea politicii statului privind pregătirea profesională a cadrelor necesare economiei ţării 
prin sistemul de învăţămînt superior, mediu de specialitate (colegii) și secundar profesional, anual Gu-
vernul aprobă planurile de înmatriculare la studii în instituţiile respective de învăţămînt în aspectul spe-
cialităţilor și al meseriilor, cu fi nanţare de la bugetul de stat și pe bază de contract, ţinîndu-se cont de 
numărul absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt secundar general din anul corespunzător, tendinţele 
demografi ce și de situaţia pe piaţa forţei de muncă.
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Contingentul studenţilor și elevilor
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică privind activitatea instituţiilor de învăţămînt superior, 

la începutul anului de studii 2009-2010 în 33 de instituţii de învăţămînt superior (19 – de stat și 14 – ne-
statale) urmau studiile de formare profesională în învăţămîntul superior (cu excepţia Cicluluil II) 99,1 mii 
studenţi, contingentul reducîndu-se cu 9,6% faţă de anul precedent, iar cea mai mare parte a studenţilor 
(71,2%) urmau studiile în învăţămîntul de zi. 

În învăţămîntul mediu de specialitate funcţionau 47 de colegii (41 – de stat și 6 – nestatale), în care 
urmau studii de formare profesională 32,2 mii elevi, înregistrînd o micșorare cu 1,3% în raport cu anul 
2008. Reţeaua instituţiilor de învăţămînt secundar profesional cuprindea 75 de unităţi (73 – de stat și 2 
– nestatale), inclusiv 23 de școli de meserii (inclusiv – 2 nestatale) și 52 școli profesionale, în care învăţau 
22,2 mii elevi, cu 8,7% mai puţin decît în anul precedent. 

Figura 2.13. Evoluţia numărului de studenţi şi elevi în învăţămîntul superior, mediu de specialitate 
şi secundar profesional în anii 1997-2009, mii persoane
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Sursa: BNS

În învăţămîntul superior 80,8 mii persoane (sau 81,5% din contingentul total al studenţilor care ur-
mau studiile la acest nivel) erau cuprinse în instituţiile de stat, fi ind în descreștere cu 7,8 mii persoane sau 
cu 8,8% comparativ cu anul de studii 2008-2009. Numărul studenţilor din instituţiile nestatale constituia 
18,3 mii persoane, reducîndu-se cu 2,7 mii persoane (-12,7%) în raport cu anul precedent. 

Tabelul 2.11. Distribuţia studenţilor din învăţămîntul superior după gen

Denumirea domeniilor fundamentale
Numărul de studenţi Ponderea în numărul total, %

Total
Inclusiv

Bărbaţi Femei
Bărbaţi Femei

Total 109892 47877 62015 43,6 56,4
Educaţie 15302 3553 11749 23,2 76,8
Ştiinţe umanistice şi arte 4928 1394 3534 28,3 71,7
Ştiinţe sociale, economice şi drept 39699 14665 25034 36,9 63,1
Ştiinţe 4046 2056 1990 50,8 49,2
Inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură 
şi construcţii 22002 15771 6231 71,7 28,3

Agricultură 2216 1650 566 74,5 25,5
Sănătate 4106 1152 2954 28,1 71,9
Servicii 5417 3093 2324 57,1 42,9

Sursa: BNS
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În același timp, 26,6 mii de studenţi sau 26,8% din numărul total urmau studiile din contul bugetului 
de stat, diminuînd cu 1,3 mii persoane (4,6%) faţă de anul de studii 2008-2009, iar 72,5 mii de studenţi sau 
73,2% din numărul total își urmau studiile pe bază de contract.

Cei mai mulţi studenţi din învăţămîntul superior (inclusiv ciclul II) își urmau studiile la specialităţile 
(Tabelul 2.11.) Știinţe sociale, economice și drept – 36,1%; Inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură 
și construcţii – 20% și Educaţie – 13,9%. La celelalte domenii numărul studenţilor fi ind de la 2% pînă la 
4,9%: Știinţe umanitare și arte – 4,5%; Știinţe – 3,7%; Agricultură – 2%; Sănătate – 3,7% și Servicii – 4,9%. 
În numărul total de studenţi care urmează studiile în învăţămîntul superior a prevalat contingentul feme-
ilor – 62015 persoane sau 56,4%, totodată ponderea lor s-a redus cu 1,4 puncte procentuale comparativ 
cu anul de studii 2008-2009. 

Cele mai solicitate de către femei, în raport cu bărbaţii, sînt specialităţile domeniului fundamental Ști-
inţe sociale, economice și drept, la care ponderea femeilor constituia 63,1% în numărul total de studenţi 
de la acest domeniu; Educaţie – 76,8%; Sănătate – 71,9%; Știinţe umanistice și arte – 71,7%. Mai puţin 
solicitate de către femei sînt specialităţile agricole, la care studiază doar 25,5% de femei, ponderea băr-
baţilor constituind 74,5%, și specialităţile inginerești (femei – 28,3%, bărbaţi – 71,7 la sută). De asemenea, 
ponderea bărbaţilor predomină la domeniile de studii: Știinţe (50,8%) și Servicii (57,1%). Distribuţia stu-
denţilor din învăţămîntul superior după programe de studii s-a prezentat astfel: 84,1% din totalul studen-
ţilor erau înscriși la studii superioare de licenţă, 9,8% – la studii de masterat, 1,1% – la studii superioare 
integrate, 3,7% – la studii superioare medicale și farmaceutice și 1,3% la ultimul an al studiilor superioare 
preBologna.

Tabelul 2.12. Studenţi în învăţămîntul superior pe programe de studii şi forme de proprietate, 
la începutul anilor de studii 2008/2009-2009/2010 

2008/2009 2009/2010

Total 
studenţi

Din care în instituţii:
Total 

studenţi

Din care în instituţii:

nestatale – 
total

de stat nestatale – 
total

de stat

total buget total buget

Studii superioare de licenţă 
(Ciclul I) 94445 18072 76373 23994 92422 17669 74753 23140

Studii superioare de masterat 
(Ciclul II) 5242 824 4418 1538 10767 1334 9433 3951

Studii superioare integrate 1035 72 963 287 1188 89 1099 334

Studii superioare medicale şi 
farmaceutice 4157 - 4157 3030 4106 - 4106 3101

Studii superioare preBologna 9986 2828 7158 586 1409 544 865 38
Sursa: BNS

În colegii, la începutul anului de studii 2009-2010 studiau 32249 de elevi, dintre care bărbaţi – 14101 
persoane (43,7%), femei – 18148 persoane, ponderea cărora constituie 56,3% din numărul total de elevi  
(Tabelul 2.13).

Cei mai mulţi elevi studiază la profi lul Economie, ponderea căruia constituie 14,3% din numărul total 
de elevi, urmat de profi lul Medicină – 13,2%; Pedagogie – 8,1%; Servicii – 6,7% etc. La un șir de profi luri 
predomină fetele, inclusiv la specialităţile profi lurilor: Pedagogie – 93,2%; Știinţe administrative – 86%; 
Asistenţă socială – 84,4%; Medicină – 82,5%; Farmacie – 87,1%, Economie – 73,6%. 

O pondere mai joasă a fetelor s-a înregistrat la specialităţile profi lurilor Educaţie fi zică și sport – 33,6%; 
Informatică – 37,3%, Electronică și comunicaţii – 31,2%, Militărie – 16,5%, unde predomină bărbaţii.

La fel, ponderea bărbaţilor predomină și la specialităţile profi lurilor: Electrotehnică și electroener-
getică – 97,4%, Mecanică – 94,8%; Transporturi – 93,1%; Construcţii – 87,7%, ponderea fetelor la aceste 
profi luri fi ind destul de redusă – de la 2,6% pînă la 12,3 la sută.
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Tabelul 2.13. Repartizarea elevilor din colegii după specialităţi pe sexe

Denumirea profi lului
Numărul de elevi Ponderea în numărul total, %

Total
Inclusiv:

Bărbaţi Femei
Bărbaţi Femei

Total 32249 14101 18148 43,7 56,3
Juridică 326 142 184 43,6 56,4
Ştiinţe administrative 221 31 190 14,0 86,0
Pedagogie 2605 177 2428 6,8 93,2
Asistenţă socială 693 108 585 15,6 84,4
Educaţie fi zică şi sport 247 164 83 66,4 33,6
Muzică 898 456 442 50,8 49,2
Medicină 4269 747 3522 17,5 82,5
Farmacie 581 75 506 12,9 87,1
Economie 4619 1219 3400 26,4 73,6
Informatică 1839 1153 686 62,7 37,3
Electrotehnică şi energetică 878 855 23 97,4 2,6
Mecanică 1513 1435 78 94,8 5,2
Transporturi 2588 2410 178 93,1 6,9
Electronică şi comunicaţii 1102 758 344 68,8 31,2
Sisteme informaţionale şi calculatoare 1044 658 386 63,0 37,0
Tehnologia industriei alimentare 950 393 557 41,4 58,6
Tehnologia industriei uşoare 978 243 735 24,8 75,2
Construcţii 1532 1344 188 87,7 12,3
Agricultură 602 425 177 70,6 29,4
Servicii 2172 270 1902 12,4 87,6
Militărie 97 81 16 83,5 16,5

Sursa: BNS

În învăţămîntul secundar profesional la începutul anului de studii 2009-2010 învăţau în total 22161 
de elevi (Tabelul 2.14).

Tabelul 2.14. Repartizarea elevilor din învăţămîntul secundar profesional după specialităţi, pe sexe

Domeniul ocupaţional
Studiază

Ponderea femeilor, %
Total Femei

 TOTAL 22161 6996 31,6
Servicii 5359 3660 68,3
Agricultură 1899 94 4,9
Construcţii 5269 466 8,8
Industrie 3307 13 0,4
Artizanat 83 4 4,8
Industrie poligrafi că 50 23 46,0
Industrie alimentară 1138 801 70,4
Industria de prelucrare a lemnului 80 - -
Industria uşoară 780 746 95,6
Transport 2274 27 1,2
Telecomunicaţii 1897 1147 60,5

Sursa: BNS

În învăţămîntul secundar profesional predomină pregătirea muncitorilor califi caţi la domeniul ocu-
paţional Servicii, la care studiază 24,2% din numărul total de elevi; Construcţii – 23,8%; Industrie – 14,9%; 
Transport – 10,3%; Agricultură și Telecomunicaţii – cîte 8,6% etc.

Spre această treaptă de învăţămînt se orientează preponderent băieţii, care constituiau la începutul 
anului de studii 2009-2010 – 68,4% din numărul total de elevi înmatriculaţi, iar fetele – doar 31,6 la sută.
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Totodată, fetele predomină la meseriile domeniilor: Servicii – 68,3%; Industrie alimentară – 70,4%; Indus-
trie ușoară – 95,6% și Telecomunicaţii – 60,5%. 

În același timp, la meseriile agricole învăţau doar 4,9% de fete; în Industrie (electromecanici, sudori, 
reglori, lăcătuși etc.) – 0,4%; în Transport – 1,2 la sută, iar la meseriile industriei de prelucrare a lemnului 
învaţă doar băieţi.

Înmatricularea elevilor și studenţilor la studii profesionale
În corespundere cu Hotărîrea nr.359 din 20 mai 2009 „Cu privire la planurile de înmatriculare în anul 

2009 la studii superioare de licenţă (Ciclul I) și de masterat (Ciclul II), medii de specialitate și secundare 
profesionale și prognoza înmatriculării în anii 2010-2014”, Guvernul a aprobat înmatricularea la studii 
profesionale a 46815 persoane, dintre care 27875 persoane (59,5%) – la studii cu fi nanţare bugetară și 
18940 persoane (40,5%) – pe bază de contract, inclusiv:

– în învăţămîntul superior la Ciclul I – 19425 persoane, dintre care 37,4% cu fi nanţare bugetară și 
62,6% – pe bază de contract;

– la studii superioare de masterat (Cciclul II) – 2470 persoane cu fi nanţare bugetară;
– în învăţămîntul mediu de specialitate (colegii) – 11920 persoane (49,8% – cu fi nanţare bugetară 

și 50,8% – pe bază de contract);
– în învăţămîntul secundar profesional – 13000 persoane.
Efectiv în anul 2009 au fost înmatriculate la studii 49919 persoane, dintre care 27734 persoane (55,6%) 

cu fi nanţare bugetară și 22185 persoane (44,4%) pe bază de contract cu achitarea taxelor pentru studii. 
1.  În învăţămîntul superior la Ciclul I au fost admiși 21243 studenţi, cu 1818 persoane sau 9,4% 

supraplan, pe contul înmatriculării unui surplus de 2030 studenţi (16,7%) pe bază de contract. 
Înmatriculări supraplan, cu excepţia domeniului „Știinţe”, „Agricultură”, s-au efectuat, practic, la toate 

domeniile fundamentale, îndeosebi la Știinţe sociale, economice și drept – cu 1435 persoane mai multe 
faţă de plan (4370 persoane). 

În același timp 212 locuri bugetare sau 2,9% au rămas neacoperite. Drept rezultat, a crescut ponderea 
studenţilor înmatriculaţi la domeniile: Inginerie, Tehnologii, Arhitectură, Construcţii – cu 4,4 puncte pro-
centuale; Știinţe umanistice și arte –1 p.p.; Servicii – 0,9 p.p.; Agricultură – 0,2 p.p. 

Totodată, a scăzut ponderea studenţilor înmatriculaţi la domeniile: Educaţie – cu 3 puncte procen-
tuale; Știinţe ale naturii, Știinţe exacte – cu 1,4 p.p.; Știinţe sociale, economice și drept – 1,3 p.p.; Sănătate 
– cu 0,8 p.p. în raport cu anul de studii 2008-09.

Figura 2.14. Structura studenţilor înmatriculaţi la domeniile fundamentale (exclusiv Ciclul II) 
în anii de studii 2008/2009-2009/2010
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2.  În instituţiile de învăţămînt superior, la Ciclul II (masterat), în anul de studii 2009-2010 au 
fost înmatriculate 5832 persoane, inclusiv – 2462 de persoane cu fi nanţare bugetară, practic la 
nivelul planului aprobat de către Guvern în număr de 2470 persoane. Au fost înmatriculate, de 
asemenea, 3370 de persoane prin contract – la care admiterea nu se reglementează prin hotărîre 
de Guvern.

A fost înregistrată o majorare a înmatriculării la studii de masterat faţă de anul de studii precedent cu 
11,4%. Din totalul studenţilor înmatriculaţi la masterat, 87,6% au fost înmatriculaţi în instituţiile de stat și 
12,4% – în cele nestatale. În instituţiile de stat, practic fi ecare al doilea masterand a fost înmatriculat cu 
fi nanţare bugetară.

3.  În învăţămîntul mediu de specialitate (colegii) au fost înmatriculaţi 9454 elevi, diminuînd cu 
2466 persoane (-20,7%) faţă de planul stabilit de 11920 persoane. Din numărul total de 5613 per-
soane au fost înmatriculate cu fi nanţare de la buget, rămînînd 322 de locuri (5,4%) neacoperite. 
Au fost admiși doar 3841 elevi pe bază de contract, în diminuare cu 2144 persoane (-35,8%) faţă 
de planul aprobat (5985 persoane). 

În instituţiile de stat au fost înmatriculate circa 92% din numărul total de elevi.
Structura înmatriculării pe grupe de specialităţi relevă ponderi mai semnifi cative pentru următoarele 

profi luri: Economie (14,3% din total înmatriculaţi); Medicină (9,1%); Transporturi (8,2%); Servicii (6,6%); 
Pedagogie (6,5%); Construcţii (5,7%); Mecanică (5,2%); Informatică și sisteme informaţionale și Calcula-
toare (cîte 5,0%); Electronică și comunicaţii (4,4%) etc. În cadrul acestor profi luri, ponderi semnifi cative 
ale elevilor înmatriculaţi pe bază de contract s-au înregistrat la: Servicii (78,1% din elevii înmatriculaţi în 
acest domeniu); Informatică (68,7%) și Transporturi (67,2%).

4.  În învăţămîntul secundar profesional au fost admiși 13390 elevi sau cu 390 de elevi (3%) su-
praplan (13000 persoane). Au fost înmatriculaţi 12601 elevi cu fi nanţare de la buget, cu 401 elevi 
(3,3%) supraplanul stabilit de 12200 persoane, fi ind în diminuare 12,6% faţă de anul de studii 
precedent în legătură cu reforma instituţiilor de învăţămînt secundar profesional, preconizată de 
către Ministerul Educaţiei în anul 2009. 

Tabelul 2.15. Realizarea de către organele centrale de specialitate a planului de înmatriculare în anul 2009 
în învăţămîntul superior, mediu de specialitate şi secundar profesional 

Tipul de studii / 
denumirea ministerelor

2009

Plan Efectiv Devieri (+,-)

Total 
Inclusiv

Total 
Inclusiv

Total 
Plan

Buget Contract Buget Contract Buget Contract

Înmatriculări – total 46815 27875 18940 49919 27734 22185 3104 -141 3245
1. Învăţămînt superior – Ciclul I 19425 7270 12155 21243 7058 14185 1818 -212 2030

a) Instituţii de stat 17005 7270 9735 17607 7058 10549 602 -212 814
Ministerul Educaţiei 14000 5405 8595 14643 5223 9420 643 -182 825
Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare 1435 560 875 1433 558 875 -2 -2  

Ministerul Sănătăţii 700 550 150 710 560 150 10 10  
Ministerul Culturii 355 240 115 344 240 104   
Ministerul Afacerilor Interne 215 215  240 240    
Ministerul Apărării 150 150  150 150    
Academia de Ştiinţe 150 150  87 87  -63 -63  

b) Instituţii nestatale 2420  2420 3636  3636 1216  1216
Ponderea, %: – Instituţii de stat 87,5 100,0 80,1 82,9 100,0 74,4   
2. Învăţămînt superior – Ciclul II 2470 2470  5832 2462 3370 3362 -8 3370
3. Învăţămînt mediu de specialitate 11920 5935 5985 9454 5613 3841 -2466 -322 -2144
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Tipul de studii / 
denumirea ministerelor

2009

Plan Efectiv Devieri (+,-)

Total 
Inclusiv

Total 
Inclusiv

Total 
Plan

Buget Contract Buget Contract Buget Contract

a) Instituţii de stat 11010 5935 5075 8690 5613 3077 -2320 -322 -1998
Ministerul Educaţiei 8255 3845 4410 6206 3632 2574 -2049 -213 -1836
Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare 1180 870 310 1038 849 189 -142 -21 -121

Ministerul Sănătăţii 1150 900 250 1064 814 250 -86 -86  
Ministerul Culturii 375 270 105 332 268 64 -43 -2 -41
Serviciul Grăniceri 50 50 50 50   

b) Instituţii nestatale 910 910 764  764 -146 -146
Ponderea, %: – Instituţii de stat 92,4 100 84,8 91,9      
4. Învăţămînt secundar profesional 13000 12200 800 13390 12601 789 390 401 -11

a) Instituţii de stat 12700 12200 500 13259 12601 658 559 401 158
b) Instituţii nestatale 300  300 131  131 -169  -169

Ponderea, %: – Instituţii de stat 97,7 100 62,5 99,0 100 83,4  
Sursa: BNS

Pe tipuri de instituţii, distribuţia elevilor înmatriculaţi s-a prezentat astfel: 18,4% – în școli de meserii 
și 81,6% – în școli profesionale. Ponderea celor înmatriculaţi din localităţile rurale, în numărul total al ele-
vilor înmatriculaţi, a fost de 73,8%. 

Comparativ cu anul de studii 2008-2009, structura elevilor înmatriculaţi în funcţie de domeniile ocu-
paţionale s-a modifi cat. 

În special, s-a redus ponderea elevilor înmatriculaţi în domeniul ocupaţional Servicii (cu 7,5 puncte 
procentuale) și s-a majorat ponderea elevilor înmatriculaţi în domeniile: Construcţii (cu 4,4 puncte pro-
centuale), Agricultură (cu 3,6 puncte procentuale) și Industria de prelucrare a metalelor și constructoare 
de mașini (cu 3,3 puncte procentuale). 

Structura înmatriculării la studii pe profesii refl ectă că cele mai semnifi cative ponderi sînt înregistrate 
la un șir de meserii necesare pe piaţa muncii, printre care: 

– Tencuitor (9,5% din total înmatriculaţi); 
– Lăcătuș la repararea automobilelor (7,8%); 
– Bucătar (6,0%); 
– Cusătoreasă (5,8%); 
– Electrogazosudor-montator (5,5%); 
– Operator la calculatoare (5,4%); 
– Tractorist-mașinist în producţia agricolă (5,1%); 
– Tîmplar (4,9%); 
– Cusătoreasă în industria confecţiilor (4,3%);
– Pietrar-zidar (3,2%); 
– Electromontor la repararea și întreţinerea utilajului electric; Electrosudor la sudarea manuală și 

Placator cu plăci (cîte 3,1%) etc.
Analiza înmatriculării la studii în raport cu anii precedenţi demonstrează că în anul 2009 în institu-

ţiile de învăţămînt superior au fost admiși de 2 ori mai mulţi studenţi în raport cu anul 1990. Totodată, 
reglementarea înmatriculării de către Guvern în scopul pregătirii unui număr de cadre sufi cient pentru 
necesităţile pieţei muncii și evitării surplusului de specialiști la un șir de specialităţi a condus în anul 2009 
la reducerea înmatriculării cu 38% în raport cu anul 2005, cînd a fost înregistrat cel mai mare număr de 
studenţi înmatriculaţi la studii superioare – 34553 persoane. 
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Ca urmare a reglementării de către stat a înmatriculării la studii în învăţămîntul superior în scopul co-
relării pregătirii cadrelor cu necesităţile pieţei muncii, la un șir de specialităţi economice, Limbi moderne, 
Relaţii internaţionale, Politologie și Drept au fost înmatriculate 5725 persoane, reducîndu-se cu 5,2% în 
raport cu anul precedent la specialităţile respective, ponderea cărora în numărul total de înmatriculări s-a 
redus pînă la 26,1% în raport cu ponderea de 27,8% înregistrată efectiv în anul 2007 și, respectiv, faţă de 
nivelul de 50,2% atins în anul 2005.

Figura 2.15. Structura înmatriculării în învăţămîntul secundar profesional 
în anii de studii 2008-2009 şi 2009/2010 pe domenii ocupaţionale

Telecomunicaţii 6,6
6,6

9,4

4,6

0,2

0 5 10 15 20 25 30

0,3

6,2
5,3

15,8

26,9
22,5

12,5

10,0

2008 2009

19,4
26,9

6,4

0,6

0,3
0,4

0,9

6,4

11,4Transporturi

Industria uşoară

Industria de prelucrare
a lemnului

Industria alimentară

Industria poligrafică

Artizanat

Industrie

Construcţii

Agricultură

Servicii

Sursa: BNS

Începînd cu anul 1990, s-a înregistrat o tendinţă de diminuare a numărului elevilor înmatriculaţi în 
învăţămîntul mediu de specialitate (colegii). Spre exemplu, contingentul elevilor admiși la studii în anul 
2009 (9454 persoane) a fost mai redus cu 29,4% faţă de anul 1990; cu 11,9% în raport cu nivelul înmatri-
culării înregistrate efectiv în anul 2005 (10734 elevi) și, respectiv, cu 11,7% faţă de anul precedent.

În învăţămîntul secundar profesional în anul 2009 au fost înmatriculaţi cu 40,2% mai puţini elevi faţă 
de anul 1990; cu 13,2% în raport cu anul 2005 și 12,6% faţă de anul 2008.
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Figura 2.16. Evoluţia înmatriculării studenţilor şi elevilor în învăţămîntul superior, mediu de specialitate (colegii) 
şi secundar profesional în anii 1990-2009, mii persoane
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Sursa: BNS

Absolvirea și plasarea în cîmpul muncii
Mecanismul reglementării procesului de plasare în cîmpul muncii a tinerilor specialiști cu studii uni-

versitare și din colegii a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.923 din 04.09.2001 
„Cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior și mediu de 
specialitate de stat” cu modifi cările ulterioare. În scopul determinării tinerilor specialiști, care și-au făcut 
studiile în grupele cu fi nanţare de la buget din instituţiile de învăţămînt superior și mediu de specialitate, 
să se prezinte la locurile de lucru conform repartizării, instituţiile de învăţămînt superior și mediu de spe-
cialitate de stat au fost obligate să încheie cu studenţii, elevii înmatriculaţi la anul I de studii (cursurile de 
zi) în grupele cu fi nanţare de la buget, contracte privind instruirea și plasarea lor în cîmpul muncii după 
absolvire în funcţie de necesităţile statului. 

În corespundere cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1396 din 24.11.2003 „Cu privire la 
instruirea medicilor și farmaciștilor rezidenţi și plasarea în cîmpul muncii a tinerilor specialiști”, începînd 
cu anul de studii 2003-2004, instruirea medicilor și farmaciștilor prin studii postuniversitare în reziden-
ţiat, cu fi nanţare de la bugetul de stat, se efectuează exclusiv în bază de contract individual încheiat cu 
Ministerul Sănătăţii. 

De asemenea, în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare, absolvenţilor le sînt acor-
date un șir de facilităţi la încadrarea în cîmpul muncii, în special în sectorul rural.
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Conform datelor statistice, în anii 2002-2006 circa 56-59 la sută din numărul total al absolvenţilor cu studii 
superioare au constituit absolvenţii specialităţilor economice, Relaţii internaţionale, Drept și Limbi moderne. 

În anul 2008, conform datelor statistice, au absolvit studiile de licenţă 29,6 mii persoane, dintre care 
15,4 mii persoane (52%) – specialităţile economice.

Tabelul 2.16. Evoluţia numărului de absolvenţi ai instituţiilor de formare profesională 
şi plasarea lor în cîmpul muncii în anii 2001-2009, persoane

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2009 către, %

2001 2008
Absolvenţi ai instituţiilor de 
învăţămînt superior, Ciclul I 12496 14531 15296 15330 17415 16984 19972 29614 26611 89,9 213,0

Inclusiv învăţămînt de zi 8998 9706 10862 10623 12050 11458 13263 22288 15264 68,5 169,6
Din care plasaţi în cîmpul muncii 1325 1352 1641 1257 1244 1560 1230 2273 2292 100,8 173,0
Ponderea lor în numărul total, % 14,7 13,9 15,1 11,8 10,3 13,6 9,3 10,2 15,0
Inclusiv cu fi nanţare bugetară,% 21,8 23,4 17,8 21,4 23 39,8 19,6 19,6 23,6
Mediu de specialitate (colegii) 6602 5087 4280 3514 4906 3789 6433 6619 7075 106,9 107,2
Inclusiv învăţămînt de zi 5909 4557 3869 3066 4535 3189 6073 6149 6650 108,1 112,5
Din care plasaţi în cîmpul muncii 1284 1190 1245 1122 1710 1391 2266 3050 3117 102,2 242,8
Pondrea lor în numărul total, % 21,7 26,1 32,2 36,6 37,7 43,6 37,3 49,6 46,9
Secundar profesional 15448 14927 15514 14693 11274 14486 12916 12993 12854 98,9 83,2
Din care plasaţi în cîmpul muncii 8427 8334 9219 8236 7268 8910 8221 9059 8277 91,4 98,2
Ponderea lor în numărul total, % 54,6 55,8 59,4 56,1 64,5 61,5 63,6 69,7 64,4

Sursa: BNS

În anul 2009 numărul absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior a constituit 26,6 mii persoane, 
cu 3,0 mii (10,1%) mai puţin decît în anul de studii precedent, dintre care 13 mii persoane sau circa 50% 
au absolvit specialităţile economice (9 mii persoane) și juridice (4 mii persoane). 

Numărul de absolvenţi ai colegiilor în anul 2009 a constituit 7,1 mii persoane, prezentînd o majorare 
faţă de anul precedent cu 6,9%. Absolvenţii colegiilor de stat au format 92,1%. Majoritatea elevilor au ab-
solvit cursurile de zi (94,0%). Ponderea absolventelor în totalul persoanelor care au absolvit învăţămîntul 
mediu de specialitate a fost de 55,6%. 

Din totalul absolvenţilor colegiilor, ponderi mai semnifi cative au înregistrat specialiștii cu diplome în 
următoarele domenii: Economie (16,5%), Medicină (15,8%), Pedagogie (9,0%), Transporturi (8,9%), Infor-
matică (5,3%), Construcţii și Servicii (cîte 4,6%). 

Numărul absolvenţilor din învăţămîntul secundar profesional, în anul 2009, a constituit 12,8 mii per-
soane, prezentînd o ușoară descreștere faţă de anul precedent (cu 1,1%). 

Din numărul total al absolvenţilor, 15,8% au obţinut califi carea de Bucătar; 10,1% – Lăcătuș la repara-
rea automobilelor; 7,8% – Tencuitor; 6,5% – Electrogazosudor-montator; 5,0% – Operator la calculatoa-
re; cîte 4,1% – Cusătoreasă și Tîmplar; Tractorist-mașinist în producţia agricolă (3,3%); Placator cu plăci 
(2,6%), Pietrar-zidar (2,4%) etc.

Reieșind din informaţia statistică disponibilă, este extrem de redus nivelul de plasare în cîmpul mun-
cii a absolvenţilor din anul 2009, îndeosebi în învăţămîntul superior, din cauza lipsei locurilor de muncă 
corespunzătoare și remunerate respectiv, precum și a surplusului de absolvenţi ai instituţiilor de învăţă-
mînt superior la unele specialităţi, în special, ţinîndu-se cont că în ultimii ani circa 50% din absolvenţi au 
făcut studii economice și juridice 

Spre exemplu, în anul 2001 doar 14,7% din absolvenţii învăţămîntului superior de zi au fost repar-
tizaţi în cîmpul muncii (21,8% din ei – absolvenţi care și-au făcut studiile cu fi nanţare bugetară); în anul 
2005 și mai puţini – 10,3% în total (23% – din buget); în 2008 – 10,2% în total (19,6% – din buget) și în anul 
2009, respectiv – 15,0%, inclusiv 23,6% din absolvenţii care au studiat cu fi nanţare de la bugetul de stat, 
aceștia fi ind în special pedagogii, medicii, militarii.
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Figura 2.17. Evoluţia plasării în cîmpul muncii a absolvenţilor învăţămîntului superior de zi în anii 2001-2009
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Pentru colegii acest indicator în anul 2001 a constituit 21,7%, pe parcurs înregistrîndu-se tendinţa de 
creștere a numărului absolvenţilor colegiilor angajaţi în cîmpul muncii, atingînd către anul 2005 nivelul 
de 37,7%; în anul 2006 – 43,6%, iar în anul 2009 – 46,9 la sută. 

Circa 55-70% din absolvenţii învăţămîntului secundar profesional au fost plasaţi în cîmpul muncii în 
perioada anilor 2001-2009, inclusiv: în 2005- 54,6%; 2006 – 64,5%, în 2008 – 69,7% și în 2009 – 64,4%. În 
situaţia creată, în lipsa unui loc de muncă corespunzător, o parte considerabilă a tinerilor specialiști com-
pletează rîndul șomerilor sau se angajează în activităţi ce nu corespund profesiei obţinute. 

Totodată, informaţia statistică actuală este incompletă, deoarece se obţine în baza rapoartelor pri-
vind activitatea instituţiilor de învăţămînt prezentate la începutul anului respectiv de studii, cînd institu-
ţiile de învăţămînt nu dispun de o informaţie amplă privind angajarea tinerilor specialiști doar numai la 
două luni după absolvirea studiilor, iar angajatorii nu sînt obligaţi să informeze instituţiile respective de 
învăţămînt despre angajarea tinerilor specialiști. 

2.7. POLITICI SALARIALE

Salariul este principala sursă de venit pentru satisfacerea necesităţilor vitale ale angajaţilor și familii-
lor lor și o formă efi cientă de stimulare a muncii.

Astfel, venitul din activitatea salarială a populaţiei în anii 2005-2009 se caracterizează prin datele ce 
urmează.
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Tabelul 2.17. Dinamica venitului din activitatea salarială, 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009
Venituri disponibile medii lunare pe o persoană, lei 568,6 839,6 1018,7 1188,6 1166,1
inclusiv: venitul din activitatea salarială, % 43,7 41,6 41,4 42,9 43,5

Sursa: BNS

Politica salarială în anul 2009 s-a axat pe fortifi carea cadrului legislativ și normativ în domeniu în 
scopul perfecţionării și liberalizării sistemului de salarizare a angajaţilor din economia naţională menit să 
asigure o creștere continuă a salariilor tuturor angajaţilor.

Sectorul real al economiei naţionale 
La începutul anului 2009 au intrat în vigoare modifi cările (operate prin Legea nr. 242-XVI din 20 no-

iembrie 2008) în Legea salarizării și în Codul Muncii, prin care au fost lărgite drepturile partenerilor sociali 
în reglementarea tarifară și legalizate sistemele netarifare de salarizare ca modalităţi de diferenţiere a 
salariilor angajaţilor, orientate spre rezultatele fi nale ale activităţii de producţie și fi nanciare ale unităţii. 

În scopul protejării de către stat a salariaţilor cu retribuţie mică a fost instituit cuantumul minim ga-
rantat al salariului în sectorul real, care reprezintă valoarea minimă obligatorie a retribuţiei muncii garan-
tată de către stat pentru munca prestată de salariaţi în sectorul real. Acest indicator, odată stabilit, ulterior 
se reexaminează anual în funcţie de creșterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum și a ratei de 
creștere a productivităţii muncii la nivel naţional.

Totodată, în anul 2009, ca urmare a intrării economiei ţării în criză economico-fi nanciară, nu a fost po-
sibilă negocierea și stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, mărimea minimă a 
salariului pentru categoria I de califi care rămînînd la nivelul anului 2007- 900 lei pe lună. 

În urma crizei care a afectat sectorul real au scăzut și ritmurile de creștere a salariului mediu pe ra-
muri și în sectorul real în ansamblu. Astfel, salariul mediu al unui angajat din sectorul real în anul 2009 
a constituit 2944,4 lei sau doar cu 3,7 % mai mult faţă de anul 2008 (creșterea în 2008 faţă de 2007 a 
înregistrat 23,6%). 

Dinamica salariilor medii ale angajaţilor din ramurile sectorului real este refl ectată în tabelul de mai jos.

Tabelul 2.18. Dinamica salariilor medii ale angajaţilor din ramurile sectorului real, 2005-2009 

2005 2006 2007 2008 2009
Salariul mediu nominal al unui lucrător din economia 
naţională, lei 1318,7 1697,1 2065,0 2529,7 2747,6

majorarea faţă de anul precedent, % x 128,7 121,7 122,5 108,6

din care: 
în sectorul real, lei 1485,0 1830,0 2296,0 2837,6 2944,4

majorarea faţă de anul precedent, % x 123,2 125,4 123,6 103,7
 în sectorul bugetar, lei 992,4 1450,1 1624,5 1954,3 2406,5
majorarea faţă de anul precedent, % x 146,1 112,0 120,3 123,1
inclusiv pe ramuri: 
Agricultura, economia vînatului şi silvicultura 744,0 914,5 1098,6 1484,4 1468,9
majorarea faţă de anul precedent, % x 122,9 120,1 135,1 98,9
Industria extractivă 2037,3 2623,8 3098,3 3739,7 3314,0
majorarea faţă de anul precedent, % x 128,8 118,1 120,7 88,6
Industria prelucrătoare 1651,6 1914,5 2314,1 2762,8 2800,8
majorarea faţă de anul precedent, % x 115,9 120,9 119,4 101,4
Energia electrică şi termică, gaze şi apă 2323,6 2872,3 3595,8 4316,4 4520,3
majorarea faţă de anul precedent, % x 123,6 125,2 120,0 104,7
Construcţii 1972,8 2429,1 2967,6 3468,9 3057,3
majorarea faţă de anul precedent, % x 123,1 122,1 116,9 88,1
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2005 2006 2007 2008 2009
Comerţ cu ridicata şi amănuntul 1228,1 1555,2 2088,7 2530,7 2614,1

majorarea faţă de anul precedent, % x 126,6 134,3 121,1 103,3
Hoteluri şi restaurante 1150,5 1384,6 1759,5 2111,9 2153,6

majorarea faţă de anul precedent, % x 120,3 127,1 120,0 102,0
Transporturi şi comunicaţii 2142,9 2549,1 3039,5 3533,1 3653,5

majorarea faţă de anul precedent, % x 119,0 119,2 116,2 103,4
Activităţi fi nanciare 3450,6 3863,3 4648,3 5446,3 5637,7

majorarea faţă de anul precedent, % x 112,0 120,3 117,1 103,5
Tranzacţii imobiliare 1671,4 2051,7 2583,6 3215,6 3417,2

majorarea faţă de anul precedent, % x 122,7 125,9 124,4 106,2
Sursa: BNS

Datele tabelului denotă, că în perioada de referinţă ritmurile de creștere a salariilor au scăzut sub-
stanţial faţă de ritmurile de creștere atinse în anii precedenţi, iar în ramura construcţiilor și în industria 
extractivă salariul mediu s-a redus cu peste 11 la sută. 

În aspect ramural diferenţierea nivelului salarizării este destul de pronunţată și în cea mai mare mă-
sură refl ectă situaţia economică din ramurile respective. În continuare, cele mai mici salarii se plătesc în 
agricultură, silvicultură, pescuit, iar cele mai mari – în activităţile fi nanciare, energia electrică și termică, 
gaze și apă, transporturi și comunicaţii. Totodată, diferenţierea excesivă treptat se reduce, odată cu dez-
voltarea reglementării salarizării prin intermediul parteneriatului și dialogului social tot mai pronunţat 
devine procesul omogenizării, uniformizării salariilor. Astfel, dacă în anul 2005 raportul dintre ramura cu 
cele mai mici salarii și ramura cu cele mai mari salarii constituia 1:4,6, apoi în anul 2009 raportul în cauză 
a fost 1:3,8. 

Repartizarea salariaţilor după mărimea salariului conform investigaţiei din septembrie 2009 se carac-
terizează prin datele tabelului ce urmează.

Tabelul 2.19. Mărimea salariului conform investigaţiei din luna septembrie 2009

Total Sectorul 
real

Inclusiv pe ramuri:
Sectorul 
bugetaragricultura industria comerţul transport şi 

comunicaţii

Efectivul de personal care a lucrat 
luna întreagă, mii persoane 423,5 249,6 31,8 65,2 37,2 24,8 173,9

Procentul angajaţilor cărora li s-a 
calculat salariul în mărime de:

pînă la 600 lei 0,6 0,9 5,0 0,4 0,2 0,1
600,01 – 800 lei 7,6 3,9 17,0 1,3 2,5 1,1 12,9
800,01 – 1200 lei 16,5 15,5 22,8 11,4 22,3 15,0 18,0
1200,01 – 1600 lei 13,4 14,1 17,8 11,8 18,3 11,8 12,3
1600,01 – 2000 lei 11,5 12,2 13,0 10,8 14,4 8,6 10,6
2000,01 – 2500 lei 11,9 12,1 10,1 12,8 11,7 10,2 11,5
2500,01 – 3000 lei 10,0 10,2 6,2 12,5 8,5 10,0 9,8
3000,01 – 3500 lei 8,1 7,6 3,4 10,0 5,5 7,7 8,6
3500,01 – 4000 lei 6,4 5,9 1,7 7,8 4,4 7,0 7,2
4000,01 – 5000 lei 6,5 7,0 1,6 9,2 4,5 10,3 5,7
5000,01 – 6000 lei 3,2 4,2 0,7 5,2 3,0 6,5 1,9
Peste 6000 lei 4,2 6,3 0,7 7,0 4,4 11,6 1,3

Sursa: BNS
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Conform datelor tabelului, un salariu sub nivelul minimului de existenţă (1187,8 lei) în luna septem-
brie 2009 se achita la 44,8% din agricultori, 31,0% din angajaţii bugetari, iar în transporturi și comunica-
ţii – doar 16,3%. Totodată, de salarii mai mari de 4000 lei benefi ciau 28,4% din salariaţii din transport și 
comunicaţii și doar 3,0% din agricultură.

Sectorul bugetar
În sectorul bugetar, în anul 2009 a continuat implementarea noului sistem de salarizare prevăzut de 

Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
Implementarea noului sistem de salarizare a angajaţilor bugetari a demarat în anul 2006 și pînă în 

anul 2009 au fost puse în aplicare mai multe norme salariale conform termenelor de implementare pre-
văzute de lege. 

Au fost stabilite salarii lunare pentru persoanele cu funcţii de demnitate publică, alese sau numite. 
Funcţionarii publici și funcţiile corpului de ofi ţeri din aparatele centrale ale organelor apărării naţio-

nale, securităţii statului și ordinii publice au fost trecuţi la salarizare în baza unor grile de salarii cu acorda-
rea pe etape a unor sporuri și premii.

În baza Reţelei tarifare unice de salarizare au fost stabilite condiţiile de salarizare și mărimile salariilor 
pentru angajaţii din învăţămînt, sănătate, asistenţă socială, știinţă, cultură, artă, sport, alte unităţi buge-
tare, precum și pentru efectivul de trupă și corpul de comandă din unităţile apărării naţionale, securităţii 
statului și ordinii publice.

Către anul 2009 s-a conturat necesitatea majorării salariilor cuprinse în grilele de salarizare, în special 
pentru salariaţii cu retribuţie mică. Pentru realizarea acestui deziderat, începînd cu 1 ianuarie 2009 sala-
riul minim a fost majorat de la 400 lei pînă la 600 lei pe lună.

Reieșind din noua mărime a salariului minim, au fost recalculate și stabilite prin lege noile mărimi ale 
grilelor de salarii pe categorii de salarizare. În consecinţă, de o majorare a salariilor de bază cu 10-35% 
au benefi ciat toţi angajaţii din învăţămînt, știinţă, unităţi sanitare și asistenţă socială, din cultură, artă și 
sport, precum și din alte unităţi fi nanţate de la bugetul public naţional. Pentru efectivul de trupă și corpul 
de comandă din organele apărării naţionale, securităţii statului și ordinii publice măsura în cauză a fost 
implementată de la 1 iulie 2009.

Suplimentar la normele salariale prevăzute de Legea nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005, cu începere 
de la 1 aprilie 2009 salariile pentru cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar și corpu 
profesoral din universităţi au fost majorate pînă la media grilelor de salarii pe categoriile de salarizare, iar 
cu începere de la 1 septembrie 2009 a fost preconizată trecerea lor la un nou mod de salarizare bazat pe 
salarii lunare, menit să asigure salarizarea lor la nivelul salariului mediu prognozat pe economie pentru 
anul gestionar.

Odată cu intrarea economiei naţionale în criza economico-fi nanciară și creșterea drastică a defi citului 
bugetar, ultima măsură a fost tranșată în trei etape, prin care, începînd cu 1 septembrie 2009, salariile 
cadrelor didactice au fost majorate cu circa 24 la sută, următoarele majorări cu circa 12 % fi ecare urmînd 
să fi e realizate cu începere de la 1 ianuarie 2011 și 1 septembrie 2011.

Concomitent, au fost amînate și măsurile ce prevedeau majorarea plăţilor salariale pentru funcţiona-
rii publici și efectivul de trupă, și corpul de comandă din organele apărării naţionale, securităţii statului și 
ordinii publice.

În urma implementării măsurilor de perfecţionare a salarizării angajaţilor bugetari, salariul mediu din 
sectorul bugetar a constituit 2406,5 lei sau cu 23,1 % mai mult faţă de nivelul atins în anul 2008. Astfel, în 
anul 2009 ritmul de creștere a salariului în sectorul bugetar (23,1%) a fost de 6 ori mai mare decît cel din 
sectorul real (3,7%). După 4 ani de implementare a prevederilor Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 a 
fost asigurată o majorare a salariului mediu al angajaţilor bugetari de peste 2,4 ori (de la 992,4 lei în anul 
2005 pînă la 2406,5 lei în anul 2009).

Evoluţia salariilor în ramurile sectorului bugetar se caracterizează prin datele Tabelului 2.20. 
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Tabelul 2.20. Dinamica salariilor în sectorul bugetar, 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009 2009 faţă de 
2005, ori

Salariul mediu pe economia naţională, lei 1318,7 1697,1 2065,0 2529,7 2747,6 2,0
Salariul mediu în sectorul real, lei 1485,0 1830,0 2296,0 2837,6 2944,4 2,0
Salariul mediu în sectorul bugetar, lei 992,4 1450,1 1624,5 1954,3 2406,5 2,4
Ponderea salariului mediu în sectorul bugetar faţă 
de salariul mediu în sectorul real, % 66,8 79,2 70,7 68,9 81,7 x

Salariul mediu pe ramuri, lei:
Cercetare şi dezvoltare 1449,5 2010,0 2620,4 3252,9 3553,3 2,4

majorarea faţă de anul precedent, % x 138,6 100,8 124,1 109,2 X
Administraţie publică 1325,7 2119,4 2394,7 2724,8 3179,8 2,4

majorarea faţă de anul precedent, % x 159,9 113,0 113,8 116,7 X
Învăţămînt 861,0 1188,4 1317,2 1625,8 2105,5 2,4

majorarea faţă de anul precedent, % x 138,0 110,8 123,4 129,5 X
inclusiv: cadre didactice 1206,9 1660,0 1802,4 2210,4 2934,9 2,4

majorarea faţă de anul precedent, % x 137,5 108,6 122,6 132,8 x
Sănătate şi asistenţă socială 855,7 1196,0 1457,3 1824,4 2156,1 2,5

majorarea faţă de anul precedent, % x 139,8 121,8 125,2 118,2 x
Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 551,0 785,2 980,6 1236,8 1541,0 2,8

majorarea faţă de anul precedent, % x 142,5 124,9 126,1 124,6 x
Sursa: BNS

Astfel, în anul 2009, de cea mai mare creștere a salariului au benefi ciat salariaţii din învăţămînt 
(+29,5%), salariile cadrelor didactice majorîndu-se cu 32,8 la sută. Pentru prima dată salariul mediu al 
cadrelor didactice (2934,9 lei) a depășit salariul mediu pe economia naţională. 

Totodată, a fost redus semnifi cativ decalajul în nivelul de salarizare dintre sectorul bugetar și sectorul 
real. În anul 2009 salariul mediu în sectorul bugetar a constituit 81,7% faţă de salariul mediu în sectorul 
real, pe cînd în anul 2008 el a constituit doar 68,9 la sută.

2.8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

Politicile de ocupare a forţei de muncă se caracterizează prin dinamica resurselor de muncă, rata de 
activitate și rata de ocupare a populaţiei, rata șomajului și capacitatea economiei naţionale de a utiliza la 
maxim resursele umane disponibile.

Criza economico-fi nanciară a marcat profund situaţia de pe piaţa muncii, repercusiunile căreia s-au 
regăsit în amplifi carea dezechilibrului între cererea și oferta forţei de muncă, micșorarea numărului de sa-
lariaţi ocupaţi în economia naţională, crearea unui număr limitat de locuri noi de muncă, fapt ce a condus 
în anul 2009 la înregistrări majore ale numărului de șomeri și acutizarea fenomenului șomajului. 

Piaţa muncii a fost infl uenţată semnifi cativ și de fenomenul „declinului demografi c” cu numărul po-
pulaţiei în scădere continuă, datorită sporului natural și migratoriu negativ. Mecanismele care au condus 
la reducerea numărului populaţiei și deteriorarea structurii pe vîrste a ei sînt cauzate de nivelul scăzut 
al fertilităţii, creșterea migraţiei externe și mortalităţii generale a populaţiei, care, în fi nal, au intensifi cat 
procesul de îmbătrînire demografi că.

Reducerea numărului populaţiei apte de muncă și majorarea virstei medii a angajaţilor in econo-
mia naţională produce urmări complexe asupra dezvoltării social-economice, cu impact direct asupra 
ofertei totale a forţei de muncă, precum și asupra distribuirii veniturilor și cheltuielilor publice pentru 
necesităţi sociale etc. Continuarea procesului de îmbătrînire a populaţiei poate cauza defi cienţe seri-
oase de capital uman necesar dezvoltării durabile a ţării, acestea fi ind suplimentate și de exodul masiv 
de forţă de muncă tînără.
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Un element important ce caracterizează calitatea forţei de muncă pe piaţa muncii este costul forţei 
de muncă, în care cota parte a salariului este preponderentă. Salariile joase constituie unul dintre moti-
vele forte al atractivităţii scăzute a pieţei muncii in Republica Moldova, în anul 2009 înregistrîndu-se și o 
scădere substanţială a ritmurilor de creștere a salariilor faţă de cele atinse în anii precedenţi. Totodată, în 
anul 2009 ritmul de creștere a salariului în sectorul bugetar (23,1%) a fost de 6 ori mai mare decăt cel din 
sectorul real (3,7%).

Rămîne a fi  destul de pronunţată diferenţierea nivelului salarizării în aspect ramural. În același timp, 
odată cu dezvoltarea reglementării salarizării prin intermediul parteneriatului și dialogului social, se ates-
tă reducerea treptată a diferenţierii excesive, tot mai vădit devenind procesul omogenizării, uniformizării 
salariilor. Astfel, în anul 2009 raportul dintre ramura cu cele mai mici salarii și ramura cu cele mai mari 
salarii a constituit 1:3,8 (faţă de 1:4,6 înregistrat în anul 2005). 

Pregătirea unui număr sufi cient de specialiști de inaltă califi care și de muncitori califi caţi constituie o 
sarcină primordială pentru consolidarea potenţialului competitiv al resurselor umane necesar unei pieţe 
moderne de muncă. În ultimii ani s-a intensifi cat procesul de pregătire a cadrelor, inclusiv în sistemul se-
cundar profesional. Totodată, tendinţele în domeniul vizat rămîn deocamdată negative, constatîndu-se 
pasivitatea agenţilor economici faţă de organizarea instruirii resurselor umane, inclusiv a pregătirii cadre-
lor pentru necesităţi proprii, prin incheierea contractelor cu instituţiile de invăţămînt superior, mediu de 
specialitate și secundar profesional. 

Fiind într-un proces de formare continuă, piaţa forţei de muncă își fortifi că permanent măsurile de 
protecţie socială, fi ind promovate politici ocupaţionale menite să susţină încadrarea în cîmpul muncii 
a șomerilor, inclusiv a emigranţilor reveniţi în ţară, să asigure persoanele afl ate în căutarea unui loc de 
muncă cu servicii echitabile și juste, iar pe segmentul remunerării celor angajaţi să asigure o creștere 
continuă și un nivel adecvat al salariilor.

Prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă și a structurilor sale teritoriale 
va continua implementarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă: antrenarea șomerilor la cur-
suri de formare profesională, implicarea în serviciile de informare și consiliere profesională, activităţile 
de mediere a muncii, antrenarea la lucrări publice ș. a. măsuri, cu extinderea numărului benefi ciarilor de 
acestea.

Pentru îmbunătăţirea continuă a situaţiei pe piaţa muncii și sporirea gradului de ocupare a forţei de 
muncă prioritate se va acorda promovării următoarelor obiective:

• completarea și modifi carea legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă în scopul adaptării 
serviciilor prestate de ANOFM la necesităţile persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă;

• corelarea pregătiri profesionale cu cerinţele pieţei muncii sau la cererea nemijlocită a agenţilor 
economici, asigurînd o creștere a ponderii de angajare în cîmpul muncii a absolvenţilor cursurilor 
de instruire; 

• sporirea adaptabilităţii forţei de muncă la schimbările economice și sociale prin asigurarea pre-
miselor pentru mobilitatea internă geografi că și profesională a forţei de muncă; 

• sporirea rentabilităţii muncii prin majorări semnifi cative ale salariilor plătite și avansare în carieră, 
impunerea respectării condiţiilor de siguranţă la locul de muncă;

• îmbunătăţirea cantităţii și calităţii ocupării prin dezvoltarea abilităţilor și a competitivităţii forţei 
de muncă, asigurarea managementului efi cient al migraţiei forţei de muncă;

• extinderea numărului de șomeri înmatriculaţi la cursuri de formare profesională, promovarea 
ocupării temporare a șomerilor prin măsuri de stimulare a antrenării la lucrări publice și de majo-
rare a numărului benefi ciarilor de alocaţie de integrare sau reintegrare profesională.
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3. ASIGURAREA SOCIALĂ

Sistemul de asigurări sociale este una dintre principalele instituţii de protecţie socială în condiţiile 
economiei de piaţă, care asigură realizarea dreptului constituţional al cetăţenilor la asigurare materială 
la bătrîneţe, în caz de boală, pierdere totală sau parţială a capacităţii de muncă, șomaj ș.a. El acoperă, de 
regulă, toţi rezidenţii Republicii Moldova, dintre care o parte (cei încadraţi în cîmpul muncii) plătesc con-
tribuţii de asigurare, iar alţii benefi ciază de prestaţiile sistemului (pensii, indemnizaţii etc.). Rolul principal 
al schemei de asigurări este de a garanta venitul asiguratului în cazul pierderii lui, ca urmare a îmbolnă-
virii, șomajului, vîrstei înaintate etc. Cuantumul mijloacelor acordate este condiţionat de durata stagiului 
de cotizare (muncă), mărimea salariului, gradul de pierdere a capacităţii de muncă și de alţi factori, fi ind 
reglementat prin cadrul juridic respectiv. 

3.1. SISTEMUL PUBLIC DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT. ASPECTE GENERALE

Sistemul public de asigurări sociale de stat este parte integrantă a sistemului de protecţie socială, 
avînd ca obiectiv principal acordarea unor prestaţii în bani persoanelor asigurate afl ate în imposibilitatea 
obţinerii veniturilor salariale în urma anumitor situaţii de risc (incapacitate temporară sau permanentă de 
muncă, maternitate, bătrîneţe, șomaj etc.). 

Organizarea și funcţionarea sistemului de asigurări sociale este bazată pe următoarele principii fun-
damentale: 

•  principiul unicităţii, conform căruia statul organizează și garantează activitatea sistemului public 
de asigurări în corespundere cu normele de drept unice; 

•  principiul egalităţii, care asigură tuturor participanţilor la sistemul public – contribuabili și benefi -
ciari – tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește realizarea drepturilor și executarea obliga-
ţiilor prevăzute de legislaţie;

•  principiul solidarităţii sociale a generaţiilor, conform căruia participanţii la sistemul public își asu-
mă conștient și reciproc obligaţii și benefi ciază de dreptul pentru prevenirea, limitarea sau înlă-
turarea riscurilor sociale prevăzute de lege;

•  principiul obligativităţii, potrivit căruia persoanele fi zice și juridice au obligaţia de a participa la 
sistemul public;

•  principiul contributivităţii, conform căruia fondurile de asigurări sociale se formează în baza con-
tribuţiilor datorate de către persoanele fi zice și juridice – participanţi ai sistemului public de asi-
gurări sociale. 

Sistemul public de asigurări sociale se bazează pe colectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat 
de la angajatori și persoanele asigurate și pe distribuirea prestaţiilor către benefi ciari.

3.2. ANALIZA SISTEMULUI DE PENSII DE ASIGURĂRI SOCIALE

3.2.1.Contextul demografi c

În urma schimbărilor socio-politice și a transformărilor economice, care au avut loc în ultimul deceniu 
al secolului trecut, efectivul populaţiei Republicii Moldova s-a redus considerabil, de la 4359,4 mii locui-
tori în 1990 la 3567,50 mii în 2009, dintre care 1476,1 mii (41,4%) din mediul urban și 2091,4 (58,6%) din 
mediul rural, avînd un impact nefavorabil asupra întregului ansamblu de procese demografi ce din ţară.

Reducerea populaţiei cu 791,7 mii de locuitori în periada menţionată, poate fi  explicată prin neînre-
gistrarea de către BNS a datelor cu privire la locuitorii din dreapta Nistrului (estimaţi la 537 mii), dar și prin 
procesele de emigrare a populaţiei și a sporului natural negativ. Aceste schimbări ale structurii populaţiei 
reprezintă un declin demografi c, cauzînd accelerarea procesului de îmbătrînire demografi că și creșterea 
ratei de dependenţă. Analiza pe grupe mari de vîrste a populaţiei denotă o reducere cu 6,7 puncte pro-
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centuale a ponderii populaţiei tinere (0-14 ani) de la 23,8% în a.2000 la 17,1% în 2009 în timp ce ponderea 
populaţiei vîrstnice (65+ ani) a crescut de la 9,8% la 10,1% în aceiași perioadă (Figura 3.1).

Figura 3.1. Distribuţia populaţiei pe grupe mari de vîrstă după medii şi sexe, la 01.01.2010
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Sursa: BNS

Coefi cientul îmbătrînirii populaţiei la 01.01.2010 a constituit 14%. Aproape 15% din populaţia rurală 
a depășit vîrsta de 60 ani și peste, în totalul populaţiei feminine rurale ponderea femeilor vîrstnice fi ind 
de 17,9%. Riscurile evoluţiei demografi ce nefavorabile au un impact direct asupra sistemului public de 
asigurări sociale. Printre cele mai însemnate riscuri pot fi  menţionate:

• majorarea numărului de pensionari de limită de vîrstă în următorii ani pe seama generaţiilor năs-
cute în anii 1948-1952, care sînt de 2-3 ori mai numeroase decît generaţiile precedente;

• diminuarea ofertei forţei de muncă tinere, care parţial, din diverse motive, nu intră pe piaţa muncii;
• îmbătrînirea forţei de muncă și problemele productivităţii muncii, insufi cienţa capitalului uman 

pentru dezvoltarea durabilă a ţării.
Rezultatele obţinute în urma modelării indicatorilor demografi ci pe termen mediu și lung, anii 2010 

– 2050 refl ectă o îmbătrînire continuă a populaţiei. Astfel, conform estimărilor, către anul 2015, populaţia 
vîrstnică va reprezenta 16,2% în totalul populaţiei, iar către anul 2050 aceasta va deţine o pondere de 
30,3%, totodată reducîndu-se semnifi cativ ponderea copiilor și a persoanelor în vîrstă aptă de muncă12.

3.2.2. Evoluţia numărului pensionarilor

În prezent sistemul de asigurări sociale deservește peste 624 mii de pensionari, dintre care peste 73% 
sînt benefi ciarii pensiilor pentru limită de vîrstă. Totodată, o pondere semnifi cativă o deţin benefi ciarii de 
prestaţii sociale, care în anul 2009 au reprezentat 80% în raport cu numărul total al pensionarilor.

Tabelul 3.1. Dinamica benefi ciarilor de pensii şi indemnizaţii, 2004-2010, mii persoane

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Pensionari total, inclusiv: 627,6 620,7 618,3 621,4 619,4 621,4 624,6
1) pentru limită de vîrstă 468,1 460,8 457,3 459,7 458,8 462,1 457,9
2) Benefi ciari de 
indemnizaţii

Achitate din BASS 329,7 407,7 419,3 399,4 424,7 460,3 461,4
Achitate din BS 73,3 86,7 95,3 87,6 84,9 85,9 89,3

Sursa: CNAS

12  ASM (2009). Îmbătrînirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice și sociale . http://www.unfpa.md/images/stories/publi-
cati/imbatrinireapopulatieirm_book_color_out.pdf 
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Pe parcursul anilor 2000-2009, numărul populaţiei active și al persoanelor ocupate s-a redus, cu 23,5% 
și 21,8% respectiv, în timp ce numărul total al pensionarilor a scăzut doar cu 0,9%. Acest fapt a condus la 
creșterea presiunii fi nanciare asupra persoanelor ocupate în economie (Tabelul 3.2). 

Tabelul 3.2. Raportul dintre populaţia activă/ocupată şi pensionari, în anii 2004-2009

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Populaţia activă, mii pers. 1654,7 1616,7 1615,0 1473,6 1432,5 1422,3 1357,2 1313,9 1302,8 1265,3
Persoane ocupate, mii pers. 1514,6 1499,0 1505,1 1356,5 1316,0 1318,7 1257,3 1247,2 1251,0 1184,4
Total pensionari, mii pers. 706,4 684,1 653,0 628,5 620,7 618,3 621,4 619,4 621,4 624,6
Raportul dintre populaţia activă şi 
pensionari 2,3 2,4 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0

Raportul dintre persoane ocupate 
şi pensionari 2,1 2,2 2,3 2,2 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,9

Sursa: BNS

Pentru funcţionarea stabilă a sistemului de asigurare cu pensii de tip pay as you go, precum este ca-
tegorisit și sistemul public de asigurări sociale existent în Moldova, este necesară menţinerea raportului 
dintre numărul populaţiei ocupate, care plătește contribuţii de asigurări sociale, și cel al pensionarilor de 
circa 4:1-5:1. Dacă în anul 2000 raportul dintre pensionari și persoanele ocupate era 2,1:1, în anul 2009 
acesta a constituit 1,9:1. Această situaţie indică asupra necesităţii unor schimbări parametrice ale siste-
mului de pensii.

La 1 ianuarie 2010 numărul total al pensionarilor, care benefi ciau de plăţi în baza Legii privind pensi-
ile de asigurări sociale de stat, a constituit circa 619 mii persoane, dintre care: 73,9% – pensionari pentru 
limită de vîrstă, 21% – benefi ciari ai pensiilor de invaliditate și 4% benefi ciari ai pensiilor de urmaș. 

De menţionat că, dacă numărul benefi ciarilor de pensii pentru limită de vîrstă variază nesemnifi cativ 
de la un an la altul, atunci numărul benefi ciarilor de pensii de invaliditate este în creștere. Astfel, dacă în 
raport cu anul precedent numărul benefi ciarilor de pensii de invaliditate a sporit cu 1,6%, comparativ cu 
anul 2005 acesta a sporit cu 8,6%. Toate acestea confi rmă constatările analizelor în domeniul invalidiză-
rii, unde datele refl ectă tendinţe clare de creștere anuală a ratelor de invaliditate în rîndul peroanelor în 
vîrstă aptă de muncă. Numărul benefi ciarilor de pensii de urmaș a scăzut faţă de anul 2009 cu 5,2%, iar 
comparativ cu anul 2005 cu 23,1%. 

Tabelul 3.3. Numărul pensiilor (pensionarilor) pe categorii, la 01.01. a anilor 2005-2010

Categoria pensiei Numărul pensiilor
Pensii stabilite în conformitate cu: 2005 2006 2007 2008 2009 2010

I. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – 
total, din care: 612.636 611.509 615.172 613.490 616.122 619.801

pentru limită de vîrstă (în condiţii generale și 
avantajoase) 456.255 451.789 453.793 452.262 455.229 457.920

din rîndul membrilor de Guvern 80 83 84 84 85 84
din rîndul deputaţilor 96 102 108 116 117 129
din rîndul funcţionarilor publici 3.490 4.357 4.773 5.266 5.562 5.795
din rîndul primarilor, președinţilor și vicepreședinţilor 
consiliului raional 194 290 317 354 387 411

vechime în muncă (lucrători ai aviaţiei civile, lucrători ai 
transportului feroviar, artiști, geologi) 707 664 642 713 713 709

de invaliditate 119.925 123.719 125.676 126.538 128.145 130.227
de urmaș 31.889 30.505 29.779 28.157 25.884 24.526
II. Pensii stabilite în conformitate cu alte legi – total
din care: 8.056 6.768 6.230 5.943 5.278 4.769

din rîndul lucrătorilor vamali - 35 33 24 20 19
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Categoria pensiei Numărul pensiilor
Pensii stabilite în conformitate cu: 2005 2006 2007 2008 2009 2010

participanţii la lichidarea avariei de la Cernobîl 2.228 2.217 2.203 2.187 2.168 2.136
conform legii militarilor 1.766 1.141 922 1.436 1.374 1.302
pentru vechime în muncă (lucrătorii medicali, pedagogii) 4.062 3.375 3.343 1.901 1.310 862
din rîndul procurorilor și judecătorilor - - 371 395 406 450
III. Pensii total (I+II) 620.692 618.277 621.402 619.433 621.400 624.570

Sursa: CNAS

În anul 2009, comparativ cu anul precedent, numărul pensiilor pentru limită de vîrstă nou-stabilite 
s-a redus cu 7,8%, iar a celor de urmaș cu 9,3%. Numărul pensiilor de invaliditate a crescut cu 3,7% în 
raport cu anul 2008. 

Tabelul 3.4. Numărul pensiilor nou-stabilite, în anii 2004-2009

Categoria pensiei Numărul pensiilor
Pensii stabilite în conformitate cu: 2004 2005 2006 2007 2008 2009

I. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat – 
total, din care: 34.406 38.747 39.272 39.120 40.838 38.149

pentru limită de vîrstă (în condiţii generale și 
avantajoase) 19.127 23.331 26.608 26.103 27.988 25.815

din rîndul membrilor de Guvern 18 7 2 8 3 3
din rîndul deputaţilor 17 11 8 8 7 14
din rîndul funcţionarilor publici 2.607 1.254 626 791 778 823

din rîndul primarilor, președinţilor și vicepreședinţilor 
consiliului raional 177 89 41 48 43 39

vechime în muncă (lucrători ai aviaţiei civile) 357 33 17 498 40 32
de invaliditate 9.521 11.054 9.537 9.646 9.876 9.515
de urmaș 2.582 2.968 2.433 2.045 2.103 1.908

II. Pensii stabilite în conformitate cu alte legi – total,
din care: 88 55 41 681 135 132

din rîndul lucrătorilor vamali - - - - - -
participanţii la lichidarea avariei de la Cernobîl 77 49 36 36 26 31
conform legii militarilor 11 6 5 619 73 44
pentru vechime în muncă (lucrătorii medicali, pedagogii) 0 0 0 0 0 0
din rîndul judecătorilor și procurorilor 0 0 0 26 36 57
III. Pensii total (I+II) 34.494 38.802 39.313 39.801 40.973 38.281

Sursa: CNAS

3.2.3. Analiza contribuţiilor de asigurări sociale

Reforma sistemului de pensii prevede transferarea treptată a poverii contribuţiilor de asigurări soci-
ale de la angajator la angajaţi. Prin urmare, anual, mărimea contribuţiei angajatorului s-a redus cu 1%, în 
timp ce mărimea contribuţiei individuale s-a majorat cu 1%. (vezi Tabelul 3.5). Obiectivul principal urmărit 
prin redistribuirea treptată a tarifului de asigurare de la angajator la angajat este diminuarea poverii fi sca-
le, care va avea drept rezultate majorarea mijloacelor pentru reinvestiţii și motivarea declarării veniturilor 
reale ale angajaţilor. La fel, un efect pozitiv al redistribuirii va fi  și creșterea ponderii contribuţiilor indivi-
duale, ca urmare acumulîndu-se mijloace pentru viitoarea pensie.
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Tabelul 3.5. Tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat, 2005-2009

Categoriile contribuabililor 2005 2006 2007 2008 2009

1 Pentru persoanele angajate prin contract 
individual de muncă (angajatorul/angajatul) 27%+2% 26%+3% 25%+4% 24%+5% 23%+6%

2 Persoanele fi zice care își organizează și 
desfășoară activitatea pe cont propriu, lei 1374 2013 2318 2920 3708

3 Pentru angajatorii din agricultură 
(angajatorul / stat / angajat) 20%+0%+2% 16%+4%+3% 16%+4%+4% 16%+4%+5% 16%+6%+6%

4

Proprietari de terenuri agricole care lucrează 
terenurile în mod individual și persoanele 
fi zice care, prin contract, au luat în arendă 
terenuri agricole, lei

1,7 lei anual 
pentru o unitate/

grad de teren 
agricol, pentru 

fi ecare persoană 
asigurată

480 576 725 920

Sursa: Legile BASS 2005-2009

Începînd cu anul 2008, baza anuală de calcul a contribuţiei individuale obligatorii de asigurări sociale 
de stat nu depășește suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită cu 12. În anii pre-
cedenţi baza lunară de calcul se limita la 3 salarii medii lunare prognozate pe economie.

În anul 2009 contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorie pentru salariaţii asiguraţi, 
angajaţi prin contract individual de muncă sau prin alte contracte în vederea îndeplinirii de lucrări sau 
prestării de servicii, persoanele care desfășoară activitate în funcţie electivă sau sînt numite în autorităţi 
executive, notarii de stat, judecătorii, procurorii, avocaţii parlamentari a constituit 6% din salariul lunar 
și din celelalte recompense, iar contribuţia angajatorului a constituit 23% la fondul de salarizare și alte 
recompense. Astfel, tariful cumulat al contribuţiei de asigurări sociale de stat reprezintă 29%. 

Totodată, începînd cu anul 2006, proprietarii de terenuri agricole pe care le lucrează în mod individual, 
precum și persoanele care au arendat teren sau au dat în folosinţă terenuri agricole, achită contribuţii de 
asigurări sociale în sumă fi xă. Alte categorii de persoane pot fi  asigurate benevol, în baza contractului indivi-
dual încheiat cu CNAS, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă fi xă. În anul 2009 această sumă 
a fost de 3708 lei, ceea ce acordă plătitorului dreptul la pensie minimă și la ajutor de deces.

Transferul sumelor pentru asigurarea socială de stat ţine de responsabilitatea angajatorului. O situaţie 
difi cilă în sistemul de asigurări sociale de stat s-a format din cauza inefi cienţei mecanismului de control 
asupra transferurilor din partea angajatorilor pe conturile individuale ale angajaţilor. Conform legislaţiei, 
CNAS este obligată să informeze contribuabilii săi despre plăţile efectuate în favoarea persoanelor asigu-
rate de către patroni. Pînă în 2010, unicul mod de a obţine această informaţie era prin intermediul poștei, 
timp de 30 de zile după prezentarea unei cereri în scris. 

3.2.4. Asigurarea cu pensii a lucrătorilor din sectorul agrar

Sistemul complicat al contribuţiilor de asigurări sociale generează un șir de probleme, care se referă, 
în special, la sectorul agrar. Un tarif al contribuţiilor de asigurări sociale mai scăzut stabilit pentru angajaţii 
sectorului agrar, precum și sistemul sofi sticat al contribuţiilor pentru persoanele care lucrează terenurile 
agricole, în combinare cu nivelul redus de acumulare a acestora, conduce la o redistribuire esenţială a 
mijloacelor destinate plăţii pensiilor în favoarea pensionarilor sectorului agrar. În aceste condiţii sistemul 
se confruntă cu probleme serioase ce ţin de acumulări și de redistribuire echitabilă a resurselor. Conform 
datelor BNS, în anul 2009 circa 28,2% din totalul persoanelor ocupate în economie au reprezentat persoa-
nele ocupate în sectorul agricol. Suma totală a contribuţiilor acestor persoane în BASS a fost de circa 5%, 
pensionarii din sistemul agricol reprezentînd circa 43% din totalul pensionarilor pentru limită de vîrstă. 

Rata medie de înlocuire în agricultură în anul 2009 a constituit 48,4%, reieșind din pensia medie 
pentru limită de vîrstă pentru agricultori în cuantum de 711,99 lei și salariul mediu nominal în agricultură 
de 1.469,9 lei. Mărimea medie a pensiei în agricultură în anul 2009 a reprezentat 88,9% din pensia medie 
pentru limită de vîrstă.
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De menţionat că, deoarece veniturile din agricultură sînt mici, purtînd preponderent un caracter se-
zonier, practic ele nu pot fi  subiectul unor contribuţii de asigurări sociale în proporţii depline, ceea ce la 
rîndul său infl uenţează și asupra mărimilor pensiilor în acest sector. Prin urmare implicarea statului în 
subvenţionarea cheltuielilor pentru aceste persoane este necesară. 

3.2.5. Analiza cuantumului pensiilor de asigurări sociale

Rata de înlocuire este unul din indicatorii principali care se refl ectă asupra nivelului de bunăstare a 
pensionarilor și permite de a vedea efi cienţa unui sistem de pensionare în onorarea riscurilor asigurate, 
inclusiv prevenirea sărăciei și excluziunii sociale. Din aceste considerente, acest indicator la nivelul UE 
este inclus în setul de indicatori primari, care sînt utilizaţi la măsurarea incluziunii sociale în statele mem-
bre. Rata medie de înlocuire reprezintă raportul dintre pensia medie pentru limită de vîrstă și salariul 
mediu. Spre regret, sistemul actual de pensii propune participanţilor săi un nivel de asigurare destul de 
modest. 

Tabelul 3.6. Evoluţia ratelor de înlocuire în perioada 2004-2009

2005 2006 2007 2008 2009
Salariul mediu nominal lunar, lei 1318,7 1697,1 2065,0 2529,7 2747,6
Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă, lei 397,18 457,51 565,83 666,28 800,82
Creșterea salariului nominal mediu lunar faţă de anul precedent, % 19,5 28,7 21,7 22,5 8,6
Creșterea pensiei medii pentru limită de vîrstă faţă de anul 
precedent, % 17,9 15,2 23,7 17,7 20,1

Indicele preţurilor de consum (mediu anual),% 111,9 112,7 112,3 112,7 100,0
Indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, % 18,2 15,7 20,7 17,0 20,0
Rata medie de înlocuire brută, % 30,1 26,9 27,4 26,3 29,1

Sursa: BNS, CNAS, calcule proprii

În anul 2009 rata medie de înlocuire în economie a constituit 29,1% (cu 1 p.p. mai mică decît în anul 
2005).

Descreșterea înregistrată (vezi Tabelul 3.6) a ratei medii de înlocuire este motivată, în mare măsură, de 
ritmurile înalte de creștere a salariului, deoarece în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, pen-
siile se indexează în funcţie de media dintre creșterea anuală a indicelui preţurilor de consum și creșterea 
anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent. 

Totodată situaţia este agravată și de mărimea mică a pensiilor noi stabilite, fapt condiţionat de speci-
fi cul formulelor de pensionare și mecanismului actual de indexare care generează inegalitate între pen-
siile noi stabilite și cele vechi din sistem. 

Modelarea pe termen lung demonstrează că, odată cu menţinerea condiţiilor actuale de funcţionare 
a sistemului de pensionare, rata de înlocuire se va reduce și în continuare, pînă în anul 2040, iar ulterior 
se va stabiliza aproximativ la nivelul de 11-12%. Va crește esenţial și diferenţa dintre mărimea salariului 
mediu calculat și mărimea medie a pensiei stabilite. În aceste condiţii, pentru combaterea sărăciei în rîn-
durile pensionarilor statul se va confrunta cu necesitatea actualizării suplimentare a pensiilor, fapt ce va 
conduce la destabilizarea sistemului de pensii.

Începînd cu anul 2003, pensiile sînt indexate anual. În anul 2009 coefi cientul de indexare a constituit 
20%. Aceste indexări au generat majorarea mărimii medii nominale a pensiei pentru limită de vîrstă de la 
166,87 lei în anul 2002 pînă la 397,18 în 2005 și pînă la 800,82 lei în 2009. Practic, în perioada anilor 2002-
2009 pensia medie pentru limită de vîrstă a cunoscut o majorare de circa 5 ori. În realitate nu a fost făcută 
o evaluare a efectelor acestor indexări din perspectiva creșterii mărimilor reale ale pensiilor.

Pensia minimă pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură s-a majorat de la 175,08 lei în 
2004 la 507,55 lei în 2009. Pensia minimă pentru ceilalţi benefi ciari de pensii pentru limită de vîrstă s-a 
majorat de la 196,98 lei în anul 2004 la 570,11 lei în 2009. În ambele cazuri majorarea pentru perioada de 
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referinţa a fost de 3 ori. Faţă de începutul perioadei 2009/2008 pensia medie pentru limită de vîrstă s-a 
majorat de 1,2 ori.

Totodată, pensia medie de invaliditate a crescut de la 293,45 lei în anul 2004 pînă la 652,23 lei în 2009, 
majorarea fi ind de 2,2 ori. Pensia medie a benefi ciarilor de pensii de invaliditate de gradul I s-a majorat de 
la 360,48 lei în anul 2004 la 831,60 lei în anul 2009; pensia medie de invaliditate de gradul II – de la 308,9 
lei în anul 2004 la 696,72 lei în anul 2009, în timp ce pensia medie de invaliditate de gradul III s-a majorat 
de la 192,88 lei în anul 2004 la 417,18 lei în anul 2009.

Majorări au fost efectuate și pentru pensia de urmaș de la 209,13 lei în anul 2004 pînă la 431,50 lei în 
2009 sau de 2,06 ori. Faţă de anul precedent, 2008, pensia medie de urmaș s-a majorat de 1,17 ori.

Tabelul 3.7. Dinamica minimului de existenţă şi pensiei medii pentru limită de vîrstă, 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009
Minimul de existenţă, total populaţie, lei 766,1 935,1 1.099,4 1.368,1 1.187,8
Minimul de existenţă, pensionari, lei 649,1 800,3 943,4 1.167,4 1.022,8
Cuantumul mediu al pensiei pentru limită de vîrstă, lei 397,18 457,51 565,83 666,28 800,82
Raportul dintre pensia pentru limită de vîrstă și minimul de 
existenţă, pensionari, %

61 57 60 57 78

Sursa: BNS, CNAS, calcule proprii

Cuantumul pensiei medii pentru limită de vîrstă se situează sub nivelul mărimii minimului de existen-
ţă pentru pensionari, constituind 78 % din acesta în anul 2009.

Totodată sînt observate diferenţieri semnifi cative ale mărimilor pensiilor în cadrul categoriilor de 
pensionari. Astfel, pensiile membrilor de Guvern și deputaţilor sînt de circa 7 ori mai mari pensiile obţinu-
te în condiţii generale. Celelate tipuri de pensii stabilite diferitor categorii de benefi ciari, conform diferitor 
legi, sînt în medie mai mari de circa 2-3 ori decît pensiile pentru limită de vîrstă. Această stare a lucrurilor 
infl uenţează asupra gradului de credibilitate faţă de sistem a contribuabililor și generează inechitate. În 
acest sens măsura politică de unifi care a normelor de pensionare este justifi cată și evidentă.

Tabelul 3.8. Dinamica cuantumului pensiilor, la 01.01 a anilor 2005-2010

Tipul pensiei stabilite în conformitate cu:
Cuantumul mediu al pensiei, (lei)

2005 2006 2007 2008 2009 2010
I. Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat
pentru limită de vîrstă 336,75 397,18 457,51 565,83 666,28 800,82
din rîndul membrilor de Guvern 3.317,32 3.630,14 4.794,97 5.574,10 6.054,28 6.678,16
din rîndul deputaţilor 1.988,94 3.004,89 4.665,62 5.423,27 5.873,72 6.433,01
din rîndul funcţionarilor publici 832,32 974,37 1.095,56 1.292,19 1.514,51 1.800,50
din rîndul primarilor, președinţilor și vicepreședinţilor 
consiliului raional 1.028,79 1.165,13 1.387,92 1.684,22 2.015,01 2.343,50

vechime în muncă (lucrători ai aviaţiei civile, lucrători ai 
transportului feroviar, artiști, geologi) 499,86 607,95 702,96 2.337,31 2.864,94 3.535,57

de invaliditate 293,45 337,62 380,96 467,42 548,08 652,23
de urmaș 209,13 241,47 270,48 318,95 367,62 431,50
II. Pensii stabilite în conformitate cu alte legi
din rîndul lucrătorilor vamali 0,00 1.318,85 1.457,15 1.644,04 1.786,56 2.083,15
participanţii la lichidarea avariei de la Cernobîl 734,8 866,5 997,33 1.197,53 1.398,43 1.669,90
conform legii militarilor 99,30 94,72 94,04 474,74 668,43 731,24
pentru vechime în muncă (lucrătorii medicali, pedagogii) 165,34 197,49 224,40 269,33 314,12 376,21
din rîndul procurorilor și judecătorilor 0,00 0,00 3.514,03 4.015,21 4.389,01 4.378,41

Sursa: CNAS
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3.3. PENSIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT 

Pensia de asigurări sociale de stat reprezintă un drept bănesc cuvenit asiguratului, corelativ obligaţii-
lor privind plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat. În sistemul public de asigurări sociale se acordă 
următoarele categorii de pensii:

a) pensie pentru limită de vîrstă;
b) pensie de invaliditate;
c) pensie de urmaș.
Legislaţia în vigoare13 stabilește cuantumul minim al pensiei pentru fi ecare categorie în parte.

3.3.1. Pensia pentru limită de vîrstă

Dreptul la pensie pentru limită de vîrstă se acordă dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condi-
ţii: atingerea vîrstei de pensionare stabilită de legislaţie și realizarea stagiului de cotizare necesar. 

Vîrsta de pensionare. Odată cu adoptarea în anul 1998 a Legii privind pensiile de asigurări sociale de 
stat, în Republica Moldova din anul 1999 a început creșterea treptată a vîrstei de pensionare atît pentru 
bărbaţi, cît și pentru femei. Ulterior, în urma modifi cării Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat14, 
începînd cu anul 2002 și pînă în prezent, vîrsta de pensionare constituie 62 de ani – pentru bărbaţi și 57 
de ani – pentru femei. 

În prezent, în multe state, există tendinţa de egalare a vîrstei de pensionare pentru bărbaţi și femei, 
cum ar fi  în Danemarca, Germania, Spania, Belgia – 65 de ani, Franţa – 60 de ani. 

Stagiul de cotizare. Stagiul de cotizare reprezintă însumarea perioadelor de activitate în care au fost 
plătite contribuţii de asigurări. Stagiul de cotizare include perioade contributive – activităţile pe parcur-
sul cărora persoana este supusă asigurărilor sociale, precum și perioade necontributive – perioadele care 
sînt asimilate stagiului de cotizare (perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen 
redus; perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de tutore, în caz 
de deces al ambilor părinţi; perioada în care asiguratul a benefi ciat de indemnizaţie pentru incapacitate 
temporară de muncă, ajutor de șomaj, alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională). 

Se includ în stagiul de cotizare perioadele de absenţă forţată de la serviciu, pentru care s-a plătit ve-
nitul asigurat și au fost achitate contribuţiile de asigurări sociale. 

În afara perioadelor menţionate, în stagiul de cotizare se includ următoarele tipuri de activităţi, rea-
lizate pînă la 1 ianuarie 1999: munca în calitate de membru de colhoz, activitatea de creaţie a membrilor 
uniunilor de creaţie, activitatea în calitate de slujitor și lucrător al cultelor, începînd cu 1 aprilie 1992; în-
grijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vîrsta de 16 ani sau a unei persoane care a depășit 
vîrsta de 75 de ani; perioada de studii în instituţiile de învăţămînt superior de zi; serviciul militar sau alt 
serviciu asimilat acestuia. 

Durata stagiului de cotizare. Începînd cu 1 ianuarie 1999 stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea 
pensiei pentru limită de vîrstă constituia pentru bărbaţi 26 de ani și pentru femei – 22 de ani. În fi ecare 
an următor, stagiul asigurat se majora pentru bărbaţi cu 1 an și pentru femei – cu 2 ani. Începînd cu anul 
2003 stagiul de cotizare necesar, atît pentru bărbaţi, cît și pentru femei, constituie 30 de ani.

Persoana asigurată, care la atingerea vîrstei de pensionare stabilite nu confi rmă stagiul de cotizare 
necesar, însă confi rmă un stagiu de cotizare de cel puţin 15 ani, poate benefi cia de o pensie parţială, 
calculată proporţional stagiului de cotizare realizat. De asemenea, legislaţia prevede norme ce vizează 
persoanele care au realizat un stagiu de cotizare mai mare de 30 de ani. Astfel, pentru fi ecare an de stagiu 
care depășește 30 de ani și în cazul depășirii vîrstei de pensionare necesare mărimea pensiei stabilite se 
majorează cu 2% pe an din venitul mediu lunar asigurat.

13  După 01.04.09 – Hotărîrea Guvernului nr. 197 din 10.03.2009 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale și a unor prestaţii soci-
ale de stat// Monitorul Ofi cial, 2009, nr. 53-54, art.237.
14  Legea nr. 1485-XV din 22.11.2002 pentru modifi carea articolului 41 al Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale 
de stat// Monitorul Ofi cial, 2002, nr.161, art. 1264.
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În cazul în care cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă, calculat conform legii, este mai mic decît 
cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă stabilit, se acordă pensie minimă.

Pensiile pentru limită de vîrstă se plătesc integral tuturor pensionarilor, inclusiv celor care realizează 
venituri pasibile de asigurări sociale de stat.

3.3.2. Pensia de invaliditate

Invaliditatea reprezintă pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă, ce se menţine după ex-
pirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă și limitează posi-
bilitatea practicării activităţilor generatoare de venit. 

Starea de invaliditate, cauzele, gradul și timpul apariţiei ei se constată de Consiliul Republican de 
Expertiză Medicală a Vitalităţii în baza unor regulamente aprobate de Guvern.

În raport cu gradul de pierdere a capacităţii de muncă, se stabilesc trei grade de invaliditate.
Dreptul la pensie de invaliditate se stabilește asiguratului care și-a pierdut total sau parţial capacita-

tea de muncă din cauza:
a) unei boli obișnuite;
b) unui accident de muncă;
c) unei boli profesionale.
Asiguratul încadrat într-un grad de invaliditate cauzat de o boală obișnuită benefi ciază de pensie de 

invaliditate dacă îndeplinește condiţiile stagiului de cotizare în raport cu vîrsta la data constatării invali-
dităţii:

Tabelul 3.9. Stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei de invaliditate 
în funcţie de vîrsta asiguratului

Vîrsta la data constatării invalidităţii Stagiul de cotizare

Pînă la 23 de ani 1 an

23-26 de ani 2 ani

26-31 de ani 3 ani

Peste 31 de ani 5 ani

În cazul invalidităţii cauzate de un accident de muncă sau de o boală profesională, pensia de invaliditate 
se stabilește indiferent de durata stagiului de cotizare. 

Cuantumul pensiei de invaliditate se calculează în raport cu gradul de invaliditate conform formule-
lor stabilite de Legea privind pensiile de asigurări sociale de stat, care iau în considerare stagiul de cotiza-
re și venitul mediu lunar asigurat. 

În cazul în care cuantumul pensiei de invaliditate, calculat conform legii este mai mic decît cuantu-
mul pensiei minime de invaliditate stabilit, se acordă pensie minimă de invaliditate.

Pensiile de invaliditate se plătesc integral tuturor pensionarilor, inclusiv celor care realizează venituri 
pasibile de asigurări sociale de stat.

3.3.3. Pensia de urmaş

Pensia de urmaș achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat reprezintă plata lunară stabilită per-
soanei care a pierdut întreţinătorul.

Dreptul la pensia de urmaș se acordă dacă persoana decedată era pensionar sau îndeplinea condiţiile 
pentru obţinerea unei pensii.

Pensiile de urmaș se stabilesc:
– copiilor pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă își continuă studiile în instituţii de învăţămînt de zi (se-

cundar, mediu de specialitate și superior), pînă la terminarea acestora, fără a depăși vîrsta de 23 
de ani;
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– soţului supravieţuitor, dacă la momentul decesului întreţinătorului sau pe parcursul a 5 ani după 
deces, a împlinit vîrsta de pensionare sau a fost încadrat în gradul I sau II de invaliditate, a avut cel 
puţin 15 ani de căsătorie cu persoana decedată și nu s-a recăsătorit; 

– soţului supravieţuitor sau tutorelui (curatorului) care are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai 
întreţinătorului decedat, pe perioadele de neîncadrare în muncă sau de afl are în concediu pentru 
îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani. 

Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din pensia întreţinătorului decedat în funcţie 
de numărul urmașilor îndreptăţiţi.

3.3.4. Pensiile unor categorii de cetăţeni

Legislaţia Republicii Moldova prevede condiţii speciale de stabilire a pensiilor pentru unele categorii 
de cetăţeni (judecători, procurori, aleși locali, funcţionari publici etc.). Diferenţa faţă de condiţiile genera-
le de stabilire a pensiilor constă în unele facilităţi acordate acestor categorii, scopul cărora a fost eviden-
ţierea și aprecierea meritelor faţă de stat. 

Pentru a benefi cia de dreptul la pensie, este necesară întrunirea următoarelor condiţii: atingerea vîrstei 
de pensionare (spre ex: 50/50 ani pentru judecători și procurori, 62/57 ani pentru deputaţi în Parlament, 
membri de Guvern și aleși locali, 57/52 pentru funcţionari publici); realizarea stagiului total de cotizare de 
30 de ani și a stagiului special de cotizare, care diferă în dependenţă de funcţia ocupată (spre ex: 20 ani în 
calitate de judecător și procuror, 2 ani în calitate de deputat în Parlament și membru de Guvern, 15 ani ca 
funcţionar public, și 8 ani în calitate de ales local).

Figura 3.2. Cuantumurile pensiilor medii pe categorii la 01.01.2010, lei
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Pensiile acestor categorii de cetăţeni se fi nanţează în proporţie de 50% din contul mijloacelor buge-
tului asigurărilor sociale de stat și 50% din contul bugetului de stat. Acestea se calculează în cuantum de 
75% din suma tuturor plăţilor lunare (pentru deputaţi, membri de Guvern și aleși locali) și în cuantum de 
75% din venitul mediu lunar realizat din ultimele 60 de luni de activitate în serviciul public (pentru func-
ţionarii publici). Numărul benefi ciarilor de acest tip de pensii constituia la 01.01 2009 1,1% din numărul 
total al benefi ciarilor de pensii.
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Pentru procurori și judecători condiţiile de pensionare sînt stabilite de legi separate. Astfel, condiţi-
ile de stabilire a dreptului și modul de calculare a pensiei pentru procurori sînt reglementate de Legea 
cu privire la Procuratură15. Legea cu privire la statutul judecătorului16 stabilește condiţiile de realizare a 
dreptului la pensie pentru judecători. În cazul în care judecătorii întrunesc condiţiile stabilite de Lege, 
ei pot benefi cia concomitent atît de pensie, cît și de indemnizaţie lunară viageră. Pensia medie a unui 
membru de Guvern este de 8,3 ori mai mare decît pensia medie pentru limită de vîrstă stabilită în 
condiţii generale, pensia medie a unui funcţionar public, este de 2,2 ori mai mare decît pensia medie 
pentru limită de vîrstă.

În scopul respectării principiilor de bază ale sistemului public de asigurări sociale, la moment, se fac 
primii pași spre unifi carea sistemului de pensii ce urmărește ca toţi contribuabilii la sistemul public de 
asigurări sociale să benefi cieze de dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în baza condiţiilor unice.

3.4. PRESTAŢIILE DE ASIGURĂRI SOCIALE

Sistemul public de asigurări sociale oferă tuturor participanţilor dreptul de a benefi cia atît de o pro-
tecţie pe termen lung (pensie de asigurări sociale), cît și de o protecţie pe termen scurt – în cazul incapa-
cităţii temporare de muncă a persoanei. Prestaţiile de asigurări sociale reprezintă toate formele de plăţi 
achitate persoanelor asigurate din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

Dreptul la prestaţii de asigurări sociale
La prestaţii de asigurări sociale au dreptul asiguraţii domiciliaţi în Republica Moldova și șomerii cu 

drept la ajutor de șomaj. Persoana are dreptul la prestaţii de asigurări sociale legate de riscurile sociale de 
care este asigurată. Asiguraţii sistemului public de asigurări sociale au dreptul la următoarele prestaţii:

a)  indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obișnuite sau de acciden-
te nelegate de muncă;

b)  prestaţie pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină);
c)  prestaţie pentru recuperarea capacităţii de muncă;
d)  indemnizaţie de maternitate;
e)  indemnizaţie unică la nașterea copilului;
f )  indemnizaţie pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani;
g)  indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav;
h)  ajutor de deces.
Șomerii au dreptul la indemnizaţii în cazurile prevăzute de lit. a), d) și h).

3.4.1. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

Nota: Incapacitate de muncă – situaţie în care se afl ă asiguratul ca urmare a pierderii aptitudinilor fi zi-
ce, intelectuale sau a deprinderilor de muncă din cauza unei boli sau a unui accident.

Condiţiile de acordare:
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se acordă persoanelor asigurate, dacă înde-

plinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii17:
• realizarea unui stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani;
• realizarea unui stagiu de cotizare de cel puţin 3 luni, din ultimele 12 luni anterioare producerii 

riscului asigurat (dacă au un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani);

15  Legea nr. 294-XVId din 25.12.2008 cu privire la Procuratură//Monitorul Ofi cial, 2009, nr. 55-56, art. 155.
16  Legea nr. 544-XIIId din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului//Monitorul Ofi cial, 2002, nr. 117-119, art. 946.
17  Legea nr. 289-XIV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestaţii de asigurări sociale//
Monitorul Ofi cial, 2004, nr. 168-170, art. 773
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• desfășurarea activităţii pe bază de contract in dividual de muncă pe durată determinată, inclusiv 
cei care muncesc la lucrări sezoniere, de cel puţin 12 luni, pe parcursul ultimelor 24 luni anterioa-
re producerii riscului asigurat.

Perioada de acordare
Perioada pentru care se acordă indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă este de cel 

mult 180 de zile în cursul unui an calendaristic și începe din prima zi de concediu medical. Începînd cu a 
120-a zi, indemnizaţia se plătește în cazul prelungirii concediului medical avizat de Consiliul Republican 
de Expertiză Medicală a Vitalităţii. În baza posibilităţii recuperării capacităţii de muncă a persoanei și evit-
înd încadrarea acesteia într-un grad de invaliditate, medicul curant recurge la prelungirea concediului 
medical peste 180 de zile cu încă cel mult 30 de zile.

De indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă benefi ciază și persoanele angajate în sec-
torul agrar, și cele angajate în baza contractului individual de muncă pe durată determinată. Asiguraţilor 
cu contract individual de muncă pe durată determinată ce nu depășește un an, inclusiv celor angajaţi la 
lucrări sezoniere, și șomerilor, în perioada de acordare a ajutorului de șomaj, indemnizaţia pentru incapa-
citate temporară de muncă li se acordă pentru o perioadă de pînă la 30 de zile în cursul unui an calenda-
ristic. Asiguraţilor cu contract individual de muncă pe durată determinată, ce depășește un an indemni-
zaţia pentru incapacitate temporară de muncă li se acordă pe o durată de 180 de zile calendaristice.

Baza de calcul 
Baza de calcul a indemnizaţiei o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 6 luni ca-

lendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.
Cuantumul lunar al indemnizaţiei se stabilește diferenţiat, în funcţie de durata stagiului de cotizare:
– pînă la 5 ani – 60% din baza de calcul stabilită;
– între 5 și 8 ani – 70% din baza de calcul stabilită;
– peste 8 ani – 100% din baza de calcul stabilită.

Tabelul 3.10. Cheltuielile la plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, 
2007-2009

Tipul prestaţiei

2007 2008 2009

Nr. real 
de zile

Nr. 
benef, 
pers.

Suma 
plătită 
(mii lei)

Nr. real 
de zile

Nr. 
benef, 
pers.

Suma 
plătită 
(mii lei)

Nr. real 
de zile

Nr. 
benef, 
pers.

Suma 
plătită 
(mii lei)

Indemnizaţii în caz de boală 
sau traumatizm 5224899 332993 289617,9 5452549 358441 368756,8 5316067 358209 410522,4

Indemnizaţii pentru 
accidente de muncă sau 
boală profesională*

17059 577 1304,2 20832 832 1681,1 17107 669 1417,1

Indemnizaţii pentru 
îngrijirea bolnavilor 126235 12430 5903,0 137438 13863 8384,5 134048 14598 9721,0

Indemnizaţii de maternitate 1600052 15537 86065,2 1724774 21415 119070,3 1902197 20050 144912,3
Indemnizaţii – alte cazuri 7342 379 490,8 25745 874 2153,6 17220 810 1591,6
Total indemnizaţii 6966980 361462 382717,1 7352272 394999 499328,9 7378242 393894 567497,6

* Notă: cu excepţie celor plătite din mijloacele angajatorului
* Sursa: CNAS

În comparaţie cu anul 2008 în anul 2009 numărul total al benefi ciarilor de indemnizaţie pentru inca-
pacitate temporară de muncă a scăzut cu 1531 persoane sau cu 0,4% (cea mai mare pondere revenindu-i 
benefi ciarilor de indemnizaţie în caz de boală sau traumatism, numărul cărora în anul 2009 faţă de anul 
2008 s-a redus cu 232 persoane sau cu 0,1%). Dacă în anul 2008 faţă de anul 2007 numărul persoanelor 
ce benefi ciază de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă în caz de accidente de muncă 
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sau de boală profesională a crescut cu 709 benefi ciari, atunci în anul 2009, faţă de anul 2008, numărul 
acestora s-a redus cu 605 persoane (sau de 3,6 ori). 

Cu toate că numărul benefi ciarilor de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă s-a di-
minuat în anul 2009 faţă de a.2008, cheltuielile la plata acesteia în perioada în cauză au înregistrat o creș-
tere cu 68168,8 mii lei (condiţionată, în mare măsură, de creșterea salariilor).

3.4.2. Indemnizaţia de maternitate

Indemnizaţia de maternitate (sarcină și lăuzie) se stabilește asiguratelor, soţiilor afl ate la întreţinerea 
soţilor asiguraţi și șomerilor care au dreptul la concediu de maternitate, ce include concediul prenatal și 
concediul postnatal. Indemnizaţia de maternitate se acordă, începînd cu a 30-a săptămînă de sarcină, pe 
o perioadă de 126 zile calendaristice, iar în cazul nașterilor complicate ori al nașterii a doi sau mai mulţi 
copii – de 140 zile calendaristice. În cazul acordării concediului pentru sarcină și lăuzie în perioada con-
cediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, persoana îndreptăţită va benefi cia de ambele 
indemnizaţii (de maternitate și de îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani). În cazul în care soţia se afl ă la 
întreţinerea soţului salariat18, indemnizaţia de maternitate se stabilește pe numele soţiei. Faptul că per-
soana în cauză este soţia angajatului se confi rmă prin buletinul de identitate și adeverinţa de căsătorie. 

Cuantumul lunar al indemnizaţiei de maternitate este de 100% din venitul mediu lunar asigurat rea-
lizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat. 

Cheltuielile la plata indemnizaţiei de maternitate au cunoscut o majorare în anul 2009 faţă de anul 
2008, cu 25842 mii lei. Creșterea cheltuielilor la plata acestei indemnizaţii sînt cauzate de creșterea numă-
rului real de zile de benefi ciere de indemnizaţie de maternitate cu 177423 zile sau cu 10,3% comparativ 
cu creșterea de doar 7,8% în anul 2008 faţă de anul 2007. 

3.4.3. Indemnizaţia unică la naşterea copilului

Indemnizaţia unică la nașterea copilului constituie o formă de sprijin bănească acordată femeilor asigu-
rate prin intermediul sistemului public de asigurări sociale. Cuantumul acesteia se stabilește anual prin Le-
gea bugetului asigurărilor sociale de stat. În conformitate cu prevederile Legii bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 200919 cuantumul indemnizaţiei unice la nașterea copilului născut viu a constituit:

• 1400 de lei – pentru primul copil;
• 1700 de lei – pentru fi ecare copil următor.
Indemnizaţia menţionată se stabilește mamei, iar în cazul decesului acesteia tatălui sau altei rude, în 

grija căreia a rămas copilul, sau adoptatorului (curatorului).

3.4.4. Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului 
pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani

Indemnizaţia pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani este o formă de sprijin bă-
nesc ce se stabilește și se acordă prin sistemul public de asigurări sociale persoanei asigurate pentru 
creșterea copilului.

Femeile salariate și ucenicele, precum și soţiile afl ate la întreţinerea soţilor salariaţi, după expirarea 
concediului de maternitate înaintează o cerere scrisă pentru a benefi cia de concediul parţial plătit pen-
tru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani. Acest concediu poate fi  folosit integral sau parţial în orice 
timp, pînă cînd copilul va împlini vîrsta de 3 ani și se include în stagiul de cotizare. Concediul parţial plătit 
pentru îngrijirea copilului poate fi  folosit și de tatăl copilului, bunică, bunel sau altă rudă care se ocupă 
nemijlocit de îngrijirea copilului și întrunește calitatea de persoana asigurată.

18  Soţia se consideră afl ată la întreţinerea soţului asigurat dacă, la data apariţiei dreptului la indemnizaţie de maternitate, nu este angajată 
în muncă și nu este persoană asigurată de riscul respectiv (maternitate), fapt care se confi rmă prin carnetul de muncă sau prin certifi cat 
eliberat de organele de asigurări sociale.
19  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 262-XVI din 11.12.2008//Monitorul Ofi cial, 2008, nr. 237-240, art. 866.
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În anul 2008 a fost adoptată Legea nr. 155 din 04.07.2008 cu privire la modifi carea și completarea 
articolului 18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară 
de muncă și alte prestaţii de asigurări sociale cu scopul majorării sumei indemnizaţiei acordate pentru 
creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani. Astfel cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creș-
terea copilului constituie 25% din venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 6 luni calendaristice 
premergătoare lunii producerii riscului asigurat, dar nu mai puţin de 250 lei pentru fi ecare copil.

În perioada 2005-2009 numărul de persoane, care au benefi ciat de concediul parţial plătit pentru 
creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, este în ascensiune. În anul 2009 de indemnizaţia pentru crește-
rea copilului pînă la vîrsta de 3 ani au benefi ciat 29268 persoane, dintre care femei – 27528, bărbaţi – 668, 
alte persoane – 1072. 

Tabelul 3.11. Dinamica cheltuielilor pentru protecţia familiilor cu copii pe perioada 2005-2009, 
persoane asigurate

Tipul indemnizaţiei

2005 2007 2008 2009
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Indemnizaţia unică la naşterea primului 
copil, 4708 2270,6 5769 5514,0 5458 6288,0 5984 8195,9

Indemnizaţia unică la naşterea fi ecărui 
copil următor, 3649 1630,7 3762 3605,4 4932 6931,1 5880 9849,9

Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea 
copilului pînă la vîrsta de 3 ani, din care: 20097 3046,4 24852 5756,2 27235 8796,0 29268 14628,2

Mamelor 19031 2873,6 23429 5414,3 25613 8255,7 27528 13731,5
Taţilor 397 69,5 520 141,0 601 220,2 668 387,6
Altor persoane 669 103,3 903 200,9 1021 320,1 1072 509,1
Indemnizaţie lunară pentru creşterea 
copilului în vîrstă de la 3 la 16 ani 2247 234,3 1654 171,6 1764 181,7 1537 157,6

Sursa: CNAS

3.4.5. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav

În cazul îmbolnăvirii copilului pînă la vîrsta de 7 ani, a copilului cu handicap cu afecţiuni intercurente 
pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani, indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav se stabilește mamei 
pentru o perioadă de cel mult 14 zile calendaristice (în cazul acordării asistenţei medicale de ambulato-
riu) sau pentru o perioadă de cel mult 30 zile calendaristice (în cazul acordării asistenţei medicale în staţi-
onar pentru perioada în care copilul necesită îngrijire). Pentru îngrijirea copilului bolnav certifi catul se eli-
berează și altui membru al familiei (tatălui, bunicii, bunicului, altor membri ai familiei încadraţi în cîmpul 
muncii, tutorelui sau curatorului), dacă din anumite motive întemeiate, confi rmate documentar, mama 
nu poate îngriji copilul (în caz de boală, absenţă temporară, decădere din drepturile părintești etc.).

Cuantumul indemnizaţiei depinde de venitul mediu lunar asigurat și durata stagiului de cotizare.

3.4.6. Ajutor de deces

Ajutorul de deces constituie o prestaţie unică care se acordă în scopul susţinerii fi nanciare a familiei 
decedatului sau a persoanei care a suportat cheltuielile de deces.

În caz de deces al asiguratului, pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, șomerului sau 
al persoanei care a realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani, de ajutorul de deces benefi ciază o 
singură persoană, care poate fi , după caz: soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, sau, 
în lipsa acesteia, persoana care dovedește că a suportat cheltuielile determinate de deces.
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Asiguratul, șomerul și pensionarul benefi ciază de dreptul la ajutor de deces în caz de deces al unui 
membru de familie20 neasigurat care s-a afl at la întreţinerea sa.

Ajutorul de deces se acordă o singură dată, în sumă fi xă.
Cuantumul ajutorului de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. În 

conformitate cu prevederile Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, cuantumul ajutoru-
lui de deces acordat în cazul decesului asiguratului, pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, 
al șomerului, precum și al unui membru de familie afl at la întreţinerea acestora sau a persoanei care a 
realizat un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani a constituit 900 de lei. 

Cheltuielile anuale la plata ajutorului de deces în anul 2009 au crescut comparativ cu anul 2008 cu 
12,5%, acest lucru fi ind explicat prin creșterea cuantumului acestor plăţi. De menţionat că numărul bene-
fi ciarilor de ajutor de deces s-a redus cu 0,2%. 

Tabelul 3.12. Cheltuielile efective la plata ajutorului de deces în anii 2004-2009

 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Cheltuielile anuale, (achitat în total) mii lei 15704,5 27427,0 26914,2 26568,7 29449,8 33143,4
Nr. Benefi ciarilor (persoane asigurate) 31688 39268 38470 37962 37228 37154
Cunatumul ajutorului de deces 700-00 700-00 700-00 700-00 800-00 900-00

Sursa: CNAS

3.5. ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE 

Asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale garantează persoanelor asigurate un an-
samblu de prestaţii și indemnizaţii pentru diminuarea și compensarea consecinţelor și prevenirea acci-
dentelor de muncă și a bolilor profesionale. 

Angajatorul are obligaţia să asigure salariaţii pentru accidente de muncă și boli profesionale din mo-
mentul încheierii contractului individual de muncă.

20  Se consideră membru de familie:
a) soţul;
b) părinţii;
c) copiii pînă la vîrsta de 18 ani sau, dacă își făceau studiile la secţia cu frecvenţă la zi la o instituţie de învăţămînt, pînă la absolvire, însă pînă 
la atingerea vîrstei de 23 de ani, precum și copiii inapţi pentru muncă, indiferent de vîrstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă pînă la 
atingerea vîrstelor menţionate.

Potrivit legislaţiei României, valoarea majorării tarifului contribuţiilor de asigurări sociale, în funcţie de clasa de risc 
a sectoarelor de producţie și locurilor de muncă, variază de la 0,5% pînă la 4%.
În Romînia persoanele asigurate de accidente de muncă și boli profesionale benefi ciază de următoarele prestaţii și 
servicii:
a) reabilitare medicală și recuperarea capacităţii de muncă;
b) reabilitare și reconversie profesională;
c) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
d) indemnizaţie pentru transferarea temporară la altă muncă;
e) compensaţii pentru atingerea integrităţii;
f) despăgubiri în caz de deces;
g) rambursări de cheltuieli.
În Federaţia Rusă persoanele asigurate benefi ciază:
a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
b) indemnizaţie de deces;
c) indemnizaţie de invaliditate,
d) indemnizaţie unică,
e) cheltuieli suplimentare în legătură cu reabilitarea medicală, socială și profesională
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Potrivit legislaţiei de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale21 persoanele asigurate 
benefi ciază de dreptul la următoarele indemnizaţii de asigurare pentru accidente de muncă și boli pro-
fesionale:

a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
b) indemnizaţie de invaliditate;
c) indemnizaţie de deces. 
Mijloacele Fondului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale sînt parte a mijloa-

celor bănești acumulate din contribuţiile de asigurări sociale de stat achitate de angajatori. 
Posibilitatea lărgirii pachetului de prestaţii pentru accidente de muncă și boli profesionale presupu-

ne, după experienţa unor state, stabilirea tarifelor de asigurări sociale diferenţiate pentru fi ecare angaja-
tor în funcţie de condiţiile de muncă (normale, deosebite sau speciale) ale asiguraţilor. Valoarea majorării 
sau a reducerii contribuţiei de asigurări sociale pentru angajator este stabilită în funcţie de numărul acci-
dentelor de muncă și a bolilor profesionale în perioada de referinţă; gravitatea consecinţelor accidentelor 
de muncă și bolilor profesionale; volumul cheltuielilor pentru prestaţiile și indemnizaţiile de asigurare.

În situaţia în care, în prezent, în Republica Moldova politica în domeniul asigurărilor sociale promo-
vează reducerea cu 1% în fi ecare an a tarifului contribuţiilor sociale achitate de către angajator, precum și 
din cauza lipsei unor instituţii abilitate să efectueze clasifi carea după gradul de risc a sectoarelor de pro-
ducţie și a locurilor de muncă, este imposibilă lărgirea pachetului existent de prestaţii pentru accidente 
de muncă și boli profesionale. 

3.5.1. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli pro-
fesionale se acordă în baza certifi catului medical și a documentelor de cercetare a accidentului de muncă 
sau de constatare a îmbolnăvirii profesionale.

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă constituie 100% din venitul me-
diu lunar asigurat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost 
constatată îmbolnăvirea profesională. Indemnizaţia se plătește pentru zilele lucrătoare din primele 20 de 
zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă, de către angajator, din 
mijloacele proprii, iar din a 21-a zi – din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.

Durata de acordare a indemnizaţiei este de pînă la 180 de zile calendaristice, în intervalul de un an și 
se calculează din prima zi de concediu medical. În situaţii temeinic motivate durata concediului medical 
poate fi  prelungită peste 180 de zile dar nu mai mult de 30 de zile.

În situaţia în care asiguratul a fost încadrat într-un grad de invaliditate pînă la expirarea termenului 
de 180 de zile, indemnizaţia se acordă pînă la data în care s-a emis decizia cu privire la încadrarea în grad 
de invaliditate. 

Dinamica cheltuielilor la plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de 
accidente de muncă și boli profesionale este reprezentată în Tabelul 3.10.

3.5.2. Indemnizaţia de invaliditate

Asiguratul încadrat într-un grad de invaliditate ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli 
profesionale are dreptul la indemnizaţie de invaliditate care se acordă lunar pe toată perioada în care 
benefi ciază de pensie de invaliditate din sistemul public de asigurări sociale.

Cuantumul indemnizaţiei de invaliditate diferă în funcţie de gradul de invaliditate stabilit. Pentru 
asiguratul încadrat în gradele I sau II de invaliditate indemnizaţia se determină ca diferenţa dintre 2/3 din 
salariul mediu lunar asigurat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de mun-
că sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională și cuantumul pensiei de invaliditate al acestuia stabilit 
prin sistemul public de asigurări sociale.

21  Legea asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale nr.756-XIV din 24.12.1999 //Monitorul Ofi cial, 2000, nr. 031, art. 192; Legea 
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 271-XVI din 07.12.2007//Monitorul Ofi cial, 2007, nr. 203-206, art. 798
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Cuantumul indemnizaţiei de invaliditate pentru asiguratul încadrat în gradul III de invaliditate se de-
termină procentual din cuantumul calculat pentru gradele I și II de invaliditate, corespunzător gradului 
de reducere a capacităţii de muncă. 

Tabelul 3.13. Dinamica cheltuielilor la plata indemnizaţiilor de invaliditate, 2003-2009

Categoriile de benefi ciari
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Indemnizaţii de invaliditate, total 76 11,9 182 57,5 213 113,2 228 157,2 247 196,0
inclusiv pentru:           

invalizi gr. I 5 0,9 11 3,9 17 10,2 16 10,8 15 11,4
invalizi gr. II 38 8,5 82 40,1 100 82 118 120 128 143,6
invalizi gr. III 33 2,5 89 13,5 96 21 94 26,4 104 41,0

Sursa: CNAS

3.5.3. Indemnizaţia de deces

În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, de 
indemnizaţie de deces benefi ciază:

a)  Copiii asiguratului în vîrstă de pînă la 18 ani sau în vîrstă de pînă la 23 de ani, dacă își continuă 
studiile la cursuri de zi în instituţii de învăţămînt secundar, mediu de specialitate și superior, și 
copiii încadraţi în grad de invaliditate indiferent de vîrstă. 

Cuantumul indemnizaţiei constituie pentru un copil echivalentul a 5 salarii medii lunare ale asigu-
ratului decedat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau s-a 
constatat îmbolnăvirea profesională; pentru 2 copii – echivalentul a 8 salarii medii lunare; pentru 3 și mai 
mulţi copii – echivalentul a 12 salarii medii lunare, dar nu mai puţin de, respectiv, 5, 8 și 12 salarii medii 
lunare pe economie pentru anul precedent anului în care s-a produs cazul asigurat.

b)  Soţul asiguratului încadrat în grad de invaliditate sau care a atins vîrsta de pensionare.
Cuantumul indemnizaţiei constituie echivalentul a 3 salarii medii lunare ale asiguratului decedat pe 

ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau s-a constatat îmbolnăvi-
rea profesională, dar nu mai puţin de 3 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent anului în 
care s-a produs cazul asigurat.

c)  Soţul sau unul dintre părinţii asiguratului decedat, sau o altă persoană, care, la momentul dece-
sului asiguratului, nu lucrează și are în îngrijire copii ai asiguratului sub vîrsta de 3 ani.

Cuantumul indemnizaţiei constituie echivalentul a 3 salarii medii lunare ale asiguratului decedat pe 
ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau s-a constatat îmbolnăvi-
rea profesională, dar nu mai puţin de 3 salarii medii lunare pe economie pentru anul precedent anului în 
care s-a produs cazul asigurat.

3.6. BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

Finanţarea sistemului de protecţie socială se realizează prin intermediul Bugetului asigurărilor soci-
ale de stat care este parte integrantă a bugetului public naţional, cu statut autonom și reprezintă unul 
din elementele importante ale sistemului fi nanciar naţional. BASS este gestionat de către CNAS, prin 
intermediul Trezoreriei de Stat a Ministerului Finanţelor, și este constituit din șase fonduri cu destinaţie 
specială:
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1. Fondul de pensii;
2. Fondul de protecţie a familiilor cu copii;
3. Fondul de asigurare împotriva accidentelor de muncă și bolilor profesionale;
4. Fondul de indemnizaţii, 
5. Fondul de șomaj; 
6. Fondul de recuperare a sănătăţii, și 
7. Cheltuieli de organizare și funcţionare a sistemului public de asigurări sociale care se stabilesc 

în proporţie de pînă la 5% anual, raportate la cheltuielile anuale totale, prevăzute prin Legea 
BASS-ului. 

Prin fondurile enumerate sînt acumulate resursele fi nanciare virate în bugetul asigurărilor sociale, 
care, ulterior, se utilizează pentru fi nanţarea cheltuielilor specifi ce fi ecărui fond. 

Veniturile și cheltuielile BASS joacă un rol semnifi cativ în cadrul administrării sistemului de protecţie 
socială, iar nivelul de colectare a contribuţiilor de asigurări sociale, refl ectă gradul de credibilitate faţă de 
sistem a contribuabililor și gradul de stabilitate fi nanciară a sistemului. 

Veniturile generale ale BASS se constituie din 4 capitole de venituri: (i) contribuţii de asigurări sociale 
de stat obligatorii; (ii) transferuri de la bugetul de stat; (iii) dobînzi (de la mijloacele depuse în băncile 
comerciale și în hîrtii de valoare de stat) și (iv) alte venituri (regrese, penalităţi, amenzi). Din veniturile 
BASS anual se prelevă pînă la 3% către fondul de rezervă, care se utilizează pentru acoperirea prestaţiilor 
de asigurări sociale în situaţii temeinic motivate sau a altor cheltuieli ale sistemului public, aprobate prin 
Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Fondul de rezervă cumulat nu poate depăși 50% din nivelul 
cheltuielilor prevăzute pentru anul bugetar respectiv.

Contribuabilii în sistemul public de asigurări sociale sînt, după caz: (i) asiguraţii care datorează con-
tribuţii individuale de asigurări sociale; (ii) angajatorii; (iii) persoanele juridice asimilate angajatorului, la 
care își desfășoară activitatea persoana în funcţie electivă sau este numită la nivelul autorităţii executive, 
legislative sau judecătorești, pe durata mandatului, ale cărei drepturi și obligaţii sînt asimilate cu cele ale 
persoanei angajate prin contract individual de muncă; (iv) persoanele care încheie contract de asigurare 
și (v) persoanele care își desfășoară activitatea în bază de contract individual de muncă la angajatorii care 
nu sînt înregistraţi în calitate de rezidenţi în Republica Moldova. 

Cotele de contribuţii de asigurări sociale sînt diferenţiate în funcţie de condiţiile de muncă normale 
sau speciale și se aprobă anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat
Prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 262-XVI din 11 decembrie 2008 au 

fost stabilite veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă de 7514179,7 mii lei și cheltuielile 
bugetului asigurărilor sociale de stat în sumă de 7571168,3 mii lei.

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost precizate la nivel de 7469654,1 mii lei și chel-
tuieli la nivel 7666691,2 mii lei.

Tabelul 3.14. Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, 2003-2009

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Venituri (executat), mii. lei 2734439,4 2947860,4 3696035,3 4347650,4 5157229,0 6362837,8 7581662,3

Cheltuieli (executat), mii. lei 2173876,4 2768883,0 3697773,5 4378060,9 5244559,3 6315149,8 7607212,2

Excedent (+)/Defi cit (-), mii. lei 560563 178977,4 -1738,2 -30410,5 -87330,3 47688,0 -25549,9

Sursa: CNAS

După cum se observă din tabel, începînd cu anul 2005, sistemul de asigurări sociale se confruntă cu 
un defi cit bugetar, care a crescut treptat de la 1,8 mil. lei pînă la 87,33 mil. lei în anul 2007. În anul 2008 
BASS-ul a înregistrat, după o perioadă de trei ani, un excedent de 47,7 mil. lei, situaţia modifi cîndu-se în 
anul 2009, cînd BASS-ul iarăși s-a confruntat cu un defi cit bugetar de 25,6 mil. lei. 
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Structura veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat
Pe parcursul anilor 2000-2009 veniturile nominale ale bugetului asigurărilor sociale de stat au sporit 

de circa 4 ori. Ponderea majoritară în structura veniturilor în anul 2009 le-a revenit contribuţiilor de asi-
gurări sociale, care au constituit 73,8% faţă de 85,38% în anul 2008. Ponderea transferurilor de la bugetul 
de stat a reprezentat 25,8%, respectiv, alte venituri și dobînzile deţin o pondere de 0,02% și 0,22% în 
structura veniturilor bugetului. Conform datelor privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
volumul precizat al veniturilor a fost realizat în proporţie de 101,5%.

Tabelul 3.15. Venituri acumulate la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anii 2008-2009

 
2008 2009

Aprobat / 
Precizat (mii lei)

Executat 
(mii lei)

% 
executării

Aprobat / 
Precizat (mii lei)

Executat 
(mii lei)

% 
executării

Total – venituri, dintre care: 6416436,0 6362837,8 99,2 7469654,1 7581662,3 101,5
Contribuţii de asigurări sociale de stat 
obligatorii 5446606,0 5432581,8 99,7 5478414,5 5595224,8 102,1

Dobînzi (încasări nefi scale) 27973,6 27786,0 99,3 17053,8 16766,6 98,3
Alte venituri 228,0 287,8 126,2 1148,0 1263,9 110,1
Transferuri de la bugetul de stat la 
bugetul asigurărilor sociale de stat 941628,4 902182,2 95,8 1960779,3 1956201,3 99,8

Sursa: CNAS

În ceea ce privește veniturile acumulate, în anul 2009 acestea au constituit 1218,8 mil. lei sau cu 19,16% 
mai mari faţă de anul precedent. Acest fapt se datorează, în mare măsură, sporirii volumului transferurilor de 
la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat, acesta fi ind de 2,2 ori mai mare în anul 2009 com-
parativ cu anul 2008, iar volumul contribuţiilor de asigurări sociale calculate la fondul de retribuire a muncii 
de către angajatori și contribuţiile individuale transferate din salariile angajaţilor au înregistrat o majorare 
nesemnifi cativă cu doar 3%, fi ind mai mare decît în anul 2008 ca urmare a unui trend general de majorare a 
salariului mediu pe economie în termeni nominali cu doar a 8,6 % faţă de anul 2008.

Suma totală a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii transferate la bugetul de asigurări 
sociale de stat în anul 2009 a constituit 5595,2 mil. lei, ceea ce a constituit o creștere a plăţilor contribuţi-
ilor cu 162,6 mil. lei faţă de anul 2008. 

De asemenea, majorarea nivelului contribuţiilor de asigurări sociale a fost infl uenţată de majorarea 
taxei fi xe anuale aprobate pentru asigurarea persoanelor autoangajate (de la 2920 lei pe anul 2008, pînă 
la 3708 lei în anul 2009) și persoanelor fi zice – proprietari de terenuri agricole (de la 725 lei în anul 2008 
la 920 lei în anul 2009). 

Tabelul 3.16. Cheltuielile fi nanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat în anii 2008-2009

 
2008 2009

Aprobat / 
Precizat (mii lei)

Executat 
(mii lei)

% 
executării

Aprobat / 
Precizat (mii lei)

Executat 
(mii lei)

% 
executării

Fondul de pensii 4524869,3 4535952,4 100,2 5437689.0 5438842.3 100
Fondul de protecţie a familiilor cu copii 105343,1 106011,7 100,6 180136.2 182795.0 101.5
Fondul de asigurare împotriva acciden-
telor de muncă și bolilor profesionale 2570,1 2610,6 101,6 3033.9 3115.3 102.7

Fondul de indemnizaţii 522615,3 527835,3 101,0 608562.7 599890.9 98.6
Fondul de șomaj 42223,1 34300,3 81,2 46128.6 42466.5 92.1
Fondul de recuperare a sănătăţii 92262,4 85945,6 93,2 73117.1 73597.9 100.7
Cheltuielile de organizare și funcţionare 
a sistemului public de asigurări sociale 157287,4 143228,1 91,1 210005.6 196554.4 93.6

Total – cheltuieli 5460906,8 5435884,0 99,5 6555831.3 6537262.3 99.7
Sursa: CNAS
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Cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor sociale de stat în anul 2009 au constituit 6537,3 mil. lei, 
fi ind în creștere faţă de anul 2008 cu 20,3%. Ponderea cea mai mare a cheltuielilor fi nanţate din bugetul 
de asigurări sociale de stat a revenit fondului de pensii – 83,2%. Pensiilor pentru limită de vîrstă le revine 
ponderea cea mai mare în totalul cheltuielilor destinate pentru plata pensiilor de asigurări sociale – 77,5%, 
cheltuielile pentru plata pensiilor de invaliditate constituie 17,9% din cheltuielile fondului de pensii. 

Figura 3.3. Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, 2002-2009

mii lei

8000

Dinamica Cheltuielilor efective Dinamica Veniturilor efective

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

6000

4000

2000

0

Cheltuielile bugetului de stat pentru prestaţiile sociale, achitate prin intermediul bugetului asigu-
rărilor sociale de stat, au fost prevăzute în sumă de 1099220 mii lei. Cheltuielile efective au constituit 
1091315,2 mii lei sau 99,3% faţă de suma planifi cată.

În totalul cheltuielilor efective din BASS, pentru prestaţiile sociale ponderea cea mai mare revine 
cheltuielilor pentru plata compensaţiilor – 38,1%, care însă s-a redus cu 4 p.p. faţă de anul 2008, după care 
urmează achitarea tuturor tipurilor de alocaţii – 22,2%.

Tabelul 3.17. Cheltuielile efectuate din mijloacele bugetului de stat în anii 2008-2009

 
2008 2009

Aprobat / 
Precizat (mii lei)

Executat 
(mii lei)

% 
executării

Aprobat / 
Precizat (mii lei)

Executat 
(mii lei)

% 
executării

Total 913954,3 872468,4 95,5 1099220,0 1091315,2 99,3

Pensii 122491,2 124214,1 101,4 130690,1 130442,7 99,8

Alocaţii 222955,6 221386,7 99,3 243148,4 241967,4 99,5

Indemnizaţii 150303,5 148362,4 98,7 164077,8 163587,1 99,7

Compensaţii 401974,6 364417,5 90,7 420147,3 415608,7 98,9

Ajutoare bănești 7644,6 6748,0 88,3 117381,2 117126,8 99,8

Servicii bancare și poștale 8584,8 6800,7 79,2 10464,1 9065,9 86,6

Acoperirea diferenţei pensiei stabilite 
pînă la pensia minimă pentru 
benefi ciarii de pensii de asigurări sociale

- - - 13311,1 13516,6 101,5

Alte plăţi - 539,0 - - - -

Sursa: CNAS
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3.7. ACORDURI BILATERALE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII SOCIALE

În condiţiile amplifi cării mobilităţii forţei de muncă între state și a fenomenului emigrării în masă a 
populaţiei apte de muncă – problemă cu care se confruntă Republica Moldova în ultimele decenii – co-
ordonarea sistemelor de securitate socială a devenit o componentă importantă a politicii sociale promo-
vate de stat. Efectele negative ale proceselor migraţionale sînt de lungă durată și de regulă sînt resimtite 
la întoarcerea în ţară a lucrătorilor migranţi și membrilor familiilor lor, care au activat o perioadă de timp 
în străinătate, fi e la strămutarea pe teritoriul altor state, în ambele cazuri aceste persoane ne fi ind îndrep-
tăţite la prestaţii de asigurări sociale. În aceste condiţii, lucrătorii migranţi și membrii familiilor acestora 
deseori sînt dezavantajaţi din punct de vedere economic și social faţă de cetăţenii statului de destinaţie, 
fi indu-le lezate drepturile de securitate socială.

Astfel, în scopul respectării drepturilor lucrătorilor migranţi și oferirea garanţiilor sociale, a fost nece-
sară încheierea acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale cu principalele state de destinaţie a 
lucrătorilor migranţi. În anii ’90 ai secolului trecut, Republica Moldova a încheiat acorduri în domeniul asi-
gurării cu pensii cu unele state din spaţiul post-sovietic – Federaţia Rusă (1995), Republica Belarus (1995), 
Ucraina (1995), Uzbekistan (1995) și Azerbaidjan (1997). Unul dintre principiile de bază ale acordurilor 
menţionate, precum și ale celor semnate între fosta URSS cu România și Republica Bulgaria (denunţat la 1 
ianuarie 2005) este principiul teritorialităţii, potrivit căruia pensiile se stabilesc și se achită de către statul, 
pe teritoriul căruia persoana domiciliază, indiferent de faptul contribuţiei la sistemul public de asigurări 
sociale al statului de reședinţă. Acesta și alte principii sînt depășite datorită modifi cărilor pe care le-au 
avut de suferit relaţiile politice, dar și economico-fi nanciare în aceste state. 

În prezent Republica Moldova tinde să extindă numărul de state cu care va reglementa relaţiile în 
domeniul asigurărilor sociale, fundamentate pe noi principii, care să asigure un cadru de garanţii de se-
curitate socială viitorilor pensionari.

În acest scop a fost aprobat, Acordul interguvernamental în domeniul securităţii sociale, elaborat 
în baza Convenţiei Europene de Securitate Socială și în corespundere cu regulile generale stabilite în 
Regulamentul nr. 1408/71/CEE cu privire la coordonarea sistemelor de securitate socială pentru persoa-
nele angajate, lucrătorii independenţi și membrii familiilor acestora care se deplasează în Comunitatea 
Europeană. 

Acordul interguvernamental conţine prevederi nediscriminatorii pe principiul cetăţeniei sau domici-
liului. Persoana îndreptăţită va benefi cia de prestaţii indiferent de cetăţenie și chiar dacă domiciliază pe 
teritoriul celuilalt stat contractant. Proiectul Acordului în cauză se aplică legislaţiilor naţionale ale statelor 
contractante referitor la următoarele prestaţii de asigurări sociale: prestaţii în caz de boală și maternitate, 
accidente de muncă și boli profesionale, prestaţii de invaliditate (pensii și indemnizaţii), pensii pentru 
limită de vîrstă, pensii de urmaș, ajutoare de deces, ajutoare de șomaj. 

Ca principiu de bază, Acordul impune plata contribuţiilor de securitate socială într-un singur stat 
contractant – și anume statul în care lucrătorul migrant își desfășoară activitatea. Alte principii stabilite 
de Acord sunt: 

• Egalitatea de tratament între cetăţenii fi ecărei părţi contractante și cetăţenii celeilalte părţi – acor-
darea acelorași drepturi și impunerea acelorași obligaţii de securitate socială între cetăţenii pro-
prii și ai celeilalte părţi contractante, indiferent de deplasările pe care persoanele le-ar efectua pe 
teritoriul părţilor, în vederea desfășurării unei activităţi profesionale sau a stabilirii domiciliului.

• Determinarea legislaţiei aplicabile constă în rezolvarea confl ictului de legi prin determinarea legis-
laţiei statului competent, astfel încît lucrătorii migranţi, în exercitarea activităţii profesionale, să 
fi e supuși prevederilor legislaţiei unui singur stat, pe teritoriul căruia sînt angajaţi.

• Totalizarea perioadelor de asigurare în vederea stabilirii și acordării drepturilor presupune ca in-
stituţia competentă, la calcularea drepturilor ce îi revin unui lucrător migrant, să ia în considerare 
atît perioadele de asigurare realizate în propriul stat, cît și perioadele realizate în celălalt stat 
(menţinerea drepturilor în curs de dobîndire). În acest caz, fi ecare dintre instituţiile competente 
achită partea de pensie proporţional perioadei de contribuire la propriul sistem;
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• Exportul prestaţiilor presupune dreptul unui lucrător migrant de a benefi cia de prestaţiile dob-
îndite în statele în care și-a desfășurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu (menţinerea 
drepturilor dobîndite). 

Categoriile de benefi ciari cuprinse în Acord sunt: 
• persoanele care sînt sau au fost asigurate în conformitate cu legislaţia unuia dintre statele parte 

la acord (angajaţii, lucrătorii independenţi, muncitorii detașaţi, personalul misiunilor diplomatice 
și posturilor consulare); 

• membrii familiilor persoanelor sus-menţionate (protecţia lor este limitată la drepturile care deri-
vă din calitatea de membru al familiei lucrătorului). 

Pe parcursul anilor 2008-2009 a continuat procesul de negociere și încheiere a acordurilor bilaterale 
în domeniul securităţii sociale, demarat în anii precedenţi. În perioada de referinţă au fost fi nalizate nego-
cierile pe marginea proiectului acordului bilateral în domeniul asigurărilor sociale cu Republica Bulgaria, 
semnat la 5 decembrie 2008 la Sofi a, intrat în vigoare la 1 septembrie 2009. 

În același an au fost demarate și fi nalizate în a doua rundă negocierile moldo-portugheze, în conse-
cinţă, la 11 februarie 2009, la Lisabona, a fost semnat Acordul în domeniul securităţii sociale între Repu-
blica Moldova și Republica Portugheză.

De asemenea, în anul 2008 au avut loc două runde de negocieri în baza proiectului acordului cu Re-
publica Cehă. 

Totodată, o serie de state și-au exprimat disponibilitatea de a reglementa cu Republica Moldova re-
laţiile în domeniul securităţii sociale, prin încheierea acordurilor bilaterale. Printre aceste state se numără 
Grecia, Italia, Letonia, Marele Ducat de Luxemburg, Austria, Polonia,Turcia, Estonia, Letonia. 

Pe viitor, Republica Moldova intenţionează să extindă lista statelor cu care va încheia acorduri bila-
terale în domeniu, în special cu principalele state de destinaţie a lucrătorilor migranţi originari din Repu-
blica Moldova. 

Încheierea acordurilor bilaterale în domeniul securităţii sociale cu statele interesate va avea un impact 
pozitiv asupra bunăstării persoanelor asigurate din categoria lucrătorilor migranţi. Prin asigurarea drepturi-
lor de securitate socială ale lucrătorilor migranţi se facilitează și libertatea de circulaţie a acestora.

3.8. CONCLUZII. RECOMANDĂRI

Actualul sistem de asigurări sociale are nevoie în prezent de o creștere esenţială a numărului de con-
tribuabili și, nemijlocit, a veniturilor acestora. Aceasta ar putea fi  o soluţie reală, care să conducă la asigu-
rarea unui nivel de protecţie socială mai înalt benefi ciarilor sistemului. Pentru o stabilizare a sistemului 
de asigurare cu pensii e necesar ca raportul dintre numărul contribuabililor și numărul pensionarilor să 
constituie 4:1- 5:1. La momentul actual, însă, acest raport constituie 2:1. 

Redistribuirea excesivă a mijloacelor destinate plăţii pensiilor în favoarea pensionarilor din sectorul agri-
col provoacă discordanţă între mărimea contribuţiilor achitate și plăţile promise (sau primite). Ca urmare, 
angajaţii din sectorul agrar contribuie doar cu 4,7% din întreaga sumă virată, pe cînd pentru plata pensiilor 
acestor categorii se utilizează 40,8% din veniturile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Rata de înlocuire în agricultură în 2009 a constituit 48,4%, reieșind din pensia medie pentru limită de 
vîrstă pentru agricultori în cuantum de 711,99 lei și salariul mediu în agricultură pe anul 2009 de 1469,9 
lei, pe cînd rata medie de înlocuire în economie a constituit 29,1%. Acest fapt relevă efectele nefavorabile 
ale distribuţiei inechitabile și provoacă neîncrederea în sistemul de pensii și eschivarea de la plata contri-
buţiilor de asigurări sociale de stat.

Sistemul de asigurări sociale se confruntă cu următoarele probleme: 
•  instabilitatea pe termen lung, determinată de tendinţele demografi ce nefavorabile;
•  creșterea numărului de pensionari nou-stabiliţi și, prin urmare, creșterea presiunii asupra popu-

laţiei economic active și asupra bugetului asigurărilor sociale de stat;
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•  cuantumurile mici ale pensiilor în comparaţie cu salariile și minimul de existenţă;
•  scăderea ratei de înlocuire;
•  neuniformitatea tarifelor contribuţiilor de asigurări sociale;
•  redistribuirea considerabilă a resurselor din cauza neuniformităţii tarifelor contribuţiilor pentru 

diverse categorii de contribuabili;
•  complexitatea sistemului din cauza numărului mare de norme, care reglementează asigurarea cu 

pensii a diverselor categorii de benefi ciari;
•  existenţa unor cheltuieli nejustifi cate în sistemul de asigurări sociale, care nu corespund riscurilor 

asigurate.
În scopul perfecţionării sistemului de asigurări sociale, se recomandă:
– formularea clară a cazurilor califi cate drept riscuri asigurate în cadrul sistemului public de asigurări 

sociale și excluderea cheltuielilor nejustifi cate, care nu corespund riscurilor sociale asigurate;
– continuarea politicii de redistribuire treptată a contribuţiei de asigurări de la angajator la angajat;
– anularea plăţii contribuţiilor de asigurări sociale de către pensionarii încadraţi în muncă sau pre-

vederea recalculării pensiilor pentru limită de vîrstă persoanelor care își continuă activitatea după 
stabilirea pensiei;

– simplifi carea formulelor de calcul ale tuturor tipurilor de pensii; 
– calcularea pensiilor de invaliditate în baza stagiului de cotizare realizat pînă la data stabilirii pen-

siilor, și nu a celui potenţial;
– acoperirea contravalorii prestaţiilor de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale 

din contul contribuţiilor angajatorului (de la 0,5% pînă la 4%);
– majorarea cotei contribuţiei de asigurări sociale datorate de către angajator pentru compensarea 

cheltuielilor la plata pensiilor anticipate stabilite lucrătorilor care activează în profesiile și funcţii-
le specifi cate în Lista nr. 1.

O soluţie pentru întregul sistem de pensionare ar fi  unifi carea sistemului de pensii, alinierea norme-
lor de pensionare la condiţii unice. Pentru aceasta mai e nevoie de o serie de acţiuni în sensul diminuării 
facilităţilor acordate, ce ar permite pensionarea echitabilă și realizarea echilibrului între contribuţii și be-
nefi cii pentru toţi pensionarii.
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4. ASISTENŢA SOCIALĂ

Asistenţa socială este o componentă a sistemului protecţiei sociale și cuprinde un ansamblu de pro-
grame, măsuri și servicii specializate de protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor afl ate în difi cultate, 
care nu au posibilitatea de a-și asigura prin eforturi proprii accesul la o viaţă decentă din cauza unor cir-
cumstanţe de natură economică, socioculturală, biologică sau psihologică. 

Sistemul de asistenţă socială constituie un instrument important de redistribuire a rezultatelor dez-
voltării economice în favoarea păturilor defavorizate ale populaţiei. Asistenţa socială reprezintă un an-
samblu de benefi cii necontributive în bani (prestaţii sociale) sau în servicii sociale, aplicabile separat sau 
în comun, de satisfacere a necesităţilor persoanelor care se găsesc în situaţii de risc.

În prezentul capitol urmează a fi  analizat sistemul existent al prestaţiilor bănești și al serviciilor so-
ciale din perspectiva evoluţiei acestora, tipului, cheltuielilor și numărului de benefi ciari. Vor fi  refl ectate, 
de asemenea, tendinţele de consolidare a sistemului de asistenţă socială în unul unic, bazat pe principii, 
metodologii, sisteme informaţionale, criterii unice de selectare a benefi ciarilor.

4.1. PRESTAŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

Sistemul de prestaţii de asistenţă socială în Republica Moldova întrunește 18 tipuri exprimate în: com-
pensaţii, alocaţii, indemnizaţii și ajutoare, care sînt reglementate prin diferite acte legislativ-normative de 
cele mai dese ori insufi cient corelate între ele (datorită abordării uneori segmentare în politica de pro-
tecţie socială și intervenţiilor externe în cadrul acesteia). Eligibilitatea pentru prestaţii este determinată 
preponderent de principiul apartenenţei categoriale, iar caracterul plăţilor este de ordin recompensator. 
Doar în cazul a 3 prestaţii sînt aplicate mecanismele de eligibilitate prin testarea veniturilor solicitanţilor 
(indemnizaţiile pentru creșterea și îngrijirea copilului de la vîrsta de 1,5/3 pînă la 16 ani și ajutoarele ma-
teriale din cadrul FRSSP și Ajutorul social). 

După conţinutul lor material sistemul de prestaţii este divizat în 4 grupuri mari:
a) prestaţii cu titlu universal – (i) indemnizaţie unică la nașterea copilului; (ii) indemnizaţiile lunare 

pentru creșterea și îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 1,5 ani; 
b) prestaţii cu caracter unic sau sporadic – (i) indemnizaţie unică la nașterea copilului; ajutor de de-

ces; (ii) compensaţii și alocaţii anuale și (iii) ajutoare materiale și umanitare;
c) prestaţii cu caracter permanent – (i) compensaţii nominative; (ii) indemnizaţii lunare pentru creș-

terea și îngrijirea copilului de la 1,5/3 pînă la 16 ani; (iii) indemnizaţii pentru copilul tutelat sau 
adoptat; (iv) alocaţii lunare de stat; (v) alocaţii nominale de stat pentru merite deosebite; (vi) alo-
caţii pentru îngrijire; (vii) alocaţii sociale de stat și (viii) ajutorul social;

d) prestaţii în natură – (i) ajutoare materiale în bani sau produse și (ii) ajutoare umanitare. 
După caracterul lor prestaţiile de asistenţă socială sînt divizate în două grupuri cu testarea veniturilor 

și fără.
Circa 95% dintre prestaţii sînt plătite de la bugetul de stat prin intermediul BASS și doar o parte ne-

semnifi cativă – prin intermediul bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. 

4.1.1. Alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni 

Programul de alocaţii sociale de stat a fost introdus în anul 1999, ca urmare a punerii în aplicare a noii 
legislaţii de pensionare, bazată pe riscuri asigurate și contribuţii, care a exclus pensiile sociale stabilite 
prin legislaţia veche.

Alocaţiile sociale de stat sînt stabilite în temeiul prevederilor Legii privind alocaţiile sociale de stat 
pentru unele categorii de cetăţeni22. Potrivit Legii alocaţia socială reprezintă o sumă de bani achitată 

22  Legea nr. 499-XIV din 14 iulie 1999, cu modifi cările și completările ulterioare.
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lunar sau o singură dată din bugetul de stat persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea 
dreptului la pensie conform Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat.

Figura 4.1. Dinamica cuantumurilor medii ale alocaţiilor sociale pentru anii 2000-2009
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Benefi ciari ai alocaţiilor sociale sînt următoarele categorii de cetăţeni:
• invalizii de gradul I, II, III (cu boală obișnuită, care nu au acumulat stagiul de cotizare pentru sta-

bilirea pensiei de invaliditate);
• copiii invalizi sub vîrsta de 16 ani cu severitatea I,II,III (severitatea stabilită în conformitate cu 

Hotărîrea Guvernului nr.1065 din 11 noiembrie 1999 „Cu privire la aprobarea Listei bolilor și stărilor 
patologice care acordă copiilor pînă la vîrsta de 16 ani dreptul la primirea statutului de copil invalid și 
alocaţiilor sociale de stat conform legislaţiei”); 

• invalizii din copilărie de gradul I, II, III (persoane cu dizabilităţi din copilărie, care nu au acumulat 
stagiul de cotizare pentru stabilirea pensiei de invaliditate, inclusiv copiii cu vîrsta de la 16 ani);

• copiii care și-au pierdut întreţinătorul (se stabilește persoanelor în vîrstă de pînă la 16 ani, în cazul 
elevilor și studenţilor instituţiilor de învăţămînt secundar și superior, cu excepţia învăţămîntului fără 
frecvenţă – pînă la absolvirea instituţiei respective, însă doar pînă la împlinirea vîrstei de 23 ani);

• persoanelor vîrstnice (se stabilește persoanelor care au atins vîrsta standard de pensionare, dar 
nu întrunesc condiţiile pentru obţinerea pensiei pentru limită de vîrstă). 

Alocaţiile sociale se stabilesc cu condiţia că benefi ciarul nu se afl ă la întreţinerea deplină a statului.
În vederea intensifi cării protecţiei sociale a acestor pături sociale, care reprezintă categoriile cele mai 

vulnerabile de populaţie, și în vederea majorării suportului material, care rămîne a fi , actualmente, încă 
destul de nesemnifi cativ, începînd cu anul 2005, anual la 1 aprilie alocaţiile sociale de stat, cu excepţia 
alocaţiei pentru îngrijire și ajutorului de deces, se indexează, reieșind din media creșterii anuale a indice-
lui preţurilor de consum pentru anul precedent, fapt stipulat în art. 6, alin. (13) al Legii nr.499-XIV. Pentru 
anul 2009 coefi cientul de indexare a alocaţiilor sociale a fost stabilit în mărime de 12,7%.

Astfel, prin aplicarea indexării anuale, valorile nominale medii ale alocaţiilor sociale de stat au fost în 
permanentă creștere. În anul 2009, comparativ cu anul 2006 (un an calendaristic deplin de la aplicarea 
indexării), această creștere a reprezentat circa 1,4 ori pentru toate tipurile de alocaţii. Însă, comparativ 
cu anul 2000, cea mai semnifi cativă creștere a mărimilor acestor prestaţii a fost observată doar în cazul 
alocaţiilor pentru copiii invalizi (circa 4,4 ori) și alocaţiilor invalizilor din copilărie (circa 4,7 ori). Pentru ce-
lelalte tipuri de alocaţii creșterea medie a variat de la circa 1,7 ori pentru alocaţiile pentru invalizi pînă la 
circa 2,5 ori pentru alocaţiile persoanelor vîrstnice.

Cu regret, însă, deși mărimile nominale ale acestor prestaţii sînt anual indexate, valoarea reală a aces-
tora continuă să fi e mică.

În tabelul de mai jos sînt refl ectate cuantumurile alocaţiilor sociale de stat pentru perioada 2000-
2009, care conţin în sine majorările și indexările efectuate. 

Tabelul 4.1. Dinamica benefi ciarilor de alocaţii sociale de stat, a mărimilor acestora 
şi sumelor lunare stabilite, 2000-2009

Alocaţii sociale de stat
Nr. benefi ciarilor, persoane Suma stabilită lunar, mii lei Cuantumul mediu, lei

2000 2003 2006 2009 2000 2003 2006 2009 2000 2003 2006 2009

Pentru copiii invalizi în 
vîrstă de pînă la 16/18 
ani, total, din care

10361 13006 12628 15237 608.3 1171.4 2294.9 3957.7 58.71 90.07 181.73 259.74

cu severitatea I 3718 4618 4979 6162 241.5 460.5 996.0 1759.2 65.00 99.72 200.04 285.49
cu severitatea II 5161 6625 6379 7614 284.9 561.6 1083.3 1844.4 55.25 84.77 169.82 242.24
cu severitatea III 1482 1763 1270 1461 81.9 149.3 215.6 354.1 55.25 84.70 169.80 242.38

Pentru invalizii din 
copilărie, total din care 4507 21080 23900 24160 244.2 1736.1 4019.8 6108.3 54.18 82.35 168.19 252.82

de gradul I 671 4757 5650 5833 43.6 455.5 1131.3 1666.1 65.00 95.75 200.23 285.63
de gradul II 3334 13810 14561 14283 184.3 1155.5 2476.1 3463.3 55.25 83.67 170.05 242.47
de gradul III 502 2513 3689 4044 16.3 125.1 412.4 978.9 32.50 49.79 111.78 242.06

Pentru invalizi, total 
din care 660 1949 2715 4061 35.5 96.4 175.8 375.0 53.79 49.43 64.76 92.35
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Alocaţii sociale de stat
Nr. benefi ciarilor, persoane Suma stabilită lunar, mii lei Cuantumul mediu, lei

2000 2003 2006 2009 2000 2003 2006 2009 2000 2003 2006 2009

de gradul I 95 263 342 481 6.2 16.6 27.9 56.0 65.00 62.96 81.69 116-49
de gradul II 482 1134 1721 2623 26.6 61.6 120.9 262.6 55.25 54.30 70.25 100.10
de gradul III 83 552 652 957 2.7 18.2 27.0 56.4 32.50 32.99 41.41 58.99

În cazul pierderii 
întreţinătorului, total 
din care 

493 2186 2794 3454 33.7 146.0 229.0 399.9 68.36 66.79 81.95 115.79

pentru un copil 291 1270 1657 2395 14.2 62.2 102.1 210.1 48.75 49.00 61.58 87.71
pentru 2 şi mai mulţi 
copii 183 822 1009 902 17.8 73.2 108.6 158.5 97.20 89.05 107.60 175.72

pentru un copil, în 
cazul pierderii ambilor 
întreţinători

19 67 89 117 1.9 6.6 10.9 20.5 97.50 98.00 123.11 175.64

pentru 2 şi mai mulţi 
copii, în cazul pierderii 
ambilor întreţinători

 - 12 22 19  - 2.3 5.1 6.7  - 187.83 229.71 351.62

Pentru persoane vîrstnice 63 4260 4144 3215 2.3 212.4 260.7 288.4 35.75 49.86 62.90 89.69
Sursa: CNAS

Din momentul introducerii programului de alocaţii sociale de stat numărul benefi ciarilor și costurile 
legate de achitarea acestor plăţi au fost în creștere continuă. Astfel, către anul 2009 numărul total al bene-
fi ciarilor de alocaţii a crescut de 3,1 ori, comparativ cu anul 2000, iar cheltuielile lunare pentru achitarea 
acestor plăţi au sporit de 12 ori (Figura 4.2).

Figura 4.2. Evoluţia numărului de benefi ciari de alocaţii sociale de stat 
şi a cheltuielilor totale lunare pentru acestea
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Evoluţia numărului de benefi ciari a inclus în sine două etape, prima fi ind perioada anilor 2000-2004, 
cînd s-a atestat o creștere spontană a acestora de 2,74 ori, în mare parte fi ind explicată prin sporirea de 
circa 71 ori a benefi ciarilor din rîndul persoanelor vîrstnice neasigurate. Respectiv, în prima etapă crește-
rea în rîndul celorlalte categorii nu a fost atît de mare și a constituit: (i) de 4,4 ori în rîndul benefi ciarilor de 
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alocaţii pentru pierderea întreţinătorului, (ii) de 3,3 ori în rîndul invalizilor, (iii) de 4,9 ori în rîndul invalizilor 
din copilărie și (iv) de 1,2 ori în rîndul copiilor invalizi23. 

Cea de-a doua etapă este cea a anilor 2005 -2009, caracterizată printr-o creștere mai lentă a benefi -
ciarilor, reprezentînd un spor general cu 10,7%. În mare parte, această sporire a fost datorată creșterii de 
1,9 ori a numărului de benefi ciari din rîndul invalizilor și de 1,3 ori a numărului de benefi ciari de alocaţii 
pentru pierderea întreţinătorului. De menţionat, că numărul persoanelor vîrstnice benefi ciare de aceste 
plăţi s-a redus de 0,8 ori, ceea ce denotă implicit despre efi cienţa cuprinderii sistemului de asigurări soci-
ale de stat (Figura 4.3).

Figura 4.3. Evoluţia benefi ciarilor de alocaţii sociale de stat pe categorii şi etape
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În ceea ce privește evoluţia costurilor pentru achitarea alocaţiilor sociale de stat, la fel ca și în cazul 
benefi ciarilor, aceasta este divizată în două perioade: pînă la indexare și după indexare. 

Astfel, în perioada anilor 2000-2004 cele mai sporite costuri au fost înregistrate în achitarea alocaţiilor 
persoanelor vîrstice – de circa 96,9 ori și în achitarea alocaţiilor pentru invalizii din copilărie – de circa 9,3 
ori. Costurile pentru celelalte categorii de plăţi au variat de la 1,2 la 3,1 ori. 

În perioada după indexare, începînd cu anul 2005 și pînă în anul 2009, costurile pentru plata alocaţii-
lor au fost amortizate și au variat pe tipuri de categorii de la 1,2 ori pînă la 2,9 ori (Figura 4.4).

Figura 4.4. Evoluţia costurilor lunare pentru plata alocaţiilor sociale de stat pe etape
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23  Analiză efectuată în baza datelor CNAS și materialelor RSA 2005



Raport Social Anual 2009

82

4.1.2. Alocaţia pentru îngrijire

Începînd cu anul 2002, în conformitate cu prevederile Capitolului V al Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 
privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni, se stabilesc alocaţii lunare pentru îngri-
jire persoanelor care îngrijesc un invalid de gradul I. Iniţial de această alocaţie benefi ciau doar îngrijitorii 
copiilor invalizi cu severitatea I sau ai invalizilor din copilărie, însă pe parcurs grupul de benefi ciari a fost 
completat cu încă două categorii, fi ind operate modifi cări în legislaţia de bază24. Scopul acestei alocaţii este 
prevenirea și diminuarea riscului instituţionalizării și menţinerii invalizilor de gradul I în cadrul familiei.

În prezent de alocaţii de îngrijire benefi ciază următoarele persoane:
a)  care  îngrijesc la domiciliu un copil invalid, în vîrstă de pînă la 16 ani, cu severitatea I;
b)  invalizii din copilărie de gradul I, cu condiţia că aceste persoane nu se afl ă la întreţinerea deplină 

a statului;
c)  invalizii de gradul I nevăzători – pentru însoţire și îngrijire la domiciliu;
d)  invalizii de gradul I, ţintuiţi la pat, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl 

(alocaţie stabilită conform Legii nr.909-XII din 30.01.1992).
Din momentul punerii în aplicare a acestui tip de prestaţii numărul benefi ciarilor a crescut continuu, 

respectiv către anul 2009, numărul total al acestora a constituit 15703 persoane, reprezentînd un spor, în ra-
port cu anul 2002, de 96,1%. Cel mai semnifi cativ a crescut numărul benefi ciarilor care îngrijesc la domiciliu 
un copil invalid cu severitatea I, care în raport cu anul 2008 a reprezentat o creștere de 7,8% și de 51,2% faţă 
de anul 2002. Totodată a crescut numărul benefi ciarilor din rîndul invalizilor de gradul I nevăzători cu 1,9%, 
comparativ cu anul 2008, iar faţă de anul 2005 (cînd aceștia au fost incluși în sistem) – de circa 373 de ori. În 
ceea ce privește numărul benefi ciarilor – îngrijitori ai invalizilor din copilărie de gr. I, acesta atestă o creștere 
faţă de anul 2002 cu 28,5%, însă este în descreștere nesemnifi cativă cu 0,8% faţă de anul precedent. 

Tabelul 4.2. Dinamica benefi ciarilor de alocaţii pentru îngrijire, 2002-2009

 Persoane care îngrijesc la domiciliu: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Un copil invalid în vîrstă de pînă la 16/18 ani cu 
severitatea I 4017 4353 4640 4806 4807 4993 5637 6074

Invalizi din copilărie de gr.I 3991 4380 4738 5052 4860 5110 5169 5127
Invalizi de gr. I nevăzători  -  - 12 3371 4037 4239 4397 4479
Invalizi de gr.I, ţintuiţi la pat, care au avut de suferit de pe 
urma catastrofei de la Cernobîl - - - 22 23 23 25 23

Total 8008 8733 9390 13251 13727 14365 15228 15703
Sursa: CNAS

În esenţă, alocaţia de îngrijire reprezintă o sumă fi xă, care nu este supusă indexării, mărimile acesteia 
fi ind ajustate prin lege. În anul 2008 mărimea alocaţiei de îngrijire a fost majorată cu 20% în raport cu 
anul 200725. 

Tabelul 4.3. Evoluţia cheltuielilor pentru plata alocaţiei de îngrijire

Benefi ciarii
Suma lunară, mii lei 2009/

20082008 2009
Persoanele care îngrijesc la domiciliu un copil invalid în vîrstă de pînă la 16 ani cu 
severitatea I 1687.9 1821.6 7.9

Invalizi din copilărie de gr.I 1550.4 1538.6 -0.8

Invalizi de gr.I nevăzători 1318.9 1343.6 1.9
Invalizi de gr.I, ţintuiţi la pat, care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl 7.5 6.9 -8.0
Total 4564.7 4710.7 3.2

Sursa: CNAS

24  Legea nr.45-XIV din 3.03.2006, pentru modifi carea şi completarea Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 privind alocaţiile sociale de stat pen-
tru  unele categorii de cetăţeni. 
25  Legea nr. 154-XVI din  04.07.2008, pentru modifi carea și completarea unor acte legisltive.
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De menţionat că în perioada anilor 2002-2009 creșterea mărimii alocaţiei a fost de 4,6 ori (Figura 4.5). 
În anul 2009 cuantumurile alocaţiilor de îngrijire nu au fost majorate, rămînînd la nivelul anului prece-
dent, însă costurile medii lunare pentru achitarea acestora au sporit cu 3,2% (Tabelul 4.3).

Figura 4.5. Evoluţia cuantumurilor alocaţiei pentru îngrijire, 2002-2009
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4.1.3. Ajutorul de deces

Ajutorul de deces este stabilit prin Legea nr. 499-XIV din  14.07.1999 privind alocaţiile sociale de stat 
pentru unele categorii de cetăţeni.

Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului persoanei neasigurate cu condiţia că niciunul dintre 
membrii familiei acesteia nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale pentru 
persoana decedată. 

Persoana neasigurată benefi ciază de dreptul la ajutor de deces pentru membrul familiei afl at la în-
treţinerea sa în cazul în care persoana decedată nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de 
asigurări sociale, precum și în cazul în care niciunul dintre membrii familiei nu are dreptul la ajutor de 
deces din sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată. 

Pentru persoana decedată, ajutorul de deces se acordă o singură dată unei persoane care poate fi , 
după caz, membru al familiei, tutore, curator sau, în lipsa acestora, unei persoane care dovedește că a 
suportat cheltuielile legate de înmormîntare. 

În anul 2009 ajutorul de deces a fost stabilit în cuantum de 700 de lei.

Tabelul 4.4. Ajutorul de deces persoanelor neasigurate pe anul 2009

  Numărul benefi ciarilor Cuantumul ajutorului, lei Suma anuală, mii lei
Ajutor de deces pentru 
persoane neasigurate 3455 700 2416,3

Sursa: CNAS

4.1.4. Compensaţii nominative

Programul de compensaţii nominative a fost introdus pentru amortizarea efectelor asupra populaţiei 
ca urmare a creșterii în anul 1999 a preţurilor pentru încălzire termică, electricitate și servicii comunale26. 
Cercetările efectuate pe parcursul unui deceniu de la implementarea acestui program au demonstrat 
inefi cienţa acestuia, atît din punctul de vedere al costurilor care deţin anual circa 40% din cheltuielile bu-
getului de stat pentru asistenţa socială27, cît și al direcţionării slabe către grupurile sărace, generînd astfel 
erori de supraincluziune și excluziune. În mare parte această stare a lucrurilor este datorată abordării 

26  Legea nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie.
27  Calculele autorilor în baza datelor CNAS pentru anul 2009.
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categoriale a eligibilităţii și cuantumurilor mici ale acestor plăţi. De menţionat că, conform prevederilor 
legale28, de aceste plăţi benefi ciază 11 categorii de benefi ciari, însă dacă facem o retrospectivă a evoluţiei 
acestora, putem conchide că pe parcursul anilor au evoluat la nivel de subcategorii pînă la 14. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială spe-
cială a unor categorii de populaţie, compensaţiile nominative sînt plăţi în bani în schimbul înlesnirilor 
stabilite anterior.

Cuantumul compensaţiilor nominative este determinat în funcţie de costul nominativ al serviciilor 
prestate pentru o persoană, conform normativelor.

După caracterul lor, compensaţiile nominative se divizează în:
– compensaţii, a căror mărime este de 25% și 50%, în funcţie de categoria benefi ciarului;
– compensaţii anuale pentru procurarea cărbunelui și a lemnelor de foc pentru perioada rece, a 

căror mărime pentru anul 2008 a fost de 750 lei și, respectiv, 125 lei.
În anul 2009 numărul benefi ciarilor de compensaţii a reprezentat circa 258 mii persoane, fi ind în creș-

tere faţă de anul precedent cu 1,3%, însă comparativ cu anul 2000 numărul acestora a sporit cu 5,8%. Cele 
mai multe compensaţii noi au fost stabilite în primii 4 ani de la implementarea programului, cifra acestora 
variind de la 54570 în anul 2001 la 37707 în anul 2004. 

Începînd cu anul 2005, creșterea numărului noilor benefi ciari de compensaţii a fost mai lentă, variind 
anual pînă la circa 20 mii de persoane. Prin urmare, se presupune că odată cu sistarea dreptului la aceste 
plăţi, începînd cu 1 ianuarie 2010, numărul benefi ciarilor va descrește invers proporţional. 

Figura 4.6. Dinamica creşterii numărului de benefi ciari de compensaţii nominative 
şi a costurilor acestora
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În paralel cu evoluţia numărului de benefi ciari au sporit anual și cheltuielile legate de achitarea aces-
tor plăţi. Astfel, în anul 2009 suma cheltuielilor efectuate a constituit 368 734,4 mii lei, reprezentînd o 
creștere cu 10,1% faţă de anul precedent, iar comparativ cu anul 2000, cînd a demarat acest program, 
cheltuielile au sporit de circa 4 ori. Creșterea nominală a cuantumului mediu al compensaţiei nominative, 
în raport cu anul 2008, a reprezentat 8,9%, iar în raport cu anul 2000 aceasta a înregistrat o mărime dublă 
(Tabelul 4.5).

28  Hotărîrea Guvernului nr.761 din 31.07.2000 „Cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie”, care reprezintă 
mecanismul de punere în aplicare a Legii cu privire la compensaţiile nominative.
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Tabelul 4.5. Dinamica costurilor şi mărimilor medii ale compensaţiilor nominative pe categorii

Categorii de benefi ciari
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Invalizi de gradul I 6,393.4 63 16,604.0 84 18,034.4 101 31,348.1 173

Invalizi de gradul II 27,140.9 55 49,407.7 54 66,594.3 89 115,334.5 152

Invalizi de gradul III 3,049.2 55 8,704.1 53 11,208.5 66 21,948.0 104

Copii invalizi sub 18 ani 3,654.9 66 10,190.9 83 12,719.5 94 25,611.8 162

Invalizi din copilărie 7,955.8 70 20,094.0 79 30,609.4 85 52,288.3 135

Participanţii la cel de-al Doilea Război 
Mondial şi soţiile lor 15,277.0 60 37,157.4 73 33,352.5 95 34,699.3 143

Persoane asimilate participanţilor la război 3,850.3 58 8,776.6 50 541.9 98 1,108.0 158

Familiile celor căzuţi şi decedaţi din rîndul 
participanţilor la lucrările de la C.A.E. 
Cernobîl

422.4 52 819.4 83 870.7 100 1,339.3 162

Part. la acţ. de luptă din Afganistan şi pe 
teritoriul altor state 9,071.5 99 15,252.8 168

Pensionari singuri 14,080.8 62 23,138.9 54 25,723.3 66 31,199.0 97

Familiile cu 4 şi mai mulţi copii de vîrstă 
pînă la 18 ani 7,355.0 82 10,854.8 75 9,741.2 90 12,722.9 147

Persoanele care în timpul celui de-al Doilea 
Război Mondial au activat în spatele frontului 753.6 52 1,057.3 97 950.9 150

Persoanele afl ate în Leningrad în timpul 
blocadei 0.3 50 33.3 50 71.3 98 104.4 142

Participanţii la acţiunile de luptă pentru 
apărarea integrităţii teritoriale a RM 14,088.1 67 24,827.3 108

Total 89,180.0 61 186,534.7 65 233,683.9 77 368,734.6 122

Sursa: CNAS

Dacă e sa analizăm ponderea benefi ciarilor de compensaţii pe categorii, putem observa că cea mai 
semnifi cativă cotă a acestora este deţinută de către invalizii de gradul II, care în anul 2009 au reprezentat 
circa 36,2%, fi ind în creștere cu 14,4% faţă de anul 2000. Următoarele 3 grupuri de benefi ciari, la fel de 
semnifi cative ca pondere numerică, le reprezintă: (i) invalizii din copilărie – 12,2%; (ii) pensionarii singuri 
– 10,6% și (iii) participanţii la luptă pentru apărarea integrităţii Republicii Moldova – 7,8%. Celelalte cate-
gorii deţinînd o pondere care variază în zecimi de unităţi procentuale nesemnifi cative (Figura 4.7).

De menţionat, că unul dintre rolurile principale ale sistemului de asistenţă socială este diminuarea 
riscului sărăciei (care reprezintă precondiţia primară ce generează deprivare multiplă și excluziune so-
cială) și amortizarea efectelor crizei economice. Însuși anul 2009 poate fi  caracterizat printr-o situaţie 
controversată, cînd în cadrul aceluiași sistem funcţionau în paralel două programe de suport fi nanciar: 
compensaţiile nominative și „Ajutorul social”29 – prestaţie pentru sărăcie, introdusă începînd cu ultimul 
trimestru al anului 2008 și aplicată în 3 etape. În esenţă, această situaţie a fost califi cată ca perioadă 
tranzitorie, ceea ce a presupus îngheţarea creșterii cuantumurilor compensaţiilor nominative și trecerea 
treptată către sistemul de „ajutor social”.

29  Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008, privind Ajutorul Social
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Figura 4.7. Ponderea benefi ciarilor de compensaţii nominative pe categorii
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Sursa: CNAS

Astfel, prin Legea nr. 135-XVIII din  29.12.2009 au fost operate modifi cări și completări la Legea nr. 
933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, care stipu-
lează că dreptul la compensaţii nominative îl au categoriile de persoane cărora acest drept le-a fost sta-
bilit pînă la data de 31 decembrie 2009, persoanele date urmînd să benefi cieze de prestaţiile respective 
pînă la expirarea dreptului conform legislaţiei, în modul stabilit de Guvern. Începînd cu 1 ianuarie 2010, 
compensaţiile nominative nu se stabilesc (în sistem nu vor mai intra noi benefi ciari).

4.1.5. Alocaţii lunare de stat

În prezent, alocaţiile lunare de stat se stabilesc 
în conformitate cu prevederile Legii nr.121-XV din 
3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimen-
tară a invalizilor de război, a participanţilor la cel 
de-al Doilea Război Mondial și a familiilor lor. Alo-
caţiile menţionate au un caracter compensatoriu 
din partea statului pentru aportul adus în perioa-
da celui de-al Doilea Război Mondial, precum și în 
timpul evenimentelor pentru apărarea indepen-
denţei și integrităţii teritoriale a Republicii Moldo-
va. 

De menţionat că, anual, datorită descreșterii 
naturale, numărul benefi ciarilor și sumele achita-
te pentru aceste plăţi se reduc. În anul anul 2009 
de alocaţii lunare au benefi ciat 12489 persoane, 
numărul acestora reducîndu-se cu 11,2% în ra-
port cu anul precedent și cu 29,5% comparativ cu 
anul 2001 (cînd acest tip de plăţi a fost introdus) 

(Figura 4.8). 
În ceea ce privește cheltuielile pentru plata alocaţiilor lunare de stat acestea s-au redus faţă de anul 

Figura 4.8. Dinamica numărului de benefi ciari de alocaţii 
lunare de stat, 2001-2009

Sursa: CNAS
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precedent cu circa 11,1%, însă au crescut în raport cu anul 2001 cu circa 1,8 ori.
De menţionat că, cu toate că numărul benefi ciarilor și cheltuielile pentru aceste prestaţii sînt în des-

creștere, alocaţiile lunare de stat continuă să fi e considerat unul dintre cele mai costisitoare programe so-
ciale după compensaţiile nominative. În mare parte această situaţie poate fi  explicată prin cuantumurile 
destul de semnifi cative ale acestor plăţi comparativ cu alte prestaţii sociale. 

Tabelul 4.6. Numărul benefi ciarilor şi cheltuielile pentru plata alocaţiilor lunare de stat 
în anul 2008 – 2009

Categorii de benefi ciari Mărimea 
alocaţiei lei

Numărul benefi ciarilor, 
persoane

Cheltuieli anuale, 
mii lei

2008 2009 2008 2009
Invalizii de război:  

gradul I 600 506 486 3675,4 3 538,3
gradul II 450 3126 2 947 17643,2 16 464,1
gradul III 375 474 463 2223,3 2 187,1

Participanţii la război și foștii deţinuţi politici 300 5052 4 209 20013,0 16 343,7
Persoanele decorate cu ordine și medalii 75 1115 945 1090,3 952,1
Persoanele care s-au afl at în Leningrad 
în perioada blocadei 300 68 63 260,8 240,0

Soţiile supravieţuitorilor inapţi de muncă ai 
participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial 150 3382 3 018 6405,1 5 793,1

Copiii participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial 
sau la acţiuni de luptă în timp de pace din rîndurile 
militarilor căzuţi la datorie și copiii participanţilor la 
lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl decedaţi

150 80 78 221,7 186,0

Unul dintre părinţii, inapţi de muncă, ai participanţilor 
la luptă în timp de pace, pentru apărarea integrităţii 
teritoriale și independenţei R.M., avariei de la Cernobîl, 
decedaţi

150 267 280 567,1 621,9

Total 14070 12 489 52099,9 46 326,3
Sursa: CNAS

4.1.6. Compensaţii participanţilor la lichidarea consecinţelor 
avariei de la Cernobîl

În scopul apărării drepturilor și intereselor cetăţenilor Republicii Moldova care au avut de suferit de 
pe urma catastrofei de la Cernobîl și celor care au participat la lichidarea avariei de la Cernobîl și a urmă-
rilor ei în zona de înstrăinare, a fost adoptată Legea privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut 
de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, nr. 909-XII din  30.01.1992. Categoria nominalizată de 
persoane benefi ciază de pensii și diverse prestaţii sociale, cum ar fi  compensaţii în schimbul biletelor de 
tratament balneo-sanatoriale, compensaţie unică pentru  prejudiciul adus sănătăţii,  ajutor material  unic 
pentru însănătoșire, alocaţie lunară pentru îngrijire etc.

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 909-XII din  30.01.1992 persoanele care s-au îmbolnăvit 
și au suferit de boală actinică și invalizii au dreptul de a fi  asigurate anual,  peste rînd, cu  bilete gratuite 
(în cazul indicaţiilor medicale)  la instituţiile  balneo-sanatoriale afl ate pe teritoriul republicii, precum și 
la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: „Moldova” (Odesa), „Moldova” (Truskaveţ), „Sănătatea”, „Ser-
ghei Lazo” și „Zolotaia niva” (Sergheevka),  iar în cazul în care nu există posibilitatea  acordării de bilete, de 
a primi o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului. De aceleași înlesniri (bilet gratuit 
sau compensaţie bănească) benefi ciază (conform art.13), pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, copiii născuţi 
după 26 aprilie 1986, unul din părinţii cărora a avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pre-
cum și copiii evacuaţi din zona de înstrăinare. 

În temeiul articolului 9 alin. (1) al Legii menţionate invalizilor din rîndul cetăţenilor care au suferit 
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de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru  prejudiciul adus sănătăţii, li se plătește o  compensaţie 
unică  în  mărime de un  salariu mediu lunar  pe  republică, pe luna premergătoare lunii  în care s-au adre-
sat  după compensaţie, pentru fi ecare procent de pierdere a capacităţii profesionale de muncă. Această 
compensaţie se  plătește tuturor  invalizilor, indiferent de data stabilirii  invalidităţii. Suma calculată pen-
tru fi ecare benefi ciar  se plătește pe parcursul a 4 ani în rate a cîte 25 la sută anual. Compensaţia stabilită 
și neplătită în legătură cu decesul benefi ciarului se plătește soţului supravieţuitor, copiilor sau părinţilor 
acestuia, pentru anul respectiv.

Conform articolului 9 alin. (2) invalizilor li se plătește anual un ajutor material  unic pentru însănătoși-
re în mărime de două salarii medii lunare pe republică, stabilite pentru anul precedent. De ajutor material 
unic pentru însănătoșire benefi ciază și participanţii la lichidarea urmărilor avariei de la Cernobîl în perioa-
da 1986-1987 și în anii 1988-1990 în mărime de un salariu mediu lunar pe republică pe anul precedent și, 
respectiv, 50% din salariul mediu lunar pe republică pe anul precedent. 

Invalizilor de gradul I ţintuiţi la pat li se stabilește, alocaţie lunară pentru îngrijire în mărime de 300 
de lei.

Concomitent, familiilor ce și-au pierdut întreţinătorii în urma catastrofei de la Cernobîl  li se plătește 
o compensaţie unică în mărime de 15 salarii medii lunare pe republică, stabilite pentru anul precedent. 
Această compensaţie se plătește indiferent de data decesului întreţinătorilor.

Tipurile de prestaţii sociale, sumele cheltuielilor cît și numărul benefi ciarilor pot fi  urmărite în tabelul 
de mai jos:

Tabelul 4.7. Prestaţii participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, 2008 -2009

Tipuri de compensaţii

Total calculat, 
mii lei 

Numărul 
benefi ciarilor

Cuantumul mediu, 
lei 

2008 2009 2008 2009 2008 2009
1. Compensaţii în schimbul biletelor de tratament 
balneosanatorial pentru:

invalizi și participanţi 8173,1 7761,6 1920 1617 4256,80 4800,00
copiii născuţi după anul 1986, 4-7 ani 135,4 384,0 69 120 1961,70 3200,00
copiii născuţi după anul 1986, 7-14 ani 1393,4 2753,4 355 706 3925,20 3900,00
copiii născuţi după anul 1986, 14-18 ani 3020,1 5721,6 697 1192 4332,90 4800,00

2. Ajutor material anual pentru însănătoșirea:
invalizilor 9045,6 11100,3 2189 2194 4132,00 5059,40
participanţilor 1986-1987

194,9
226,6 108 106

1804,50 2137,76
participanţilor 1988-1990

3. Compensaţie unică invalizilor pentru prejudiciul adus 
sănătăţii 2804,6 3789,3 119 115 23568,10 30341,94

4. Compensaţie unică la pierderea întreţinătorului 730,1 1151,5 26 33 28079,20 34894-31
5. Ajutor material unic copiilor la pierderea 
întreţinătorului 10,4 7,2 29 20 360,00 360,00

6. Concediu suplimentar 146,1 165,7 85 91 1718,60 1820,43
7. Asigurarea anuală cu bilete de tratament 1656,1 329 5033,70
8. Pensia de invaliditate, total 35283,1 3242,9 2068 614 1421,79 5281,60

 gr. I 6263,6 28,9 290 5 1799,88 5780,00
 gr. II 28608,5 3473,4 1741 2041 1369,35 1701,82
 gr. III 411,1 616,3 37 286 925,81 2154,81

9. Pensia pentru limită de vîrstă 264,6 2819,4 23 1721 958,60 1638,26
10. Pensia în cazul pierderii întreţinătorului 834,0 37,7 77 34 902,63 1108,44
 inclusiv:     1 urmaș 653,4 24,8 64 24 850,81 1032,58

 2 urmași 134,7 68,7 10 71 1122,50 967,74
 3 urmași 45,9 56,8 3 63 1275,00 901,73

 Sursa: CNAS          
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4.1.7. Compensaţii în schimbul biletelor de tratament 
invalizilor de război

În conformitate cu Legea cu privire la veterani nr. 190-XV din 8 mai 2003, invalizii de război au dreptul 
la bilete de tratament sanatorial gratuit o dată în an în centrele de reabilitare ale  Ministerului Protecţiei 
Sociale, Familiei și Copilului și în alte instituţii de acest tip sau, la alegere, în locul biletelor de tratament, 
la o compensaţie bănească o dată la doi ani, în condiţiile stabilite de Guvern.

Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 28 iulie 2004 „Despre aprobarea Regulamentului cu privi-
re la modul de stabilire și de plată a compensaţiei bănești în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit 
invalizilor de război” a fost aprobat modul și condiţiile de stabilire și plată a compensaţiei nominalizate. 

Mai jos prezentăm dinamica compensaţiilor în schimbul biletelor de tratament invalizilor de război 
în perioada anilor 2007-2009. 

Tabelul 4.8. Compensaţia în schimbul biletelor de tratament invalizilor de război, 2007-2009

Categoria
Cuantumul mediu, 

lei
Numărul benefi ciarilor, 

persoane
Total calculat, 

mii lei
 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Invalizi de război
Compensaţiile plătite 
din Bugetul de Stat 3142,59 3482,80 4200,00 81 58 385 254,6 202.0 1617,0

Compensaţiile plătite din 
Bugetul Asigurărilor Sociale 
de Stat

3145,32 3456,64 4200,00 1443 113 698 4538,7 390.6 2926,7

Sursa: CNAS

4.1.8. Alocaţia lunară nominală de stat

Pînă în anul 2003, alocaţiile lunare nominale erau specifi cate prin diferite tipuri de Hotărîri de Guvern, 
ceea ce crea a situaţie confuză din punct de vedere al acoperirii benefi ciarilor. Acest fapt a servit drept 
argument în unifi carea sistemului recompensator într-un cadru legal unic.

Alocaţia lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat a fost instituită în 
conformitate cu capitolul IV al Legii cu privire la veterani, nr.190-XV din 8 mai 2003. De dreptul la alocaţie 
nominală se bucură benefi ciarii de pensii stabilite în conformitate cu legislaţia de pensionare în vigoare, 
încadraţi în următoarele categorii:

a)  persoanele decorate cu distincţii de stat în temeiul Legii nr.1123-XII din 30 iulie 1992 cu privire 
la  distincţiile de stat ale Republicii Moldova;

b)  persoanele decorate cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S. echivalate cu distincţiile de stat ale Re-
publicii Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr. 533-XIII din 13 iulie 1995 cu privire la drepturile 
cetăţenilor Republicii Moldova decoraţi cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S.;

c)  alte persoane, la propunerea Comisiei de examinare a demersurilor privind stabilirea alocaţiilor 
nominale de stat.

Alocaţia nominală se stabilește în următoarele cuantumuri:
a)  persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifi ce și celor decorate cu medalii – 25 lei;
b)  persoanelor decorate cu ordine, cu excepţia persoanelor decorate cu ordinele „Ordinul Republi-

cii”, „Ștefan cel Mare”și „Slava Muncii” de clasele I, II și III și persoanelor care deţin titlul de Erou al 
Muncii Socialiste – 50 lei;

c)  persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifi ce, celor decorate cu medalii și ordine – 50 de lei;
d)  persoanelor decorate cu ordinele„Ordinul Republicii” , „Ștefan cel Mare” și „Slava Muncii” de clase-

le I, II și III și persoanelor care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste – 500 lei.
Modul de stabilire și plată a alocaţiilor nominale de stat este reglementat prin Regulamentul respec-

tiv aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413 din 27.11.2003.
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Tabelul 4.9. Alocaţiile nominale de stat pentru merite deosebite faţă de stat, 2008-2009

Categoria de benefi ciari
Mărimea alocaţiei,

lei
Numărul benefi ciarilor, 

persoane
Total calculat,

mii lei

2008 2009 2008 2009 2008 2009

Deţinători de titluri onorifi ce sau medalii 25,00 25,00 7594 7540 189,9 2175,0

Deţinători de ordine sau de titluri onorifi ce, 
de ordine și medalii 50,00 50,00/54,00 16267 15161 813,7 9199,2

Persoanele decorate cu ordinele „Ordinul 
Republicii”, „Ștefan cel Mare”, „Slava Muncii” 
de clasele I, II și III și persoanele care deţin 
titlul de Erou al Muncii Socialiste

500,00 500,00 167 184 83,5 1004,7

Total 24028 22885 1087,1 12378,9

Sursa: CNAS

Ca și în cazul alocaţiilor lunare de stat, numărul benefi ciarilor de alocaţii nominale de stat este în des-
creștere, situaţie care poate fi  explicată atît prin descreșterea naturală a benefi ciarilor, cît și prin reducerea 
modelului de acordare a acestor distincţii de stat (Figura 4.9). 

Figura 4.9. Dinamica numărului benefi ciarilor de alocaţii lunare nominale de stat, 2004-2009
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4.1.9. Ajutorul social

În scopul efi cientizării sistemului de prestaţii sociale și direcţionării acestora către cei mai săraci, la 13 
iunie 2008 Parlamentul a adoptat Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI, care are drept scop asigu-
rarea unui venit lunar minim garantat familiilor defavorizate, prin acordarea ajutorului social, stabilit în 
conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al familiei și necesitatea de asistenţă socială.

Pentru punerea în aplicare a Legii a fost aprobat (prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 
2008) Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată al ajutorului social.

Potrivit prevederilor Legii (art. 5) de dreptul la ajutor social benefi ciază familiile defavorizate, în cazul 
în care venitul global este mai mic decît venitul lunar minim garantat, și, totodată, toţi membrii adulţi ai 
acesteia se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
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a) au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei conform legislaţiei;
b) sînt  persoane încadrate în diferite grade de invaliditate;
c) sînt șomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă;
d) îngrijesc un copil mai mic de 3 ani;
e) îngrijesc un membru/membri ai familiei încadraţi în gradul I de invaliditate care necesită îngrijire 

conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, îngrijesc un copil/copii invalizi 
din aceeași familie sau o persoană în vîrstă de peste 75 de ani din aceeași familie conform conclu-
ziei Consiliului medical consultativ.

Acestor categorii eligibile li se alătură și familiile ale căror membri realizează venituri provenite din 
salarizare cu condiţia că ceilalţi membri adulţi ai acesteia se încadrează în situaţiile expuse mai sus.

Cuantumul lunar al ajutorului social se stabilește ca diferenţă între venitul lunar minim garantat al 
familiei și venitul global al acesteia.

Venitul lunar minim garantat al familiei reprezintă suma cuantumurilor veniturilor lunare minime 
garantate stabilite pentru fi ecare membru al acesteia, în felul următor:

a) 100% din venitul lunar minim garantat pentru solicitant;
b) 70% din venitul lunar minim garantat pentru fi ecare alt membru adult al familiei;
c) 50% din venitul lunar minim garantat pentru fi ecare copil;
d) plus 30% din venitul lunar minim garantat pentru fi ecare adult încadrat într-un grad de invalidi-

tate;
e) plus 50% din venitul lunar minim garantat pentru fi ecare copil invalid;
f ) plus 10% din venitul lunar minim garantat dacă persoana încadrată într-un grad de invaliditate 

este unicul adult din familie.
Prin adoptarea Legii cu privire la ajutorul social Guvernul a iniţiat o reformă ambiţioasă a sistemului de 

asistenţă socială prin trecerea treptată de la sistemul de compensaţii nominative, bazat pe categorii de per-
soane, la un sistem de prestaţii bănești de sărăcie pentru familii – ajutor social. Legea a constituit cadrul po-
litic în domeniu, care prevede acoperea familiilor sărace, al căror venit global mediu lunar este mai mic decît 
venitul lunar minim garantat, cu o prestaţie direcţionată prin aplicarea în acest sens a unui nou mecanism 
de direcţionare a acestei prestaţii. Însăși procesul de punere în aplicare a noului cadru legal a fost divizat în 
3 etape: (i) pentru familiile cu membri cu dizabilităţi – începînd cu 1 octombrie 2008; (ii) pentru familiile cu 
copii – începînd cu 1 ianuarie 2009; (iii) pentru celelate familii – începînd cu 1 iulie 2009.

 Mecanismul de direcţionare a ajutorului social este construit pe trei elemente de bază: prestaţia, 
diferenţa dintre venit și caracteristicile de bunăstare (testul proxy). 

Prestaţia de ajutor social este acordată gospodăriilor, recunoscînd că sărăcia nu depinde numai de 
venitul propriu al unei persoane, dar și de venitul altor membri ai familiei, precum și de mărimea familiei 
și caracteristicile membrilor acesteia. Astfel, suma prestaţiei variază în funcţie de numărul membrilor 
familiei (adult echivalent). 

Eligibilitatea și mărimea ajutorului social constituie diferenţa dintre venitul lunar al familiei și Venitul 
Lunar Minim Garantat (VLMG). VLMG este stabilit în fi ecare an în legea bugetului de stat. Nivelul aces-
tuia trebuie să fi e sufi cient pentru a avea un efect real asupra condiţiilor de trai ale familiei și ţinînd cont 
de funcţionarea paralelă a sistemului de compensaţii nominative, de asemenea, să fi e sufi cient de înalt 
pentru a atrage interesul în sistemul de ajutor social. 

În 2008 VLMG s-a bazat pe un nivel subestimat al infl aţiei și a fost fi xat la 430 lei. Acest nivel a rămas 
neschimbat și în anul 2009. Venitul gospodăriei este calculat în baza sumei diferitor tipuri de venituri 
primite de toţi membrii familiei, inclusiv venitul din agricultură, determinat în conformitate cu Hotărîrea 
Guvernului nr. 514 din 10.05.2007 prin care a fost aprobat Regulamentul privind calcularea cuantumului 
venitului net normat, obţinut de gospodăriile ţărănești (de fermier) și gospodăriile casnice auxiliare de la 
producerea producţiei fi to și/sau zootehnice. 

În contextul utilizării indicatorilor de evaluare a veniturilor din activitatea agricolă s-a identifi cat că 
mulţi solicitanţi sînt vulnerabili din punctul de vedere al capacităţii fi zice, fi ind persoane vîrstnice, per-
soane cu dizabilităţi, copii, care în pofi da faptului că deţin în proprietate terenuri agricole acestea nu pot 
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fi  prelucrate, respectiv nu pot fi  obţine venituri. Pentru susţinerea acestor persoane, Regulamentul cu 
privire la stabilirea și plata ajutorului social a fost completat cu un punct care specifi că că venitul agricol 
trebuie să fi e ignorat în cazul familiilor alcătuite doar din persoane inapte de muncă (vîrstnici peste 75 
ani, persoane cu dizabilităţi și copii).

Ţinînd cont de faptul că venitul real poate fi  ascuns (în special, din remitenţe și activităţi ocazionale), 
caracteristicile de bunăstare exprimate prin punctaj – sistemul proxy – pot fi  extrem de utile la identifi -
carea familiilor nesărace și eliminarea erorilor de includere. Lista de proxy se bazează pe datele studiului 
bugetelor gospodăriilor casnice (SBGC) pentru ultimii 3 ani. 

Noul sistem de acordare a prestaţiilor sociale se bazează pe o abordare absolut nouă, în care asistenţii 
sociali joacă un rol special. Abordarea nouă presupune o reţea dezvoltată de asistenţi sociali, care trebuie 
să-l ajute pe solicitant să completeze cererea și să-l informeze despre documentele necesare. Asistenţii 
sociali primesc cererile în comunitatea în care locuiesc solicitanţii și le transmit D/SASPF pentru procesare 
automatizată (datorită unui program elaborat anume pentru aceasta). Asistenţii sociali, de asemenea, 
trebuie să viziteze familiile solicitante pentru a verifi ca declaraţiile lor.

Fiecare solicitant primește de la D/SASPF o scrisoare în care i se comunică decizia cu privire la cerere 
și, în cazul răspunsului pozitiv, suma pe care o va primi familia cu perioada de valabilitate a deciziei și 
termenul cînd poate fi  depusă cererea repetată. 

Pe parcursul anului 2009 au benefi ciat de cel puţin o plată din prestaţia de ajutor social aproximativ 
31500 familii, cărora li s-a calculat peste 114,5 mln.lei, iar 85% din aceste sume au fost calculate familiilor 
din mediul rural. Totodată 9 din 10 familii benefi ciare au în componenţa lor cel puţin un copil.

Deși în anul 2009 au fost înregistrate 62167 cereri pentru ajutor social, dintre care 53378 solicitanţi au 
fost din localităţi rurale, iar 8789 – din localităţi urbane, în consecinţă dreptul la ajutor social a fost stabilit 
pentru 70,4% dintre solicitanţi.

Tabelul 4.12 prezintă situaţia cererilor, în urma procesării lor electronice, în aspectul cîte cereri au fost 
depuse pînă la o anumită dată și cîte din ele sînt pozitive, indicînd și cauza cererilor negative.

Există o tendinţă pozitivă, care arată o creștere a procentajului cererilor pozitive și o descreștere a 
cererilor incomplete și contradictorii. Cauza de bază a răspunsului negativ la cerere este că venitul este 
mai mare decît VLMG, în timp ce atît proxy, cît și articolul 5 al Legii (condiţiile de eligibilitate) joacă un rol 
limitat.

Tabelul 4.10. Repartizarea cererilor de solicitare a ajutorului social

Trimestrul
4 2008

Trimestrul
1 2009

Trimestrul
2 2009

Trimestrul
3 2009

Trimestrul
4 2009 Total

Procentajul cererilor pozitive 17.6% 59.7% 71.4% 76.0% 80.7% 61.1%

Procentajul cererilor negative – 
venitul>VLMG 71.3% 32.4% 20.9% 16.8% 13.3% 30.9%

Procentajul cererilor negative – 
venitul<VLMG, dar au eșuat 
din cauza proxy

.6% 2.8% 3.8% 3.2% 2.3% 2.5%

Procentajul cererilor negative – au trecut 
testul veniturilor și proxy, dar au 
eșuat din cauza art. 5

.5% 2.0% 1.9% 2.0% 2.1% 1.7%

Procentajul cererilor incomplete 
sau contradictorii 9.9% 3.2% 1.9% 1.9% 1.6% 3.7%

Total cereri / cereri repetate 2631 21615 13285 13542 13725 64798

Sursa: S/DASPF

Totodată, în Tabelul 4.11 se arată tendinţele sumei medii a ajutorului social acumulat în anul 2009, cu 
repartizarea pe gospodărie în mediul rural și urban. 
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Tabelul 4.11. Suma medie a ajutorului social pe gospodărie, lei

Rural Urban Total
1 2009 473.37 377.11 448.58
2 2009 567.87 479.67 552.29
3 2009 604.12 514.90 589.13
4 2009 618.09 523.80 603.31
5 2009 623.82 532.03 609.91
6 2009 629.90 538.95 616.70
7 2009 629.88 540.94 617.18

8 2009 631.95 538.96 618.75
9 2009 629.76 544.46 617.28
10 2009 627.23 554.72 616.33
11 2009 628.54 559.41 618.11
12 2009 630.62 560.63 620.24

Sursa: MMPSF

De menţionat, că benefi ciarii tradiţionali ai programelor precedente de protecţie socială au solicitat 
reușit, în mare măsură, o prestaţie nouă, în timp ce gospodăriile fără contacte anterioare cu asistenţa 
socială nu au fost implicate sau au fost implicate puţin. 

Datorită profi lului solicitanţilor (în mare parte familii mari cu o situaţie precară, care au dreptul la 
sume mari) nivelul mediu lunar al prestaţiei este mai înalt decît media preconizată pentru toate gospodă-
riile eligibile. În timp ce analiza SBGC a estimat prestaţia medie la 400 lei, suma medie a prestaţiei plătită 
în fi ecare lună a constituit aproximativ 610 lei în localităţile rurale și aproximativ 520 lei în cele urbane. 

În tabelul de mai jos este refl ectată informaţia privind suma transferată pentru plata ajutorului social 
de la Casa Naţională de Asigurări Sociale pe anul 2009.

Tabelul 4.12. Suma transferată pentru plata ajutorului social, 2009

Luna de plată Suma calculată (mii lei)
Ianuarie 145,1
Februarie 962,0
Martie 4868,8
Aprilie 8938,7
Mai 10976,2
Iunie 12942,9
Iulie 12793,6
August 12715,8
Septembrie 12313,2
Octombrie 12299,8
Noiembrie 12798,8
Decembrie 12883,4

Sursa: CNAS
 

4.1.10. Ajutoare materiale

Una dintre componentele de bază ale sistemului integrat de asistenţă socială o constituie Fondul re-
publican și fondurile locale de susţinere socială a populaţiei, care acordă ajutoare materiale persoanelor 
socialmente vulnerabile afectate de sărăcie sau afl ate în condiţii deosebit de difi cile pe motiv de boală, în 
urma unor situaţii excepţionale. Activitatea acestor instituţii publice este reglementată prin Legea Fon-
dului republican și a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827- XIV din 18 februarie 2000 
și prin Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26 octombrie 2000 privind punerea în aplicare a acestei legi.
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Implementarea cadrului legislativ și normativ menţionat în activitatea fondurilor a condiţionat com-
pletarea lor cu mijloace obţinute din transferurile operatorilor de telefonie mobilă, alocaţiile bugetelor 
unităţilor administrativ-teritoriale, transferurile de la casele de schimb valutar și ale Ministerului Tehnolo-
giilor Informaţionale și Comunicaţiilor.

Acumulările de mijloace pe parcursul anului 2009 au constituit 123896,8 mii lei, fi ind pentru prima 
dată, în ultimii 10 ani, în descreștere.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, majoritatea mijloacelor nominalizate au fost valorifi cate pen-
tru acordarea ajutoarelor materiale nominative persoanelor defavorizate cu cea mai mare incidenţă a 
sărăciei prin intermediul fondurilor de susţinere socială a populaţiei. Distribuirea ajutoarelor materiale 
poate fi  urmărită în următorul tabel:

Tabelul 4.13. Numărul ajutoarelor materiale şi sumele acordate solicitanţilor, 2009

Nr.
d/o  Categoriile de benefi ciari ai ajutoarelor materiale Nr. de 

ajutoare

Nr. de
benefi ciari 

titulari

Suma 
(mii lei)

Mărimea
medie,

lei

1.

Pensionari – total, inclusiv: 195124 193647 64142,1 328,72
a) persoanele care benefi ciază de pensii și alocaţii sociale pentru 
invaliditate 101860 100647 31978,0 313,94

b) pensionari singuratici, benefi ciari de compensaţii la achitarea 
serviciilor comunale 12380 12236 4753,1 383,93

c) persoanele în etate cu vîrstele trecute de 75 ani și neincluse în p. b); 
total,

inclusiv: cu vîrstele împlinite și trecute de 100 ani 
53661 53574 15533,15 289,47

67 67 335,0 5000,0
d) alţi pensionari neincluși în p. a); b) și c) 27222 27189 11872,85 436,15

2.

Persoane inapte de muncă – total, inclusiv: 5280 5277 3403,3 644,56
a) neîncadrate în cîmpul muncii din motiv de boală îndelungată pînă 
la survenirea invalidităţii 2799 2796 1687,5 602,89

b) afl ate în stare de sărăcie extremă și care nu au surse de existenţă, 
inclusiv cu comportament asocial (boschetari etc.) 2481 2481 1715,8 691,58

3.

Familii cu copii – total, inclusiv: 65150 62314 21922,52 336,49
a) cu 4 și mai mulţi copii, benefi c. de compens. la achitarea servic. 
comunale; 16875 15873 4831,6 286,32

b) cu copii invalizi; 14504 13139 4320,5 297,88
c) cu un singur părinte (monoparentale); 12987 12896 4537,85 349,41
d) cu tutelă asupra copiilor orfani neinstituţionalizaţi cu vîrstele pînă 
la 18 ani 3577 3212 1354,3 378,61

e) alte familii cu venituri mici, neincluse în p. a); b); c) și d) 17207 17194 6878,27 399,74

4.

Alte persoane (neincluse în compart. 1; 2 și 3) care au nimerit 
în situaţii excepţionale pe care nu le pot depăși de sine stătător 
(îmbolnăvire gravă, calamităţi naturale, dezastre, avarii, confl icte 
armate, catastrofe ecologice, incendii, epidemii, accidente, 
înmormîntarea rudelor etc.) – total, inclusiv:

25072 25050 13287,55 529,98

a) persoane în căutarea unui loc de muncă (șomerii); 1652 1647 1135,4 687,29
b) persoane cu merite faţă de stat (participanţii la confl icte armate 
și lichidarea consecinţelor catastrofelor ecologice, persoane cu 
contribuţii valoroase în muncă etc.);

13918 13912 5682,8 408,31

c) persoane eliberate din locurile de detenţie, adolescenţii (16-18 ani), 
familii tinere, studenţi și alte persoane cu venituri mici, care necesită 
susţinerea socială a statului 

9502 9491 6469,35 680,84

 TOTAL : 290626 286288 102755,47 353,57

Sursa: FRSSP
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Circa 63 la sută din mijloacele distribuite la acordarea ajutoarelor materiale au fost utilizate pentru 
satisfacerea solicitărilor de ameliorare a situaţiei materiale, restul – pentru achitarea parţială a serviciilor 
medicale, procurarea medicamentelor și altor necesităţi similare.

În perioada anului 2009 din Fondul republican au fost utilizate suplimentar mijloace fi nanciare în 
sumă de 11556,5 mii lei pentru acordarea prin intermediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale a 27996 
de ajutoare materiale benefi ciarilor (9332 persoane) de alocaţii lunare de stat stabilite prin Legea nr.121-
XV din 3 mai 2001 „Cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie”.

Astfel, în perioada de referinţă, din mijloacele Fondului republican și fondurilor locale de susţinere 
socială a populaţiei au fost valorifi cate 114312,0 mii lei pentru acordarea a 318622 ajutoare materiale 
celor nevoiași, mărimea medie a ajutorului cifrîndu-se la 358,76 lei. 

Figura 4.10. Dinamica cuantumului mediu al ajutoarelor materiale acordate 
în anii 2001-2008, lei
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 Sursa: FRSSP

Mijloacele Fondului republican, prin intermediul fondurilor locale, au contribuit la realizarea progra-
melor cu destinaţie specială pentru diferite categorii de persoane social defavorizate. De ajutoare fi nan-
ciare unice au benefi ciat:

– participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial, soţiile (soţii) acestora către 9 mai – în sumă de 
4983,5 mii lei;

– familiile nevoiașe cu copii către Ziua Internaţională a Ocrotirii Copiilor (1 iunie) – în sumă de 
4000,0 mii lei; 

– familiile nevoiașe care au copii pentru școlarizare (1 septembrie) – în sumă de 5000,0 mii lei;
– persoanele vîrstnice către Ziua Internaţională a persoanelor în etate (1 octombrie) – în sumă de 

4000,0 mii lei;
– persoanele cu dizabilităţi către Ziua Internaţională a Invalizilor (3 decembrie) – în sumă de 12500,0 

mii lei.
În total, către fondurile locale cu titlul „destinaţie specială” au fost transferate mijloace fi nanciare în 

sumă de 30483,5 mii lei.
De asemenea, în perioada de referinţă Fondul republican a efectuat către fondurile locale transferuri 

(subvenţii) în sumă totală de 27850,2 mii lei, mijloacele fi ind utilizate pentru ajutorarea materială curentă 
a solicitanţilor, subvenţionarea cantinelor de ajutor social, acordarea ajutoarelor materiale unice în cuan-
tum de 1000 lei invalizilor și familiilor participanţilor căzuţi în războiul din Afganistan, iar în cuantum de 
500 lei invalizilor, familiilor participanţilor la confl ictul armat din Transnistria și participanţilor la lucrările 
de lichidare a consecinţelor catastrofei nucleare de la Cernobîl. 67 persoane cu vîrstele împlinite și trecute 
de 100 ani au benefi ciat de ajutoare materiale unice în cuantum de 5000 lei. 
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Nemijlocit, din Fondul republican au fost stabilite persoanelor nevoiașe 1672 ajutoare materiale în 
sumă de 4500,0 mii lei, dintre care 77 persoane au benefi ciat de compensarea cheltuielilor în sumă de 
1205,8 mii lei la transportarea corpurilor neînsufl eţite ale rudelor decedate peste hotare.

Din mijloacele fondurilor de susţinere socială a populaţiei au fost subvenţionate 65 de cantine de 
ajutor social, care au acordat prînzuri gratuite persoanelor vîrstnice și cu dizabilităţi, în acest scop fi ind 
utilizată suma de 2537,2 mii lei.

În perioada de referinţă, în majoritatea localităţilor din republică au fost instituite comisii obștești 
pentru evaluarea necesităţilor de acordare a ajutoarelor materiale pe lîngă primării, care au permis direc-
ţionarea corectă a ajutoarelor materiale către cele mai nevoiașe categorii de persoane.

Practica activităţilor de susţinere fi nanciară a persoanelor și familiilor socialmente defavorizate denotă 
faptul că, graţie efi cientizării mecanismului de susţinere materială din partea statului, ajutorarea socială per-
soanelor afectate de sărăcie a devenit mai accesibilă și consistentă, astfel sporind și implicarea nemijlocită a 
autorităţilor administraţiei publice locale în activităţile respective de susţinere socială a celor nevoiași. 

4.2. IMPACTUL PRESTAŢIILOR SOCIALE ASUPRA SĂRĂCIEI ŞI EXCLUZIUNII SOCIALE

4.2.1.Veniturile disponibile şi prestaţiile sociale 

Prin esenţa sa politicile de protecţie socială ţin să dezvolte și să menţină un sistem de securitate so-
cială pentru persoanele care nu reușesc sau nu sînt apte să genereze venituri sufi ciente pentru existenţă. 
Setul de garanţii sociale oferit de către actualul sistem de protecţie socială este exprimat în prestaţii și 

servicii sociale, scopul cărora este, atît de a acoperi 
riscurile sociale asigurate, precum și de a interveni, 
prin prisma sistemului de asistenţă socială, pentru 
prevenirea sau depășirea unor situaţii de risc ce 
conduc la sărăcie și excluziune socială. 

Cercetările în domeniul sărăciei vin să relateze 
că cea mai vulnerabilă parte din populaţie în Re-
publica Moldova, care necesită suportul statului 
într-un fel sau altul sînt persoanele care locuiesc 
în mediul rural30.

De menţionat că, în anul 2009 venitul disponi-
bil pe persoană în mediul rural a reprezentat 65,8% 
din venitul disponibil al persoanelor din mediu ur-
ban, fi ind în reducere cu 1,7 p.p. faţă de anul pre-
cedent și cu 6.5 p.p. faţă anul 2006 (Figura 4.11). Iar 
dacă analizăm ponderea venitului din activitate, 
atunci diferenţa dintre mediul rural și cel urban 
este de circa 10 p.p. Acest lucru vine să confi rme 

faptul că decalajul între veniturile locuitorilor de la sate și celor de la orașe se aprofundează continuu, iar 
dezvoltarea unor măsuri social-economice cu accent pe mediul rural sînt absolut necesare. 

Conform datelor CBGC circa 1/6 din venitul disponibil al gospodăriilor casnice în anul 2009 a fost 
format din prestaţii sociale. Cu toate că de prestaţii sociale benefi ciază atît, gospodăriile rurale, cît și cele 
urbane, ponderea acestor plăţi este mai pronunţată în veniturile gospodăriilor din mediul rural, diferenţa 
fi ind cu 4,9 p.p. (Anexa 8).

De menţionat că, ponderea prestaţiilor sociale în cadrul veniturilor gospodăriilor este în creștere con-
stantă. În mediu rural acesta a sporit cu 3,2 p.p comparativ cu anul 2008 și cu 4,7 p.p faţă de anul 2006 (Fi-
gura 4.12). Respectiv în mediul urban diferenţa este mai puţin pronunţată reprezentîd o creștere cu 1 p.p. 

30  Rapoartele anuale „Raport privind sărăcia și impactul politicilor”, Ministerul Economiei

Figura 4.11. Venituri disponibile totale, 
medii lunare pe o persoană, lei

Sursa: BNS, CBGC
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faţă de anul 2008 și cu 3 p.p faţă de anul 2006. În 
total pe ţară în anul 2009 cota prestaţiilor sociale, 
inclusiv pensiile au constituit circa 17% (Anexa 8). 

În mediul rural, în anul 2009, venitul total din 
prestaţii sociale constituit 19,5%, pensiile repre-
zentînd 16,7%. Acest fapt denotă asupra creșterii 
rapide a cotei populaţiei vîrstnice de la sate, dar și 
asupra lipsei posibilităţilor de a obţine veniturile 
necesare pentru trai. În anul 2009 coefi cientul îm-
bătrînirii în mediul rural a înregistrat 15%, ponde-
rea femeilor vîrstnice constituind 17,2% în totalul 
populaţiei feminine31

4.2.2. Efi cienţa şi efi cacitatea 
programelor de asistenţă socială 

Plăţile din sistemul de prestaţii sociale repre-
zintă o sursă importantă de venit pentru un grup 
considerabil de familii și persoane, nivelul de trai al cărora depinde de efi cienţa acestora. Efectul sistemu-
lui de protecţie socială asupra nivelului de trai al populaţiei, poate fi  evaluat în baza datelor CBGC, fi ind 
efectuat prin analiza incidenţei, cuprinderii și caracterului adecvat al prestaţiilor. 

Incidenţa prestaţiilor se referă la procentul gospodăriilor care primesc anumite plăţi în totalul gospo-
dăriilor cercetate. 

Acoperirea cu prestaţii măsoară cota-parte a gospodăriilor care primesc prestaţii, din totalul gospo-
dăriile potenţial eligibile, spre exemplu, indemnizaţiile pentru copiii sînt destinate doar gospodăriilor 
cu copii de vîrsta respectivă. Astfel, rata de cuprindere exprimă procentul gospodăriilor care au copii și 
primesc indemnizaţiile respective. 

Caracterul adecvat al prestaţiei evaluează mărimea prestaţiei în raport cu alte venituri ale gospodăriei 
și relatează asupra capacităţii acesteia de a reduce sărăcia. 

Incidenţa prestaţiilor. Conform datelor CBGC sub incidenţa prestaţiilor sociale în 2009 au fost 57% din 
gospodării, iar 47,8 % din gospodării au benefi ciat de careva tip de pensii (limită de vîrstă, vechime în 
muncă, invaliditate, de urmaș), acestea incluzînd 41,2% populaţie (Tabelul 4.14). 

Tabelul 4.14. Incidenţa prestaţiilor asupra gospodăriilor casnice şi membrilor acestora, % , 2009

 Gospodării Persoane
Prestaţii sociale 57.1 54.4
Pensii 47.8 41.2

Pensia pentru invaliditate 10.3 11.0
Indemnizaţii pentru copii 6.8 11.1

Indemnizaţii întretinerea copiilor pînă la 3 ani, din care 4.6 7.4
 Indemnizaţii întretinerea copiilor, persoanelor neasigurate 2.7 4.5
 Indemnizaţii întretinerea copiilor, persoanelor asigurate 1.9 2.9

Indemnizaţii copii, mame cu mulţi copii, mame singure 2.4 4.3
Compensaţii 17.7 19.0

Compensaţii nominative pentru gaz 16.0 17.1
Compensaţii nominative pentru energie electrică 17.6 18.9

Pensii sociale/alocaţii sociale 3.3 4.7
Ajutor de şomaj 0.5 0.6
Ajutor social 0.8 1.4

Sursa: BNS, CBGC, calculele autorilor

31  BNS (2010). Structura populaţiei stabile pe sexe 1 ianuarie 2010. http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=2981 

Figura 4.12. Cota prestaţiilor sociale în venitul disponibil 
al gospodăriilor casnice pe medii de reşedinţă

Sursa: BNS, CBGC
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De asemenea, 27% din gospodării, care includ 
31,4% persoane, au primit careva prestaţii (exclu-
siv tipurile de pensii menţionate), în care locuiește 
aproape 1/3 din populaţie (Figura 4.13). 

Cu excepţia pensiilor, compensaţiile nomina-
tive reprezintă cele mai frecvente plăţi fi ind acor-
date la 11 categorii de benefi ciari32. Astfel, 17,7% 
din totalul gospodăriilor cercetate au benefi ciat 
de diverse compensaţii nominative. De compen-
saţii nominative pentru gaz și pentru energie elec-
trică benefi ciază în majoritate aceleași gospodării, 
circa 16% dintre acestea primesc ambele tipuri 
de prestaţii. Aceasta situaţie vine suplimentar să 
confi rme că sistemul compensator este destul de 
accesibil. 

De menţionat, că ponderea gospodăriilor re-
cipiente de alte prestaţii bănești este cu mult mai 

mică. De indemnizaţii pentru copii au benefi ciat 6,8% din gospodării, iar de alocaţii sociale de stat doar 
3,3% din gospodării. 

Ajutorul social, întrodus din 2008 pentru diminuarea sărăciei a fost refl ectat doar într-o proporţie de 
0,8% în gospodăriile incluse în cercetare în 2009, acestea încluzînd 1,4% persoane din gospodăriile cas-
nice cercetate. 

Cea mai redusă incidenţă în cadrul prestaţiilor bănești de care benefi ciază gospodăriile este deţinută 
de ajutorul pentru șomaj. De acest tip de prestaţii în anul 2009 a benefi ciat doar 0,5% dintre gospodării, 
incluzînd 0,6% din persoanele din gospodăriile cercetate. Această situaţie ar putea fi  explicată prin, nive-
lul jos de adresabilitate a populaţiei din mediul rural la Ofi ciile Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă 
datorită lipsei de califi care pentru a fi  eligibili condiţiilor actuale ale pieţii muncii și depășirea perioadei 
pentru care ajutorul de șomaj este acordat (Tabelul 4.14). 

Acoperirea cu prestaţii. Ratele incidenţei prestaţiilor totuși nu pot reda situaţia privind includerea po-
pulaţiei în sistemul de protecţie socială. Respectiv, pentru a evalua în mod adecvat gradul de acoperire 

cu un tip sau altul de prestaţii, este necesar de a 
include în analiză numai grupul respectiv de gos-
podării sau persoane. Astfel, în analiza prestaţiilor 
pentru invalizi sint incluse în studiu doar gospodă-
riile în componenţa cărora sînt invalizi, iar în cazul 
indemnizaţiilor pentru copii sînt analizate numai 
gospodăriile care au copii de vîrsta respectivă.

Datele CBGC 2009 permit de a concluziona că 
acoperirea cu prestaţii pentru invalizi este destul 
de ridicată și constituind circa 70% (Figura 4.14). 
Astfel, dintre gospodăriile care au declarat ca au în 
componenţă lor măcar un invalid, aproape 30 % nu 
benefi ciază de prestaţiile respective. Acest lucru în 
mare parte poate fi  explicat prin atingerea vîrstei de 
pensionare a acestor invalizi și trecerea lor la pensia 
pentru limită de vîrstă, cuantumul căreia este mai 
mare comparativ cu pensia de invaliditate. 

32  Legea nr.933-XIV din 14.04.2000, cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, modifi cată în vederea completării 
prin Legea nr. 447-XV din 30.12.2004.

Figura 4.13. Benefi ciari de prestaţii sociale, 2009

Sursa: BNS, CBGC
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De menţionat că acoperirea cu prestaţi în cazul indemnizaţiilor pentru copii este relativ redusă. Lucru 
care poate fi  explicat în mare parte prin caracterul specifi c de direcţionare a acestora în dependenţă de 
grupul de vîstă al copiilor: cu titlu universal în cazul indemnizaţiilor unice și lunare pînă la împlinirea co-
pilului a vîrstei de 1,5/3 ani, atît pentru persoane asigurate, cît și cele neasigurate, și de la 1,5/3 ani pînă la 
16 ani în baza testării veniturilor părinţilor33. 

În anul 2009, doar 19% din toate gospodăriile cu copii în vîrstă de pînă la 16 ani au benefi ciat de 
diverse tipuri de indemnizaţii pentru copii. Acestea fi ind indemnizaţii unice la naștere, indemnizaţii lu-
nare pentru îngrijirea copilului și indemnizaţii lunare pentru creșterea și întreţinerea copilului, inclusiv 
indemnizaţiile pentru tutelă etc. De asemenea, se observă că în cazul indemnizaţiilor pentru copii în vîr-
ste de la 3 la 16 ani acoperirea este destul de mică, datorită mecanismului de testare a veniturilor pentru 
accesibilitate în sistem. Doar 7% din gospodăriile cu copii cu vîrste cuprinse între 3-16 ani au benefi ciat 
de indemnizaţiile direcţionate către acest grup. Referitor la de indemnizaţiile pentru îngrijirea copiilor în 
vîrstă de pînă la 3 ani, acestea au o acoperire mai bună, reprezentînd în anul 2009 circa 52% din gospodă-
rii. Întrucît gospodăriile mai sărace au în medie mai mulţi copii, se presupune că ratele de acoperire pen-
tru indemnizaţiile adresate copiilor trebuie să fi e mai ridicate în chintilele mai sărace. În ceea ce privește 
indemnizaţiile pentru copii cu vîrste cuprinse între 3-16 ani, care sînt oferite în baza testării veniturilor, în 
chintilele cele mai bogate ratele de acoperire sînt mai reduse. Prin urmare acoperirea este mai mare prin-
tre gospodăriile sărace, din primele chintile, ceea ce încă o dată sugerează asupra efi cienţei direcţionării 
acestui program de prestaţii. 

Caracterul adecvat al prestaţiei. Carecterul adecvat al politicilor de protecţie socială implementate de 
către stat este important în contextul diminuării sărăciei și contribuirii la incluziunea socială a grupurilor 
vulnerabile. Datele CBGC permit evaluarea detaliată a efi cienţei direcţionării prestaţiilor către gospodă-
riile casnice, iar analiza distribuţiei acestora și a veniturilor din prestaţii pe chintile conduc la formularea 
unor concluzii cu privire la ”pro-sărăcia” politicilor de protecţie socială. 

Distribuţia gospodăriilor recipiente de pensii și alocaţii sociale, de asemenea și distribuţia sumelor 
bănești pe chintile ale venitului disponibil este prezentată în Figurile 4.15 și 4.16, precum și în Anexa 9.

Figura 4.15. Distribuţia gospodăriilor recipiente 
pe chintile, %, 2009

Figura 4.16. Distribuţia prestaţiilor (sumelor băneşti) 
pe chintile, %, 2009
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Sursa: BNS, CBGC, calculele autorilor

33  CBGC nu permite delimitarea strictă a acestor tipuri de indemnizaţii, deoarece conform metodologiei actuale vîrsta persoanelor incluse 
în cercetare este înregistrată ca ani întregi.
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Se observă o uniformitate a distribuirii pensiilor, care se datorează faptului că aceste tipuri de pre-
staţii nu sînt directionate spre reducerea sărăciei și sînt repartizate după criterii demografi ce și sociale. 
Totodată, datele relatează, că în cazul pensiilor există o proporţionalitate a distribuirii gospodăriilor și 
sumelor de bani, direcţionate către acestea. 

În cazul alocaţiilor sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni se constată un decalaj între chinti-
lele recipiente de aceste plăţi, benefi ciind într-o măsură mai mare gospodăriile din chintila II – 30,8% și 
chintila III – 22%, gospodăriilor din chintila I revenindu-le 19,6%. 

Cît privește ajutorul social, este necesar de remarcat că gospodăriile din chintilele de jos absorb în majo-
ritate sumele alocate, reprezentînd 47,6% pentru chintila I și 30% pentru chintila II. Aceasta confi rmă asupra 
efi cienţei direcţionării acestor prestaţii și incluziunii adecvate în sistem în baza testării necesităţilor. 

Cu toate că ajutorul de șomaj este acordat în baza principiilor contributive, se observă caracterul pro-
sărăcie al direcţionării acestuia. Astfel, în chintilele I și II le se plasează 58,2% de gospodării benefi ciare, 
care cumulează 56,7% din sumele bănești direcţionate în acest scop.

Distribuirea benefi ciarilor de indemnizaţii pentru copii este caracterizată printr-o tendinţă puţin mai 
accentuată în favoarea celor săraci, cu precădere în cazul indemnizaţiilor pentru întreţinerea copiilor, 
acordate persoanelor neasigurate. Acestea asimilează din resurse în proporţie de 32,1% pentru chintila I 
și 23,9% pentru chintila II (Figurile 4.17. și 4.18.).

Figura 4.17. Distribuţia gospodăriilor recipiente de 
indemnizaţii pentru copii pe chintile, %, 2009

Figura 4.18. Distribuţia indemnizaţiilor pentru copii 
(sumelor băneşti) pe chintile, %, 2009
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Sursa: BNS, CBGC, calculele autorilor Sursa: BNS, CBGC, calculele autorilor

Rezultatul respectiv se datorează, în mare parte, numărului mai mare al gospodăriilor cu copii din chinti-
lele mai sărace. Cu referire la indemnizaţiile destinate întreţinerii copiilor cu vîrstele cuprinse între 3-16 ani, 
acestea de fapt sînt cele cu testarea veniturilor. În chintilele I și II sînt incluse circa 76% din gospodării, care 
absorb peste 80% din sumele bănești direcţionate acestora. Astfel, analiza în baza datelor cercetării rela-
tează asupra unor erori neesenţiale de incluziune în sistem. De menţionat ca analiza distribuirii prestaţiilor 
direcţionate, cu testarea veniturilor, prezintă un interes deosebit, întrucît aceasta permite a evalua pe cît de 
adecvate sînt programele respective de protecţie socială destinate susţinerii gospodăriilor sărace.

Analiza distribuţiei gospodăriilor recipiente, de asemenea și a sumelor bănești alocate în cadrul pro-
gramelor de compensaţii nominative confi rmă caracterul uniformist al acestora. (Figurile 4.19. și 4.20.) 
Totodată, datele confi rmă faptul, că de aceste prestaţii benefi ciază nu tocmai cele mai sărace pături soci-
ale. Astfel, ponderea gospodăriilor recipiente din chintila V, care constituie 14,4%, este aproape identică 
cu cea din chintila I cea mai săracă – 14,7%. 
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Figura 4.19. Distribuţia gospodăriilor recipiente de 
compensaţii nominative pe chintile, %, 2009

Figura 4.20. Distribuţia compensaţiilor nominative 
(sumelor băneşti) pe chintile, %, 2009
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4.2.3. Impactul prestaţiilor sociale asupra benefi ciarilor 

Impactul politicilor de protecţie socială poate fi  evaluat prin compararea distribuţiei benefi ciarilor 
înainte de transferul mijloacelor bănești și după primirea acestora. Analiza respectivă poate fi  realizată 
utilizănd praguri fi xe ale repartiţiei pe chintile ale veniturilor sau prin compararea ratelor sărăciei înainte 
și după acordarea prestaţiilor bănești. 

Distribuţia pe chintile. Distribuţia persoanelor care locuiesc în gospodăriile recipiente de prestaţii so-
ciale pînă la și după primirea plăţilor respective permit evaluarea împactului acestora asupra benefi ciari-
lor (Figurile 4.21. și 4.22.). Analiza impactului se axează pe diferenţa dintre ratele persoanelor, plasate în 
chintila I pînă la și după primirea prestaţiilor. 

Figura 4.21. Impactul unor prestaţii sociale asupra 
benefi ciarilor, %, 2009

Figura 4.22. Impactul indemnizaţiilor pentru copii asupra 
benefi ciarilor, %, 2009
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Pensiile pentru invaliditate și ajutorul de șomaj au cel mai mare impact asupra nivelului de trai al 
benefi ciarilor, înregistrînd respectiv, o diferenţă de 18 și 17 puncte procentuale pentru chintila I, fi ind 
urmate de ajutorul social cu o diferenţa de circa 12 puncte procentuale. 
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În ceea ce privește indemnizaţiile pentru copii, impactul acestora asupra sărăciei gospodăriilor este 
nesemnifi cativ datorită mărimilor mici ale acestor plăţi, care, în fi nal, subminează efectele direcţionării. 
Astfel, impactul indemnizaţiilor pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5/3 ani în cazul gospodăriilor 
neasigurate din chintila I reprezintă doar 1,1 p.p comparativ cu 7,6 p.p. pentru gospodăriile asigurate. Iar 
în cazul indemnizaţiilor pentru întreţinerea copilului în vîrstă de pînă la 16 ani, atît pentru gospodăriile 
asigurate, cît și cele neasigurate din chintila I această diferenţă reprezintă 3,4 puncte procentuale.

Estimarea incidenţei și costului programului Ajutorul social. Datele MMPSF arată că, pentru anul 
2009, cifra estimativă a gospodarilor eligibile ce urmau să intre în sistem începînd cu luna iulie (ultima 
etapă de punere în aplicare a Legii ajutorului social) trebuia să constituie circa 71 mii. În realitate însă, 
doar 21.000 de gospodării au primit prestaţia de ajutor social din iulie, fi ind identifi cate două probleme 
majore: peste 10 mii de gospodării nu au fost reţinute în sistem și peste 56% din gospodăriile eligibile nu 
au fost acoperite încă de noua prestaţie datorită nivelului redus de informare. 

În contextul analizei noului mecanism introdus, în baza datelor CBGC 2009 a fost efectuată estimatrea 
procentului gospodăriilor care ar fi  eligibile pentru ajutorul social, inclusiv pe medii de reședinţă pentru 
următoarea perioadă. Estimările au fost efectuate aplicînd condiţiile de alocare a prestaţiilor respective 
conform Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social34. 

Astfel, datele arată că doar 5,9% din numărul total de gospodării ar fi  eligibile pentru a fi  acceptate în 
programul respectiv, dinre acestea 1,9% fi ind gospodării din mediul urban și 9,1% fi ind cele din mediul 
rural. Costul lunar estimat al programului respectiv ar putea fi  de circa 26,7 mln lei, inclusiv majoritatea re-
surselor ar fi  direcţionate spre mediul rural, acestea fi ind estimate la suma de 23,4 mln. lei (Tabelul 4.15).

Tabelul 4.15. Incidenţa şi costul programului de ajutor social, 2009

 urban rural total
Gospodării eligibile pentru ajutor social, % 1.9% 9.1% 5.9%
Sumele bănești necesare, mln. lei 3.3 23.4 26.7

Sursa: BNS CBGC, calculele autorilor

Profi lul gospodăriilor potenţial eligibile relatează că, cea mai mare cotă este deţinută de gospodăriile 
de fermieri (31%) și gospodăriile cu 3 și mai mulţi copii (16%), unde capul gospodăriei este fără studii 
(10%) fi ind cuprins în vîrste între 40-49 și 50-59 ani (respectiv 9% și 8%). De menţionat că este înregistrat 
un risc mai înalt pentru gospodăriile conduse de bărbaţi (7%) comparartiv cu cele conduse de femei 
(4,2%). (Anexa 11). 

În concluzie putem spune că toate aceste date sugerează asupra efi cienţei noului mecanism de direcţi-
onare a prestaţiei sociale, reconfi rmînd, totodată, că zona de maximă concentraţie a gospodăriilor afl ate în 
situaţii de risc este mediul rural. În acest context este evidentă necesitatea nu doar a politicilor de protecţie 
socială în general, dar și a unei serii de politici cu caracter economic pentru abilitarea mediului rural.

4.3. SERVICII SOCIALE

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu de măsuri și activităţi realizate pentru a răspunde necesi-
tăţilor sociale ale persoanei sau familiei în vederea depășirii unor situaţii de difi cultate, de prevenire a 
marginalizării și excluziunii sociale.

Republica Moldova este angajată plenar în procesul de racordare la valorile și standardele europene. 
Reforma în domeniul serviciilor sociale este una dintre cele mai importante. În acest sens, prin Hotărîrea 
Guvernului nr. 1512 din 31 decembrie 2008 a fost aprobat Programul Naţional privind crearea sistemului 
integrat de servicii sociale pe anii 2008 – 2012. 

34  Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008. Estimarea a fost efectuată aplicînd punctele 19, 21 și 27 ale Re-
gulamentului.
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Programul intenţionează să extindă rapid serviciile sociale comunitare și specializate și să îmbună-
tăţească considerabil efi cienţa și efi cacitatea serviciilor sociale cu specializare înaltă prin consolidarea, 
integrarea și orientarea lor spre grupurile de persoane în difi cultate. Combinînd măsurile de prevenire și 
reabilitare, precum și soluţionînd cazurile la nivel comunitar, înainte ca ele să se agraveze (iar soluţiona-
rea lor să devină mai costisitoare), sistemul va deveni mai efi cient din punctul de vedere al costurilor, va 
acoperi pe toţi cei care au nevoie de sprijin social și va avea un impact pozitiv asupra calităţii vieţii per-
soanelor afl ate în situaţii de risc.

Sistemul integrat de servicii sociale are următoarele caracteristici:    
a)  identifi carea și prioritizarea necesităţilor individuale ale persoanelor în difi cultate;    
b)  soluţionarea problemelor la nivel comunitar, precum și prestarea serviciilor sociale specializate 

benefi ciarilor conform necesităţilor;    
c)  integrarea serviciilor sociale, evitînd dublarea, suprapunerea sau lacunele în prestarea acestora;    
d)  coordonarea procesului de utilizare efi cientă și formare profesională a resurselor umane angajate 

în sistemul de asistenţă socială;    
e)  gestionarea asigurării calităţii și efi cienţei serviciilor sociale conform standardelor de calitate și 

mecanismelor unice.
Dezvoltarea sistemului integrat de servicii sociale va crea oportunităţi mai bune pentru incluziunea 

socială a persoanelor în difi cultate, asigurînd respectarea drepturilor fundamentale ale acestora. 

4.3.1. Servicii sociale primare

Extinderea serviciilor sociale la nivel comunitar reprezintă o sursă majoră pentru implementarea efi -
cientă a politicilor sociale. Comunitatea poate interveni cu acordarea sprijinului sistematic cu caracter 
profesional, completat cu sprijinul comunitar și interpersonal. Serviciile sociale primare sînt orientate 
spre prevenirea sau limitarea situaţiei de difi cultate, soluţionarea problemei la etapa incipientă, cu men-
ţinerea benefi ciarului în familie și comunitate. În acest context, descentralizarea serviciilor sociale repre-
zintă un cadru favorabil pentru activizarea comunităţii, mobilizarea resurselor și eforturilor umane în 
rezolvarea a circa 80% din solicitările de asistenţă socială.    

Serviciile sociale primare sînt prestate tuturor grupurilor de benefi ciari la nivelul fi ecărei comunităţi. 
În același timp, primăriile pot lua decizii privind dezvoltarea serviciilor sociale specializate, în baza evalu-
ării nevoilor și potenţialului comunităţii. 

Serviciul îngrijire socială la domiciliu
Îngrijirea socială la domiciliu reprezintă o gamă de servicii și facilităţi acordate prin măsuri de pre-

venire și îngrijire în comunitate a persoanelor dependente, pentru ca acestea să-și sporească gradul de 
independenţă, să trăiască, pe cît de independent posibil, în propriile case. 

Serviciile sociale de îngrijire la domiciliu se prestează în baza Regulamentului-tip cu privire la secţiile 
de ajutor social la domiciliu bătrînilor singuratici și cetăţenilor inapţi de muncă. Conform prevederilor 
Hotărîrii Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003 „Cu privire la structura și statele de personal ale primăriilor 
satelor (comunelor), orașelor (municipiilor)” și Hotărîrii Guvernului nr. 689 din 10 iunie 2003 „Cu privire la 
organigrama și statele de personal ale aparatului președintelui raionului, direcţiilor, secţiilor, altor subdi-
viziuni din subordinea Consiliului raional”, funcţia de șef al serviciului îngrijire socială la domiciliu se insti-
tuie în raport de o unitate pentru 30 lucrători sociali, iar unitatea de lucrător social se instituie în funcţie 
de numărul benefi ciarilor deserviţi – 10-12 persoane îngrijite pentru o unitate de personal în localităţile 
urbane și 8-10 persoane îngrijite pentru o unitate de personal în localităţile rurale. 

Îngrijirea la domiciliu reprezintă o alternativă pentru „îngrijirea în instituţii”. Acest fapt presupune că 
susţinerea persoanelor în etate în vederea integrării și menţinerii lor în comunitate este mai efi cientă 
decît plasamentul și izolarea lor pe termen lung într-un azil sau spital.

Serviciile oferite în cadrul serviciului de îngrijire la domiciliu sînt sub formă de:
– suport moral;
– sprijin pentru plata unor servicii comunale;
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– îngrijirea locuinţei și gospodăriei;
– ajutor pentru realizarea igienei personale;
– organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei dependente;
– acordarea ajutorului la procurarea produselor alimentare;
– antrenarea în activităţi sociale și culturale.
Dreptul la servicii de îngrijire la domiciliu se stabilește în temeiul cererii de luare în evidenţă, depusă 

de solicitant sau reprezentantul legal al acestuia, corespunderii criteriilor de eligibilitate și a rezultatelor 
evaluării necesităţilor. 

Figura 4.23. Serviciul de îngrijire socială la domiciliu, 2002-2009
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În anul 2009 au benefi ciat de servicii de îngrijire la domiciliu 25598 persoane solitare și inapte de 
muncă, oferite de un personal de 2481 lucrători sociali, ceea ce denotă faptul că autorităţile administra-
ţiei publice locale întreprind măsuri sistematice pentru dezvoltarea serviciului de îngrijire la domiciliu în 
vederea acoperirii unui număr mai mare de solicitanţi de îngrijire la domiciliu și îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor prestate. Comparativ cu anul 2002, în anul 2009 numărul benefi ciarilor de servicii de îngrijire la 
domiciliu a crescut cu 5667 persoane sau 28%. 

Servicii de alimentare în cantinele de ajutor social
Un rol important în acordarea serviciilor sociale îl are organizarea meselor de binefacere pentru anu-

mite categorii de cetăţeni. 
Cantinele de ajutor social prestează servicii de alimentare gratuite persoanelor socialmente vulnera-

bile în conformitate cu Legea nr. 81-XV din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social și Regulamentul-
tip de funcţionare a lor (Hotărîrea Guvernului nr. 1246 din 16 octombrie 2003).

De serviciile cantinelor de ajutor social benefi ciază:
– persoane care au atins vîrsta de pensionare (fără domiciliu, fără susţinători legali, fără venituri sau 

cu venituri mici);
– persoanele cu dizabilităţi;
– copiii pînă la vîrsta de 18 ani (din familii cu mulţi copii, cele monoparentale și din alte familii soci-

almente vulnerabile).
În calitate de serviciu social, cantina de ajutor social oferă persoanelor din grupurile afl ate în difi cul-

tate o alimentaţie calorică și bogată în vitamine. 
Cantinele oferă următoarele servicii:
– pregătirea și servirea zilnică a unei mese de persoană (de obicei a prînzului);
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– transportarea gratuită la domiciliu a hranei pentru persoanele socialmente vulnerabile, care nu 
se pot deplasa la sediul cantinei;

– pregătirea și distribuirea hranei prin centrele mobile de deservire.
Persoanele pot benefi cia de serviciile cantinelor de ajutor social pe o perioadă de maxim 30 zile în 

trimestru, ceea ce permite de a cuprinde un număr mai mare de persoane socialmente vulnerabile care 
au nevoie de aceste servicii.

Figura 4.24. Dinamica numărului de cantine de ajutor social, 2002-2009
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În anul 2009 în republică au funcţionat 143 cantine de ajutor social, de serviciile cărora au benefi ciat 
lunar 5873 persoane socialmente vulnerabile. Cu prînzuri calde la domiciliu au fost asigurate lunar 1579 
persoane.

Comparativ cu anii precedenţi, observăm o creștere a serviciilor de alimentare prestate în cadrul can-
tinelor de ajutor social, în anul 2009 numărul acestora crescînd aproximativ de 3 ori faţă de anul 2002, 
ceea ce denotă conștientizarea problemelor sociale și implicarea autorităţilor administraţiei publice loca-
le de nivelul I și II în vederea prevenirii marginalizării și excluziunii sociale a persoanelor vulnerabile.

Conform estimărilor fi nanciare efectuate, costul mediu al unui prînz constituie 12-13 lei/persoană/zi 
în raioanele republicii și 16-18 lei/persoană/zi în municipiile Bălţi și Chișinău.

O implicare mai puţin activă a autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea serviciilor de 
alimentare a persoanelor socialmente vulnerabile se observă în raioanele Călărași, Nisporeni, Rîșcani, 
Ciadîr-Lunga și Vulcănești, unde nu funcţionează nicio cantină de ajutor social.

Un model de practici bune în vederea dezvoltării serviciilor de alimentare prestate în cantinele de 
ajutor social este Asociaţia Obștească „Concordia-Proiecte Sociale”. Prin intermediul acesteia pe parcursul 
anului 2008 au fost deschise 20 cantine de ajutor social în 14 raioane ale republicii: Orhei (3), Hîncești (3), 
Dondușeni (2), Criuleni (2), Căușeni, Florești, Soroca, Cantemir, Sîngerei, Telenești, Ștefan Vodă, Drochia, 
Leova, Comrat.

Activitatea cantinelor de ajutor social se axează pe prevenirea excluziunii sociale și facilitarea proce-
sului de reintegrare socială a persoanelor socialmente vulnerabile. 

Serviciul asistenţă socială comunitară
Serviciul asistenţă socială comunitară reprezintă un nucleu de asistenţă socială instituit la nivel de 

comunitate, care oferă suport în soluţionarea situaţiilor de difi cultate pentru majoritatea problemelor de 
ordin social. 

Serviciul are drept scop prestarea asistenţei sociale persoanelor afl ate în difi cultate și sporirea nive-
lului de includere a celor mai vulnerabile segmente ale populaţiei în programele de asistenţă socială la 
nivel comunitar. 



Raport Social Anual 2009

106

Obiectivele serviciului de asistenţă socială comunitară sînt următoarele: 
a) Informarea privind accesul la serviciile sociale, identifi carea și prevenirea precoce a problemelor 

sociale în cadrul comunităţii, și asigurarea intervenţiei timpurii pentru soluţionarea lor. 
b) Dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale primare pentru susţinerea și consolidarea capacităţilor 

persoanelor și familiilor afl ate în difi cultate din comunitate.
c) Mobilizarea și consolidarea capacităţilor comunităţii în îngrijirea și protecţia persoanelor afl ate în 

difi cultate.
Pentru asigurarea implementării cu succes a politicilor de protecţie socială și fortifi carea capacităţi-

lor funcţionale ale structurilor teritoriale de asistenţă socială prin Hotărîrea Guvernului nr. 1255 din 11 
noiembrie 2008 în subordinea structurii teritoriale de asistenţă socială a fost instituit Serviciul asistenţă 
socială comunitară, cu următoarele norme de personal:

• șef al Serviciului – 1 unitate în fi ecare unitate administrativ-teritorială de nivelul II;   
• asistent social – 1 unitate la 5000 locuitori în localităţile urbane și pînă la 3000 locuitori în locali-

tăţile rurale, dar nu mai puţin de 1 unitate în fi ecare primărie.
În vederea funcţionării noului serviciu creat și a consolidării capacităţilor și competenţelor structu-

rilor teritoriale de asistenţă socială, prin Ordinul ministrului Protecţiei Sociale, Familiei și Copilului nr. 54 
din 10 iunie 2009 a fost aprobat Regulamentul-cadru de activitate al Serviciului de asistenţă socială comu-
nitară și fi șele de post-tip pentru șeful serviciului, asistentul social cu funcţii de supervizare și asistentul 
social comunitar. Conform prevederilor Regulamentului sus-menţionat, Serviciul de asistenţă socială co-
munitară include șeful de serviciu, asistentul social cu responsabilităţi de supervizare și asistentul social 
comunitar.

Figura 4.25. Serviciul de asistenţă socială comunitară
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Conform articolului 1 al Legii nr. 547-XV din 25 decembrie 2003, asistentul social este persoana cu 
studii speciale în domeniu, care prestează servicii sociale persoanelor și familiilor care, temporar, se afl ă 
în difi cultate și care, din motive de natură economică, socială, fi zică sau psihologică, nu sînt în stare să-și 
realizeze, prin mijloace și eforturi proprii, un nivel decent de viaţă.

Asistentul social comunitar identifi că și evaluează benefi ciarii potenţiali și situaţia acestora (condi-
ţiile sociale și locative), pentru formularea problemelor cu care ei se confruntă și stabilirea necesităţilor 
pentru depășirea situaţiei de difi cultate, elaborează și realizează planuri individualizate de asistenţă, de 
comun acord cu benefi ciarii și familiile acestora, oferă servicii sociale primare benefi ciarilor. Totodată, 
mobilizează comunitatea, colaborează cu administraţia publică locală, instituţiile de resort, organizaţiile 
neguvernamentale în scopul soluţionării problemelor benefi ciarilor, propune și pregătește cazurile pen-
tru referire spre serviciile sociale specializate.
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Comparativ cu anul 2007, numărul unităţilor de asistent social aprobate în anul 2009 a crescut de 2 
ori, iar faţă de anul 2008 – cu circa 239 unităţi. Observăm o creștere a mijloacelor fi nanciare alocate din 
bugetul de stat pentru dezvoltarea serviciului.

De asemenea, a crescut și numărul unităţilor de asistent social ocupate (1159 unităţi în a.2009), com-
parativ cu anii precedenţi, deși în circa 11 raioane sînt asistenţi sociali angajaţi pe 0,75, 0,5, 0,25 unităţi. 
Printre acestea sînt Basarabeasca, Briceni, Cahul, Dondușeni, Drochia, Glodeni, Ialoveni, Rîșcani, Leova, 
Nisporeni și Sîngerei.

În vederea consolidării capacităţilor asistentului social comunitar și a unifi cării procedurilor de lucru 
cu benefi ciarii de asistenţă socială a fost elaborat și aprobat Managementul de caz, care reprezintă un 
ghid de instrucţiuni metodice, prin intermediul căruia asistentul social evaluează nevoile benefi ciarului 
și ale familiei lui în colaborare cu ei, coordonează, monitorizează, evaluează și susţine benefi ciarul pentru 
a benefi cia de serviciile sociale necesare și de a facilita restabilirea funcţionalităţii sociale.

Ghidul asistentului social cuprinde următoarele etape:
I. Identifi carea și înregistrarea cazului – procesul de depistare a persoanei/familiei afl ate în difi cul-

tate.
II. Evaluarea iniţială presupune – investigarea sumară a situaţiei benefi ciarului pentru a decide 

dacă acesta se încadrează în criteriile de asistenţă socială.
III. Deschiderea cazului – momentul în care asistentul social, de comun cu supervizorul, decide cu 

privire la deschiderea cazului în vederea colectării informaţiei și întreprinderii acţiunilor pentru 
soluţionarea acestuia.

IV. Evaluarea complexă – investigarea și analiza amănunţită a tuturor elementelor care sînt impli-
cate în cazul respectiv: benefi ciarul și mediul său de viaţă, familia și sistemul de relaţii sociale, 
factorii care au generat situaţia de risc, resursele posibile pentru rezolvarea cazului etc.

V. Planul individualizat de asistenţă – totalitatea de măsuri, acţiuni întreprinse în scopul satisfacerii 
necesităţilor benefi ciarului, cu participarea directă a acestuia.

VI. Intervenţia sau implementarea planului individualizat de asistenţă – acţiuni specifi ce de interven-
ţie realizate de către asistentul social, care este și managerul de caz, precum și mobilizarea și im-
plicarea tuturor resurselor umane, fi nanciare, materiale, comunitare identifi cate de către acesta 
în vederea rezolvării cazului prin îndeplinirea obiectivelor planului individualizat de asistenţă.

VII. Monitorizarea – supravegherea și evaluarea permanentă a situaţiei benefi ciarului pentru a fi  asi-
gurată starea de echilibru urmărită în soluţionarea cazului; asistentul social nu intervine decît 
dacă se modifi că datele situaţiei benefi ciarului sau intervin factori neprevăzuţi ce pot afecta 
echilibrul realizat.

VIII. Reevaluarea cazului și revederea planului individualizat de asistenţă – evaluarea periodică a pro-
greselor benefi ciarului, precum și îmbunătăţirea planului individualizat de asistenţă.

IX. Închiderea cazului – poate fi  realizată fi e conform planului individualizat de asistenţă – atunci 
cînd au fost realizate obiectivele stabilite anterior, fi e prin referire către serviciile sociale specia-
lizate – atunci cînd situaţia de risc nu poate fi  depășită în cadrul serviciilor sociale primare.

În contextul desfășurării activităţilor cu benefi ciarii pentru soluţionarea rapidă și efi cientă a cazurilor 
a fost elaborat Mecanismul de referire al cazului în sistemul de servicii sociale (aprobat prin Ordinul 
ministrului Protecţiei Sociale, Familiei și Copilului nr. 55 din 12 iunie 2009).  Acesta prevede un set de 
reguli și proceduri standardizate privind traseul pe care-l parcurge benefi ciarul în sistemul de servicii 
sociale. 

Mecanismul de referire în sistemul de servicii sociale este divizat în trei niveluri: nivelul comunitar, 
nivelul raional/municipal și nivelul naţional. Toate nivelurile sînt interdependente. Traseul poate începe 
de la orice nivel, dar, de regulă, traseul începe în comunitate și după asistenţa acordată se încheie cu re/
integrarea benefi ciarului în comunitatea de origine. Mecanismul de referire al benefi ciarului în sistemul 
de servicii sociale este realizat în etape și este însoţit de documentarea/documentaţia necesară.  

Pentru a dezvolta cu succes activităţile de mobilizare a comunităţii, prin Ordinul ministrului Muncii, 
Protecţiei Sociale și Familiei nr. 022 din 04 decembrie 2009 a fost aprobat Ghidul de aplicare practică 
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„Mobilizarea comunităţii”. Acest ghid oferă informaţii cu aplicare practică privind metodologia proce-
sului de mobilizare a comunităţii, precum și un set de metode și tehnici de efi cientizare. 

Scopul procesului de mobilizare a comunităţii este de a implica toate resursele disponibile în comu-
nitate în vederea efi cientizării procesului de identifi care și soluţionare a problemelor cu care se confrun-
tă populaţia la nivel de comunitate. Rezultatul fi nal al acestuia este abilitarea comunităţii în susţinerea 
membrilor comunităţii și fortifi carea capacităţilor membrilor comunităţii pentru planifi carea și soluţiona-
rea problemelor.

În vederea dezvoltării și consolidării competenţelor profesionale ale asistenţilor sociali și lucrătorilor 
sociali, și funcţionării efi ciente a sistemului integrat de servicii sociale, prin Ordinul ministrului Protecţiei 
Sociale, Familiei și Copilului nr. 99 din 31 decembrie 2008 a fost aprobat Mecanismul de supervizare 
profesională în asistenţa socială.

Supervizarea profesională prevede implementarea culturii supervizării și evaluarea performanţelor 
pentru angajaţii sistemului de asistenţă socială, contribuind astfel la sporirea calităţii serviciilor sociale. 
Ea constituie o activitate managerială și profesională necesară pentru fi ecare structură și organizaţie care 
activează în domeniul asistenţei sociale, utilizînd, în acest sens, diverse forme de suport profesional și 
consiliere colegială oferite în cadrul ședinţelor individuale și de grup, formale și informale și implicînd 
componente cu responsabilităţi diferite.

O altă problemă ce necesită intervenţie, este faptul că personalul angajat la moment în sistemul de asis-
tenţă socială provine din domenii diferite de formare profesională, avînd și experienţă foarte diversă, fapt 
care evidenţiază importanţa formării/perfecţionării competenţelor profesionale al acestuia. Pentru depăși-
rea reușită a situaţiei create, prin Ordinul ministrului Protecţiei Sociale, Familiei și Copilului nr. 52 din 1 iunie 
2009 a fost aprobată Strategia privind crearea sistemului de formare profesională continuă a personalu-
lui angajat în sistemul de asistenţă socială (pentru perioada 2009 – 2012) și planul de acţiuni.

Aceasta este destinată personalului care lucrează direct cu benefi ciarii asistenţei sociale (asistenţi so-
ciali, lucrători sociali, personalul serviciilor sociale cu regim de funcţionare de zi sau de plasament tempo-
rar create pe lîngă structurile teritoriale de asistenţă socială), precum și personalului care le oferă acestora 
suport metodologic și managerial necesar pentru realizarea atribuţiilor de funcţie. 

În acest context se înscrie elaborarea Curriculum-ului de instruire iniţială în asistenţa socială și a su-
portului de curs pentru instruirea iniţială a asistenţilor sociali comunitari.

Curriculum-ul de instruire include o tematică care este bazată în special pe necesităţile comunitare, 
pe soluţionarea acelor probleme cu care se confruntă persoanele vulnerabile în localitatea în care acti-
vează asistentul social. De asemenea, un aspect foarte important al acestui curs de instruire îl constituie 
cunoașterea cadrului legal cu privire la drepturile omului și etica profesională. 

Pentru persoanele care activează în domeniu, dar nu au studii corespunzătoare, au fost organizate in-
struiri iniţiale în asistenţă socială cu un program de formare a competenţelor profesionale fundamentale, 
benefi ciari fi ind  520 de asistenţi sociali comunitari.

4.3.2. Instituţii sociale specializate

Serviciile sociale specializate sînt adresate unui număr limitat de benefi ciari, adesea referiţi de la co-
munitate, care au nevoie de reabilitare sau asistenţă intensă în timp din partea specialiștilor cu un nivel 
adecvat de califi care. 

Serviciile sociale specializate pot fi  prestate la toate nivelele administrative (comunitar, raional, naţi-
onal) în baza nevoilor populaţiei și potenţialului existent. Actualmente, este în proces continuu crearea și 
dezvoltarea serviciilor sociale comunitare alternative serviciilor sociale rezidenţiale. Acestea au menirea 
de a menţine persoanele sau familiile afl ate în difi cultate într-un cadru organizaţional în proximitatea 
comunităţii, avînd ca obiectiv primordial prevenirea marginalizării, excluderii sociale și facilitarea reinte-
grării benefi ciarilor în mediul familial și comunitate. 

Procesul de prestare a serviciilor sociale impune participarea unei echipe de profesioniști: asistenţi 
sociali, asistenţi medicali, psihologi și lucrători sociali, ceea ce contribuie la creșterea considerabilă a ca-
lităţii serviciilor sociale.
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Pentru efi cientizarea activităţii structurilor teritoriale de asistenţă socială și consolidarea capacităţilor 
acestora, la 8 decembrie 2009, prin Ordinul ministrului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei nr. 024, a fost 
aprobat Regulamentul-cadru de organizare și funcţionare a structurii teritoriale de asistenţă socială.

Conform datelor furnizate de structurile teritoriale de asistenţă socială, în anul 2009 în republică au 
activat 105 instituţii sociale și 2 servicii de îngrijire/plasament, care au prestat servicii sociale pentru 5059 
persoane/familii adulte și cu dizabilităţi. 

Figura 4.26. Tipurile centrelor ce prestează servicii sociale pentru persoanele adulte şi adulţi cu dizabilităţi
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Pe tipuri de servicii aceste instituţii includ: 37 centre de zi, 5 centre de plasament, 29 centre mixte, 5 
centre de reabilitare socio-medicală și 29 aziluri (Figura 4.26).

Figura 4.27. Numărul centrelor sociale şi ale benefi ciarilor/lunar
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Figura 4.27 denotă faptul că centrele de zi prestează servicii sociale pentru un număr mai mare de 
benefi ciari comparativ cu celelalte centre – 2209 benefi ciari/lunar. Aceste instituţii încurajează și promo-
vează menţinerea benefi ciarilor/persoanelor afl ate în difi cultate în familie și în comunitatea de origine. 

În cele 29 centre mixte sînt deserviţi 1615 benefi ciari, care benefi ciază atît de servicii sociale de zi, cît 
și de servicii sociale de plasamanet de scurtă durată în diferite situaţii de difi cultate, precum în perioada 
rece a anului, perioada de intervenţie în vederea soluţionării diferitor probleme de ordin social sau de 
aplanare a confl ictelor intergeneraţionale.
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Rotaţia benefi ciarilor de servicii sociale rezidenţiale prestate în aziluri este foarte mică, deoarece 
aceștia sînt plasaţi pe perioade nedeterminate.

Un bun model de dezvoltare a serviciilor sociale alternative îngrijirii rezidenţiale (aceste servicii din 
punctul de vedere al îngrijirilor fi ind mai efi ciente ca cost-efect) sînt cele 2 servicii de îngrijire/plasament 
create și dezvoltate în r-l Ungheni, unde persoanele în etate și cu dizabilităţi sînt îngrijite în mediul fami-
lial în proximitatea comunităţii. 

Figura 4.28. Crearea centrelor sociale pentru adulţi şi persoane cu dizabilităţi
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Un indicator relevant dedus în urma evaluării serviciilor sociale este sporirea numărului serviciilor 
sociale, care a cunoscut o creștere esenţială după anul 2001, cînd se înregistrau 17 centre, în prezent nu-
mărul acestora fi ind de 105 (o creștere de 6 ori).

Totodată menţionăm, că în ultimii 2 ani au fost deschise 28 de centre, iar în ultimii 4 ani au fost create 
47 de centre sociale pentru persoane adulte și adulţi cu dizabilităţi.

Figura 4.29. Distribuţia pe medii a centrelor sociale
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Examinînd distribuţia pe medii (Figura 4.29), se constată o subdezvoltare pronunţată a serviciilor so-
ciale comunitare în mediul rural, în mare parte centrele fi ind amplasate în mediul urban. 
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Din totalul de 37 centre de zi doar 8 centre sînt amplasate în mediul rural, iar din totalul de 29 centre 
mixte – 14 centre se afl ă în mediul rural. Deși 16 din totalul de 29 aziluri sînt amplasate în mediul rural, 
acestea deservesc și benefi ciari din alte localităţi ale raionului respectiv.

Figura 4.30. Numărul unităţilor de personal aprobate şi în funcţie pe tipuri de centre sociale
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Pentru asigurarea funcţionării efi ciente a centrelor sociale sînt aprobate 1342 unităţi de personal. 
(Figura 4.30) Dintre acestea doar 1286 unităţi sînt în funcţie, 56 unităţi fi ind vacante.

Astfel, este înregistrat un defi cit de personal în aziluri – de 29 unităţi, în centrele de plasament – de 10 
unităţi, în centrele mixte – de 9 unităţi și în centrele de zi – de 8 unităţi.

Din totalul de 105 centre, 48 instituţii sînt fi nanţate de către autorităţile administraţiei publice locale, 
41 – de către autorităţile administraţiei publice locale în parteneriat cu organizaţiile donatoare și 16 – de 
către organizaţii donatoare naţionale și internaţionale (Figura 4.31).

Figura 4.31. Finanţarea centrelor sociale/azilurilor
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În cazul centrelor de zi, o pondere mai mare are susţinerea fi nanciară oferită de către autorităţile ad-
ministraţiei publice locale în parteneriat cu organizaţiile donatoare – 23 centre (din 37 centre de zi), pe 
cînd centrele mixte și azilurile sînt preponderent susţinute fi nanciar de către autorităţile administraţiei 
publice locale – 19 centre (din 29 centre mixte) și respectiv 16 aziluri (din 29 aziluri). Totodată, menţionăm 
că, din totalul de 29 aziluri 9 sînt fi nanţate de către autorităţile administraţiei publice locale în parteneriat 
cu organizaţiile donatoare. 



Raport Social Anual 2009

112

Dezvoltarea în ultimii ani a serviciilor sociale evidenţiază interesul sporit al autorităţilor administraţiei 
publice locale în prevenirea și depășirea problemelor sociale, reintegrarea socială a persoanelor afl ate în 
situaţii de difi cultate, precum și dezvoltarea unui sistem coerent și unitar de suport acordat persoanelor 
și familiilor afl ate în difi cultate.

4.3.3. Servicii de ocrotire rezidenţială

Serviciile sociale rezidenţiale constituie o parte componentă a sistemului de asistenţă socială. Prin 
esenţa lor ele continuă a fi  una dintre cele mai solicitate și costisitoare forme de îngrijire, prin care se acor-
dă protecţie persoanelor în etate și persoanelor cu dizabilităţi care, din cauza anumitor circumstanţe, sînt 
limitate în posibilităţile de participare la viaţa socială în aceeași măsură cu alte persoane. 

Printre cauzele care servesc drept motiv de solicitare a serviciilor sociale cu specializare înaltă se evi-
denţiază, în special, cele de ordin socioeconomic: abuzul prin abandon – abatere morală de la comporta-
mentul normal în familie (copiii nu asigură subzistenţa părinţilor și viceversa), abuzul fi nanciar – persoana 
vulnerabilă este determinată de a ceda bunurile sale (bani, locuinţă, alte valori) în schimbul promisiunii 
de a i se acorda îngrijiri. Din cauza lipsei suportului din partea familiei sau comunităţii persoanele se po-
menesc în situaţie de difi cultate generatoare de marginalizare sau excluziune sociala și devin dependen-
te de ajutor terţiar. Toate acestea, de cele mai multe ori, impun plasarea persoanei într-o instituţie socială 
rezidenţială, ca unica soluţie de asigurare a unui trai liniștit și îndestulat.

Referirea cazurilor spre serviciile sociale cu specializare înaltă
Identifi carea cazurilor care urmează a fi  referite spre serviciile sociale specializate sau cu specializare 

înaltă se efectuează de către organele teritoriale de asistenţă socială, în comun cu asistentul social din pri-
mărie, medicul de familie și autorităţile administraţiei publice locale. În conformitate cu Legea asistenţei 
sociale nr. 547-XV din 25 decembrie 2003, Hotărîrea Guvernului nr. 1512 din 31 decembrie 2008, pentru 
aprobarea Programului naţional privind crearea sistemului integrat de servicii sociale pe anii 2008-2012, 
în scopul prevenirii și reducerii excluziunii sociale a persoanelor afl ate în difi cultate, unităţile teritoriale 
de asistenţă socială urmează a referi cazul spre servicii sociale cu specializare înaltă doar după epuizarea 
tuturor posibilităţilor de intervenţie la nivel local prin valorifi carea resurselor comunităţii, familiei proprii 
și a celei extinse. Persoanele selectate preliminar sînt familiarizate de către asistentul social cu cerinţele și 
condiţiile de cazare/exmatriculare din instituţia socială.

Îndreptarea de cazare se eliberează la demersul Direcţiilor/Secţiilor asistenţă socială din teritoriu, 
însoţit de cererea solicitantului, în cazul persoanelor cu dizabilităţi mintale la cererea reprezentantului 
său legal sau, după caz, la solicitarea autorităţii tutelare, și a unui set de documente reglementat de In-
strucţiunea despre modul de cazare a tutelaţilor în instituţiile sociale din subordinea Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale și Familiei nr. 07/227 din 16.02.2000, care confi rmă statutul social, starea sănătăţii și 
necesitatea plasării în serviciu rezidenţial.

Instituţiile rezidenţiale pentru adulţi se grupează în două categorii: pentru persoane în vîrstă și cu 
dizabilităţi fi zice (somatice-fără probleme de sănătate mentală) și pentru persoane cu dereglări psihone-
urologice. Tipul instituţiei rezidenţiale se recomandă de către Comisia medicală consultativă din cadrul 
IMSP, în concordanţă cu starea psihofi zică și a capacităţii de autodeservire a solicitantului. De asemenea, 
comisia se expune asupra necesităţii plasării persoanei examinate în instituţie rezidenţială și a posibilităţii 
de recuperare medicală la domiciliu în condiţii de ambulatoriu.

Instituţiile rezidenţiale pentru adulţi subordonate 
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei
Ministerul este coordonator și asigură buna funcţionare a 6 instituţii sociale pentru persoane în etate 

și persoane adulte cu dizabilităţi fi zice, precum și pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale, amplasa-
te în diferite zone geografi ce ale ţării, care oferă benefi ciarilor săi, în conformitate cu necesităţile speciale 
și particularităţile de dezvoltare individuală, protecţie socială prin prestarea de servicii sociomedicale, 
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cazare, îngrijire, alimentaţie, asigurarea cu îmbrăcăminte și încălţăminte, terapie ocupaţională, activităţi 
culturale, kinetoterapie, asistenţă medicală. 

Figura 4.32. Capacitatea instituţilor rezidenţiale pentru adulţi
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Benefi ciarii acestor instituţii sînt persoane în etate și persoane cu dizabilităţi de la vîrsta de 18 ani, pre-
ponderent lipsite de susţinători legali, care, datorită unor afecţiuni fi zice, senzoriale etc., avînd o capacitate 
scăzută de autodeservire, se afl ă în imposibilitatea desfășurării unei vieţi demne, astfel necesită îngrijire 
specializată și ajutor din partea unei terţe persoane. Problemele acestor grupuri de persoane sînt foarte 
specifi ce și necesită o abordare individualizată, axată pe realizarea măsurilor de recuperare, evaluarea peri-
odică a situaţiei acestora și întreprinderea măsurilor necesare pentru (re)integrarea socială a lor.

Pe parcursul anului 2009 în adresa Ministerului au parvenit din partea Direcţiilor/Secţiilor de asisten-
ţă socială teritorială aproximativ 480 solicitări de cazare în instituţiile sociale subordonate, dintre care, 
conform criteriilor de eligibilitate, au fost luate în evidenţă 157 persoane. Tot în această perioadă au fost 
eliberate 179 îndreptări de cazare, dintre care 126 de îndreptări pentru cazarea în internatele psihone-
urologice. Comparativ cu anul 2008, în anul 2009 numărul solicitărilor, precum și al benefi ciarilor din 
instituţiile sociale pentru persoane în etate și persoane cu dizabilităţi fi zice s-a redus cu 3,3 % datorită 
dezvoltării serviciilor sociale comunitare. 

Deși se atestă o scădere a ratei instituţionalizării persoanelor în servicii sociale de plasament, totuși 
numărul cazurilor referite spre aceste servicii în Republica Moldova rămîne a fi  constant.

Instituţiile sociale rezidenţiale își desfășoară activitatea în conformitate cu legislaţia în vigoare și Re-
gulamentul-tip cu privire la funcţionarea instituţiei sociale, precum și cu alte reglementări proprii ale 
instituţiei.

Finanţarea instituţiei se efectuează din contul bugetului de stat, al mijloacelor și fondurilor speciale 
constituite din sumele oferite de sponsori, organizaţii fi lantropice, neguvernamentale și religioase, per-
soane fi zice și juridice și cota-parte a venitului persoanelor cazate în azil. Contribuţia benefi ciarilor este o 
condiţie obligatorie reglementată de legislaţie, dar care este neînsemnată luînd în considerare costul în-
treţinerii unei persoane în instituţie. Pentru benefi ciarii, care nu au participat în calitate de contribuabili la 
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fondul de asigurări sociale, întreţinerea este gratuită, ceea ce atrage după sine cheltuieli considerabile. 
Costul întreţinerii unui benefi ciar în instituţiile sociale cu profi l psihoneurologic pe parcursul anului 

2009 a constituit în medie 2500 mii lei/lunar, contribuţia benefi ciarului – în medie 222 lei, iar cu profi l 
somatic – circa 3300 mii lei/lunar, dintre care contribuţia fi ecărui benefi ciar este în medie de 440 lei. În 
Figura 4.33. este refl ectat coraportul dintre cheltuielile pentru întreţinerea unei persoane în instituţiile 
rezidenţiale în funcţie de tipul instituţiei.

Figura 4.33. Coraportul dintre cheltuielile pentru întreţinerea unei persoane în instituţiile rezidenţiale
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Întreţinerea în instituţii se realizează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 506 din 
11.05.2006 privind aprobarea normelor naturale pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile 
sociale și Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15.05.2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli în bani 
pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale. Alimentaţia este organizată de 4 ori în zi, în 
conformitate cu normele aprobate în bani, ceea ce constituie 29 lei 63 bani/zi, conform grafi cului și meni-
ului elaborat de medicul dietolog. În funcţie de starea sănătăţii benefi ciarilor și prescripţiile medicale se 
folosesc dietele. Asistenţa medicală se acordă în concordanţă cu Programul Unic de asigurare obligatorie 
în medicină și a fondurilor fi nanciare alocate prin intermediul personalului medical angajat (superior, 
mediu și inferior). Aprovizionarea cu medicamente se efectuează în conformitate cu indicaţiile medicilor 
și în limita mijloacelor alocate, ceea ce constituie 4 lei 93 bani pentru o persoană/zi. Fiecare benefi ciar 
are fi șă de observaţie ce refl ectă starea în dinamică a sănătăţii benefi ciarilor și argumentarea indicaţiilor 
efectuate. În cazuri de necesitate rezidenţii benefi ciază de investigaţii și tratamente spitalicești în insti-
tuţiile medicale republicane, municipale și raionale. În cazurile grave, în instituţie se solicită serviciul de 
ambulanţă.

Structura de personal a instituţiilor asigură desfășurarea efectivă și efi cientă a activităţii procesului de 
furnizare a serviciilor și este descrisă în schema de încadrare, aprobată de Ministerul Muncii, Protecţiei So-
ciale și Familiei și coordonată cu Ministerul Finanţelor în conformitate cu scopul și obiectivele instituţiei.

Tabelul 4.16. Capacitatea şi personalul instituţiilor sociale rezidenţiale

Instituţiile sociale 
Anul 2009

Capacitatea 
(paturi)

Personal, unităţi
efectiv aprobat

Internatul psihoneurologic din s. Brînzeni, r-l Edineţ 300 158,0 161,0
Internatul psihoneurologic din s. Bădiceni, r-l Soroca 460 234,0 238,0
Internatul psihoneurologic din mun. Bălţi 550 248,25 266,5
Internatul psihoneurologic din s. Cocieri, r-l Dubăsari 355 170,0 177,0
Azilul republican pentru invalizi și pensionari din mun. Chișinău 210 135,5 135,5
Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și 
războiului din s. Cocieri, r-l Dubăsari 250 145,0 152,5

TOTAL 2125 1090,75 1130,5

Sursa: MMPSF, rapoartele instituţiilor rezidenţiale
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Se observă (Tabelul 4.17) o carenţă de unităţi de personal efectiv cu 4 % faţă de numărul de unităţi de 
personal aprobat. Întrucît contingentul de persoane deservite în instituţiile sociale reprezintă persoane 
cu patologii cronice grave, există o insufi cienţă de lucrători medicali și de personal medical inferior. Insu-
fi cienţa personalului necesar pentru deservirea benefi ciarilor afectează calitatea serviciilor prestate, iar 
salariile joase fac puţin atractive posturile vacante din aceste instituţii.

Efi cientizarea sistemului de servicii sociale rezidenţiale 
În scopul dezvoltării activităţilor ergoterapeutice, care contribuie la formarea deprinderilor de viaţă, 

în anul 2009, cu suportul Agenţiei Elveţiene de Dezvoltare și Cooperare în Republica Moldova, la Inter-
natul psihoneurologic din s. Brînzeni, r. Edineţ au fost reparate și amenajate două ateliere – de croitorie 
și croșetărie. Tot în această instituţie mai funcţionează o fermă pentru creșterea bovinelor și suinelor și o 
seră pentru cultivarea legumelor. 

În Internatul psihoneurologic din s. Cocieri, r. Dubăsari au fost create ateliere de croitorie, menaj, fri-
zerie, cizmărie, iar în Internatul psihoneurologic din s. Bădiceni, r. Soroca – un atelier de tîmplărie, unul de 
croitorie și o minifermă pentru creșterea păsărilor. Zilnic rezidenţii acestor instituţii sînt încadraţi în activi-
tăţi de ergoterapie. Tot în aceste internate au fost construite cîte o seră pentru cultivarea legumelor.

Toate produsele obţinute din activităţile de ergoterapie sînt utilizate pentru necesităţile curente în 
instituţiile date. 

De Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi și de Sfi ntele sărbători de Paști au fost desfășurate 
expoziţii cu vînzări ale lucrărilor confecţionate de persoanele cu nevoi speciale, printre care și benefi ciari 
ai instituţiilor sociale subordonate. 

În urma conlucrării cu Ministerul Sănătăţii s-a intervenit către toate instituţiile medico-sanitare pri-
mare care deservesc teritoriul instituţiilor sociale rezidenţiale din subordinea MMPSF în vederea facilitării 
accesului la eliberarea medicamentelor compensate și prestarea altor servicii medicale, care în pofi da 
unor circumstanţe nu pot fi  oferite de instituţiile rezidenţiale, dar care sînt garantate pentru persoanele 
asigurate de stat din mijloacele asigurării obligatorii  de asistenţă medicală. 

Datorită conlucrării Ministerului cu Centrul de medicină legală, a fost soluţionată și problema exper-
tizării legale gratuite a rezidenţilor decedaţi în instituţiile subordonate, care anterior atrăgea cheltuieli 
considerabile.

Pentru prevenirea și reducerea probabilităţii îmbolnăvirilor de gripă A (H1N1) și a gripei sezoniere în 
instituţiile sociale subordonate au fost elaborate planuri de acţiuni care cuprind un complex de măsuri 
curativ-profi lactice, sanitar-epidemiologice, farmaceutice. Ca rezultat al conlucrării efi ciente cu institu-
ţiile medical-curative au fost imunizaţi toţi benefi ciarii și angajaţii din grupa de risc. Drept consecinţă a 
managementului instituţional efi cient nu au fost înregistrate cazuri de îmbolnăviri.

Programul Naţional privind sănătatea mintală pentru anii 2007-2011 (HG nr. 353 din 30.03.2007) pre-
vede sporirea accesibilităţii și efi cacităţii asistenţei psihiatrice prin crearea condiţiilor pentru acordarea 
ajutorului și protecţiei, reabilitării și integrării în familie și comunitate a persoanelor cu dizabilităţi men-
tale. În prezent, domeniul sănătăţii mentale în ţară este la etapa extinderii de la un sistem spitalicesc, la 
unul extraspitalicesc. Rolul extraspitalicesc de acordare a asistenţei psihiatrice se bazează pe activitatea 
centrelor comunitare de sănătate mentală, în cadrul cărora pacienţii benefi ciază de o gamă largă de ser-
vicii, fi ind plasaţi în societate prin valorifi carea potenţialului existent. La moment în Republica Moldova își 
desfășoară activitatea trei centre comunitare de sănătate mentală: mun. Chișinău, mun. Bălţi și, respectiv, 
r-ul Ungheni.

În contextul reformării sistemului rezidenţial, unul dintre obiectivele-cheie în realizarea politiciilor 
naţionale în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi presupune dezvoltarea procesului 
de dezinstituţionalizare prin prisma creării serviciilor sociale alternative, în colaborare și parteneriat cu 
diverși actori sociali.

Un bun model constituie parteneriatul dintre MMPSF și Fundaţia „Casa Mea”, ce și-a propus să dezvol-
te o formă alternativă de îngrijire rezidenţială pentru persoane adulte cu dizabilităţi mintale și cu un nivel 
mai scăzut de inteligenţă, avînd drept scop reintegrarea, socializarea acestor persoane în comunitate și 
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dezvoltarea deprinderilor de viaţă. La momentul actual sînt create deja două case, amplasate în raioane-
le Strășeni (s. Trușeni) și Drochia (s. Sofi a), în care locuiesc 11 persoane, foști benefi ciari ai Casei-internat 
pentru copii cu defi cienţe mintale (fete) din or. Hîncești și ai Internatului psihoneurologic din s. Bădiceni, 
r-nul Soroca.

4.3.4. Servicii de recuperare/reabilitare şi tratament balneosanatorial

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei are în subordinea sa două Centre republicane de re-
cuperare pentru invalizi și pensionari – „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă și „Victoria” din or. Sergheevca, 
Ucraina. 

Centrul „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă prestează servicii de profi laxie, tratare și reabilitare a bolnavi-
lor cu afecţiuni ale aparatului cardiovascular, nevroze cu dereglări funcţionale ale sistemului nervos peri-
feric, osteoartroze deformante primare, gradul de deformare I și II. Benefi ciarii sînt deserviţi de 25,25 uni-
tăţi de medici, 48,75 unităţi de personal medical mediu, 48,5 unităţi de personal medical inferior, 125,75 
unităţi de alt personal.

Centrul „Victoria” din or. Sergheevca este specializat în profi laxia, tratarea aparatului locomotor, căilor 
respiratorii și prostatitei cronice. Benefi ciarii sînt deserviţi de 17,5 unităţi de medici, 35,0 unităţi de perso-
nal medical mediu, 39,5 unităţi de personal medical inferior, 128,0 unităţi de alt personal.

Biletele de reabilitare medicală în centrele nominalizate se eliberează în conformitate cu Regulamen-
tul cu privire la evidenţa și distribuirea biletelor de reabilitare medicală persoanelor în vîrstă și cu dizabi-
lităţi, aprobat prin ordinul Ministrului nr. 32 din 09.06.2003. Benefi ciază de bilete de reabilitare medicală 
în condiţiile prezentului Regulament persoanele în vîrstă și cu dizabilităţi de la vîrsta de 18 ani afl ate în 
evidenţa direcţiilor/secţiilor asistenţă socială și protecţie a familiei.

Numărul de benefi ciari de tratament balneosanatorial deserviţi anual de către ambele centre este de 
8791 persoane, fi ecare Centru avînd o capacitate de 260 paturi. 

Perioada de reabilitare medicală pentru o persoană include 21 de zile calendaristice. Norma alimen-
tară pentru o persoană/zi în anul 2009 în Centrele de reabilitare a constituit 71,18 lei.  Norma la medica-
mente pentru o persoană/zi  în anul 2009 în centrele de reabilitare a constituit 6,29 lei. 

În anul 2009 de bilete de recuperare medicală la Centrul „Speranţa”  au benefi ciat 4160 persoane, 
iar în Centrul „Victoria” – 4395 persoane. Costul unui bilet de recuperare medicală din bugetul de stat în 
Centrul „Speranţa” a constituit 3524,00 lei, iar în Centrul „Victoria” – 5405,61 lei.

În limita mijloacelor fi nanciare acumulate anual de la realizarea biletelor de recuperare medicală 
unor categorii de benefi ciari scutiţi parţial de la plata integrală a biletului, Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale și Familiei are dreptul să procure, în bază de tender, bilete de tratament balneo-sanatorial de alt 
profi l și în alte instituţii balneosanatoriale din republică, care se distribuie, de asemenea, în condiţiile Re-
gulamentului cu privire la evidenţa și distribuirea biletelor de reabilitare medicală persoanelor în vîrstă și 
cu dizabilităţi. În anul 2009 Ministerul a procurat 56 foi sanatoriale la Sanatoriul „Codru” raionul Călărași, 
s. Hîrjauca în sumă de 280,0 mii lei și 25 de foi sanatoriale la Sanatoriul „Dnestr” din or. Camenca în sumă 
de 145,0 mii lei.

Asigurarea benefi ciarilor cu bilete de reabilitare medicală se efectuează prin intermediul secţiilor (di-
recţiilor) asistenţă socială și protecţie a familiei din republică, în baza cererii, legitimaţiei, ce confi rmă 
categoria de benefi ciar și certifi catul medical.

Benefi ciarii care au suportat infarct miocardic acut/repetat, ictus cerebral primar/repetat, au dreptul, 
de a benefi cia de bilete de reabilitare medicală în Centrul republican de reabilitare a invalizilor și pen-
sionarilor „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă, fără rînd, indiferent de faptul dacă anterior au benefi ciat de 
bilet de reabilitare medicală în modul stabilit, distribuite de Direcţia/Secţia asistenţă socială și protecţie 
a familiei. 

În cazul, în care invalidul de gr. I, conform deciziei Consiliului Republican de Expertiză Medicală a Vi-
talităţii, necesită ajutor permanent din partea altei persoane, de bilet de reabilitare medicală benefi ciază 
și însoţitorul acestuia, cu titlul de „ÎNSOŢITOR”.



Raport Social Anual 2009

117

De bilete de recuperare medicală gratuite benefi ciază persoanele cu dizabilităţi de gr.I și II neangaja-
te în cîmpul muncii, persoanele în vîrstă și cu dizabilităţi din rîndul persoanelor represate politic și ulterior 
reabilitate și benefi ciarii de pensii pentru limită de vîrstă sau alocaţii sociale de stat neangajate în cîmpul 
muncii.

Cu achitare de 30% din plata costului mediu al unui bilet de recuperare medicală, prevăzut din bu-
getul de stat, benefi ciază persoanele cu dizabilităţi de gr. II și III, angajate în cîmpul muncii, însoţitorii 
persoanelor cu dizabilităţi de gr.I, care conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii 
necesită ajutor permanent din partea terţei persoane în drum și la Centrul de reabilitare.

4.4. CONCLUZII. RECOMANDĂRI

Asistenţa socială este mecanismul principal prin care statul intervine pentru a preveni, limita sau în-
lătura efectele negative ale evenimentelor care se produc asupra persoanelor sau grupurilor vulnerabile 
care nu pot face faţă exigenţelor vremii.

Obiectivul primordial în asistenţa socială este atenuarea sărăciei și promovarea incluziunii sociale a 
persoanelor nevoiașe și cu dizabilităţi prin diverse servicii de asistenţă socială, acordate în combinaţie cu 
benefi ciile bănești în funcţie de problemă.

Una dintre acţiunile prioritare ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare constituie perfecţionarea siste-
mului existent de acordare a prestaţiilor sociale, care se va produce prin implementarea treptată a prin-
cipiului de evaluare a nivelului de trai al benefi ciarilor. În acest context a fost adoptată Legea cu privire 
la ajutorul social, care a pus în aplicare un nou mecanism de acces la asistenţa socială bănească de stat 
în scopul substituirii modelului recompensator cu cel de testare a venitului și unifi care treptată a progra-
melor de prestaţii sociale. 

După primul an de implementare a Legii în cauză s-au identifi cat următoarele:
•  Sistemul de asistenţă socială nu dispune de personal sufi cient pentru implementarea Legii cu 

privire la ajutorul social.
•  Inexistenţa controalelor interne adecvate în procesul de acordare a ajutorului social, ceea ce nu 

exclude apariţia riscurilor de fraudă și eroare în acest proces.
•  Neverifi carea continuităţii statutului de șomer al benefi ciarilor planifi caţi pentru a primi ajutor soci-

al provoacă riscul efectuării de plăţi persoanelor care nu mai sînt eligibile pentru ajutorul social.
•  Modalitatea de calcul a venitului de la utilizarea terenurilor agricole nu determină venitul real 

obţinut și are un impact direct asupra deciziei privind acordarea ajutorului social.
•  Nivelul redus de informare și înţelegere a sistemului nou, cu difi cultăţi specifi ce de acoperire a 

familiilor care nu au fost acoperite de prestaţiile anterioare de asistenţă socială.
•  Lipsa asistenţilor sociali în unele comunităţi; implicarea redusă a asistenţilor sociali în prestaţia de 

ajutor social.
Prioritatea principală este de a spori solicitarea ajutorului social și a continua monitorizarea imple-

mentării prestaţiei pentru a asigura o direcţionare bună prin ajustarea administrării. În consecinţă, pașii 
următori în implementarea programului ar trebui să fi e: 

• Campanii de comunicare mai orientate pentru gospodăriile eligibile ce nu au fost acoperite an-
terior de programe de asistenţă socială și îmbunătăţirea strategiei de comunicare locală (afi șe pentru 
primării și panourile informative din sate, broșuri prietenoase utilizatorului).

• Instruirea și implicarea mai bună a asistenţilor sociali în raioanele cu performanţă redusă. 
• Abordarea îngrijorărilor privind iregularităţile în procesul de solicitare.
• Modifi carea și completarea actelor normative pentru a elimina difi cultăţile apărute în procesul 

de implementare a legislaţiei privind acordarea ajutorului social. 
Cea de-a doua parte componentă a sistemului asistenţei sociale reprezintă serviciile sociale. 
În urma schimbărilor rapide, produse în ultimii ani în domeniul economic, social, cultural și politic, 

cetăţenii Republicii Moldova se confruntă cu diverse probleme de ordin social, ceea ce înaintează cerinţe 
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deosebite faţă de promovarea unor politici efi ciente în domeniul serviciilor sociale. Aceasta trebuie să 
prevadă stabilirea unui cadru general de creare și funcţionare a sistemului integrat de servicii sociale cu 
determinarea sarcinilor și responsabilităţilor autorităţilor publice centrale și locale, a altor persoane juri-
dice abilitate în asigurarea și prestarea serviciilor sociale, precum și protecţia drepturilor benefi ciarilor de 
servicii sociale. Ca efect, va fi  creată o viziune complexă în dezvoltarea sistemului de servicii sociale, care 
ar răspunde nevoilor persoanelor și/sau familiilor afl ate în difi cultate. 

Principiile de bază privind prestarea serviciilor sociale vor fi  următoarele:
– principiul asistenţei sociale orientate, care prevede direcţionarea prioritară a serviciilor sociale 

spre cei mai defavorizaţi și vulnerabili, identifi caţi în baza evaluărilor nevoilor individuale;
– principiul centrării pe benefi ciar, care prevede ajustarea serviciilor sociale la necesităţile benefi ci-

arilor în baza evaluării sistematice a impactului acestora asupra situaţiei benefi ciarului;
– principiul accesibilităţii, care prevede asigurarea accesului persoanelor și familiilor la servicii soci-

ale, dezvoltarea și amplasarea lor în proximitatea benefi ciarilor;
– principiul asigurării oportunităţilor egale, care prevede drepturile la serviciile sociale în condiţii 

de tratament egal și fără discriminare; 
– principiul celerităţii care prevede promptitudinea în luarea deciziilor cu privire la  soluţionarea 

situaţiilor de difi cultate.
Finalităţile urmărite vor garanta asigurarea calităţii și efi cienţei serviciilor sociale, delimitarea clară 

a atribuţiilor și responsabilităţilor autorităţilor administraţiei publice de toate nivelurile, stabilirea unei 
proceduri clare și standardizate de prestare a serviciilor sociale.
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5. PROTECŢIA FAMILIEI ŞI COPILULUI

Politicile în domeniul protecţiei sociale a familiei și copilului sînt orientate spre încurajarea natalităţii 
prin promovarea acţiunilor efi ciente de susţinere a familiei, modernizare și diversifi care a serviciilor co-
munitare și de tip familial în vederea prevenirii instituţionalizării copilului și sporirii nivelului calităţii vieţii 
nucleului societăţii – familia. 

Soluţionarea problemelor grave, cu care se confruntă actualmente familia și copilul, probleme condi-
ţionate de fenomene negative precum sînt declinul economic, îmbătrînirea populaţiei, instabilitatea con-
diţiilor de trai ale familiei și impactul migraţiei legale și ilegale a părinţilor în căutarea unui loc de muncă, 
constituie un obiectiv prioritar de asigurare a unei protecţii sociale adecvate și efi ciente.

Sistemul naţional de protecţie socială a familiei și copilului, fi ind bazat pe promovarea abordărilor in-
dividualizate în alegerea formelor și măsurilor de protecţie, conţine două componente de bază: prestaţii 
bănești și servicii sociale.

5.1. PRESTAŢII ADRESATE FAMILIEI ŞI COPILULUI

Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii reprezintă principalul suport economic din partea statului 
și este exprimat sub formă de plăţi unice sau periodice acordate familiei pentru nașterea, îngrijirea și în-
treţinerea copilului, în funcţie de vîrsta acestuia și de nivelul de venit al familiei.

Promovarea politicilor active de stimulare a numărului de nașteri prin susţinerea și încurajarea femeilor, 
inclusiv pentru nașterea celui de-al doilea, de-al treilea copil, precum și examinarea posibilităţilor de mărire 
a pachetului de privilegii acordate familiilor cu copii, este una dintre sarcinile prioritare ale Guvernului. 

În conformitate cu obiectivele Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2009-2013 „Inte-
grarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” și în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe 
anul 2009 nr.244-XVI  din 21 noiembrie 2008 și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 
nr.262-XVI din 11 decembrie 2008, de la 01 ianuarie 2009 indemnizaţiile pentru copii au fost majorate. 

Menţionăm faptul că, începînd cu anul 2005, cuantumul indemnizaţiei unice la nașterea copilului 
este identic atît pentru persoanele asigurate, cît și pentru cele neasigurate, iar în scopul stimulării nașterii 
celui de-al doilea și a copiilor următori, începînd cu anul 2008, cuantumul indemnizaţiei unice la naștere 
se stabilește diferenţiat la nașterea primului copil și la nașterea a fi ecărui copil următor. Astfel, conform 
prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1478 din 15.11.2002 cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu 
copii, indemnizaţia unică la nașterea primului copil constituie 1400 lei, iar pentru nașterea fi ecărui 
copil următor – 1700 lei (atît pentru persoanele asigurate, cît și pentru persoanele neasigurate).

Figura 5.1. Dinamica indemnizaţiei unice la naşterea copilului, 2005-2009
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Tabelul 5.1. Dinamica numărului benefi ciarilor de indemnizaţii unice la naşterea copilului, 2004-2009

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Indemnizaţia unică la nașterea copilului, persoane asigurate 6951 8357 8808 9531 10390 11864

Indemnizaţia unică la nașterea copilului, persoane neasigurate 21623 26187 26855 26864 26380 28470

Sursa: CNAS

Datele tabelului de mai sus atestă o creștere stabilă a numărului benefi ciarilor de indemnizaţii unice 
la naștere. Comparativ cu anul 2004, numărul benefi ciarilor asiguraţi a crescut de 1,7 ori, iar al persoane-
lor neasigurate – de 1,3 ori.

Indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani persoanelor asigurate 
constituie 25% din venitul mediu asigurat stabilit conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din 22 iulie 
2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestaţii de asigurări sociale, 
dar nu mai puţin de 250 lei.

Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani persoanelor neasigura-
te se achită în mărime de 150 lei faţă de 100 lei în anul 2007.

Tabelul 5.2. Dinamica cuantumului indemnizaţiei lunare în perioada 2001-2009, lei

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului:
persoane asigurate (în vîrstă de pînă la 3 ani) 50 75 100 100 149,9 184,1 230,8 322,6 478,92
persoane neasigurate (în vîrstă de pînă la 1,5 ani) 50 50 75 75 100 100 100 150 150
Indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului în 
vîrstă de 1,5 (3)-16 ani 25 25 25 50 50 50 50 50 50

Sursa: CNAS

Tabelul 5.3. Numărul benefi ciarilor de indemnizaţii lunare pentru creşterea copilului 
în anii 2008 – 2009

2008 2009
Indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, persoane asigurate 27235 29268
Mărimea indemnizaţiei, lei 322,6 478,92

Cheltuieli lunare BASS, mii lei 8796,0 14628,2
Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 1,5 ani, persoanelor 
neasigurate 38166 39741

Mărimea indemnizaţiei, lei 150 150
Cheltuieli lunare BS, mii lei 68181,3 73795,7

Sursa: CNAS

Indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului cu vîrste între 1,5/3-16 ani, persoanelor asigu-
rate și neasigurate, se stabilește în mărime de 50 lei, dacă venitul total mediu lunar pentru fi ecare mem-
bru al familiei nu depășește 54 lei. 

Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale, în anul 2009 au fost stabilite indemnizaţii luna-
re pentru întreţinerea copilului pentru 79078 benefi ciari, faţă de 79972 benefi ciari în 2008. 

De asemenea, familiile cu patru și mai mulţi copii (cu vîrsta sub 18 ani) și familiile cu copii invalizi (cu 
vîrsta sub 18 ani) benefi ciază de compensaţii nominative la plata serviciilor comunale conform norme-
lor stabilite de Guvern (în baza Legii nr.933-XIV din 14 aprilie 2000 cu privire la protecţia socială specială 
a unor categorii de populaţie ). 

În conformitate cu Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele ca-
tegorii de cetăţeni, familiile în cadrul cărora sînt îngrijiţi și educaţi copii cu dizabilităţi benefi ciază de alo-
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caţii sociale de stat în corespundere cu gradul de severitate a dizabilităţii stabilit copilului, precum și de 
alocaţii de îngrijire acordate persoanelor care îngrijesc în familie un copil cu dizabilităţi cu severitatea I.

Alocaţiile sociale de stat sînt sume achitate lunar din bugetul de stat prin intermediul bugetului asi-
gurărilor sociale de stat persoanelor care nu întrunesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie de 
asigurări sociale. Printre benefi ciarii de alocaţii sociale sînt și următoarele categorii de copii:

 –  copii invalizi în vîrstă de pînă la 18 ani cu gradul de severitate I, II, III;
 –  copii care și-au pierdut întreţinătorul (se stabilește persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani, în cazul 

elevilor și studenţilor din instituţiile de învăţămînt secundar și superior, cu excepţia învăţămîntu-
lui fără frecvenţă, pînă la absolvirea instituţiei respective, dar numai pînă la împlinirea vîrstei de 
23 de ani);

 –  persoane care îngrijesc la domiciliu un copil invalid sub 18 ani, cu gradul de severitate I.

Tabelul 5.4. Numărul benefi ciarilor şi cuantumul mediu al alocaţiilor sociale de stat, 2000-2009

Categoriile de benefi ciari

2000 2003 2006 2009
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Pentru copii invalizi în vîrstă de pînă la 16/18 ani* 10361 58-71 13006 90-07 12628 181-73 15237 259-74
cu severitate I 3718 65-00 4618 99-72 4979 200-04 6162 285-49
cu severitate II 5161 55-25 6625 84-77 6379 169-22 7614 242-24
cu severitate III 1482 55-25 1763 84-70 1270 169-80 1461 242-38

 În cazul pierderii întreţinătorului, total, din care 493 68-36 2186 66-79 2794 81-95 3454 115-79
– pentru un copil 291 48-75 1270 49-00 1657 61-58 2395 87-71
– pentru 2 şi mai mulţi copii 183 97-20 822 89-05 1009 107-60 902 175-72
– pentru un copil, în cazul pierderii ambilor 

părinţi 19 97-50 67 98-00 89 123-11 117 175-64

– pentru 2 şi mai mulţi copii, în cazul pierderii 
ambilor părinţi - - 12 187-83 22 229-71 19 351-62

* pînă la 18 ani începînd cu 1.01.2008
Sursa: CNAS

În baza Legii Fondului republican și a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei Nr.827-XIV 
din 18 februarie 2000, cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului – 1 iunie, în anul 2009 22124 familii au 
benefi ciat de ajutoare materiale unice în sumă totală de 4596,5 mii lei, dintre care: 4 mln. de lei au fost 
alocate din resursele Fondului republican de susţinere socială a populaţiei, iar 596,5 mii lei – din resursele 
fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei. Mărimea medie a unui ajutor a fost de 366 lei. 

Fondul republican de susţinere socială a populaţiei a stabilit suma minimă a ajutorului material ca 
fi ind de 100 lei pentru familie și 200 de lei pentru fi ecare copil din casa de copii de tip familie și pentru cei 
plasaţi în îngrijirea asistenţilor parentali profesioniști. Listele benefi ciarilor au fost întocmite de primării și 
direcţiile/secţiile raionale de asistenţă socială și protecţie a familiei. 

Totodată, către începutul anului de învăţămînt 2009-2010, 31757 familii au benefi ciat de ajutor ma-
terial pentru școlarizarea copiilor în sumă totală de 10442,45 mii lei. Mărimea medie a unui ajutor a fost 
de 322 lei. 

Din bugetul Fondului republican de susţinere socială a populaţiei au fost alocate 5,0 mln. lei, din 
bugetul Fondului municipal de susţinere socială a populaţiei Chișinău – 4626 mii lei, iar din acumulările 
fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei – 813,45 mii lei.

Benefi ciari sînt familiile numeroase, cele cu copii cu dizabilităţi, familiile monoparentale, cu copii or-
fani neinstituţionalizaţi, precum și casele de copii de tip familial și serviciul de asistenţă parentală profe-
sionistă.
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5.2. SĂRĂCIA COPIILOR

Caracteristica generală a gospodăriilor cu copii
În anul 2009 gospodăriile cu copii în vîrstă de pînă la 18 ani au alcătuit 39,9% din totalul gospodăriilor 

din Republica Moldova. În proporţie de 57,2%, gospodăriile cu copii se regăsesc în mediul rural. 
Preponderente în structura gospodăriilor cu copii sînt cele cu un singur copil, 52,8% din total gospo-

dării, după care urmează gospodăriile cu 2 copii – 37,0% și respectiv cele cu 3 și mai mulţi copii reprezintă 
10,2%. Pentru gospodăriile din mediul urban este caracteristică o pondere mai mare a gospodăriilor cu 
un singur copil, iar în rural sînt mai frecvente cazurile gospodăriilor cu 3 și mai mulţi copii.

Figura 5.2. Repartizarea gospodăriilor cu copii după numărul de copii, 
pe medii de reşedinţă, 2009
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În funcţie de tipul gospodăriei cele mai frecvente sînt cuplurile familiale, ponderea acestora fi ind 
de 47,3% din total gospodării cu copii, iar 5,7% reprezintă gospodăriile monoparentale (Figura 5.3). În 
mediul urban, ponderea gospodăriilor monoparentale este cu 4,9 p.p. mai mare comparativ cu rural (re-
spectiv 8,5% faţă de 3,6%). Situaţie analogică este caracteristică și pentru cuplurile familiale, acestea fi ind 
mai frecvente în mediul urban. Totodată, în mediul rural se regăsesc cele mai multe gospodării atribuite 
la categoria „alte gospodării cu copii”, acestea fi ind cazurile gospodăriilor formate din mai multe nuclee 
familiale.

Figura 5.3. Repartizarea gospodăriilor cu copii după tipul gospodăriei, 
pe medii de reşedinţă, 2009
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Distribuţia gospodăriilor cu copii după nivelul de bunăstare al acestora denotă o tendinţă de scăde-
re a numărului de gospodării cu copii pe măsura înaintării de la o quintilă inferioară la una superioară. 
Astfel, odată cu creșterea nivelului de bunăstare al gospodăriei mai puţin frecvente sînt cazurile gospo-
dăriilor cu 3 și mai mulţi copii, a gospodăriilor formate din mai multe nuclee familiale, precum și a celor 
din mediul rural.

Din total gospodării cel mai puţin asigurate (quintila I), 83 la sută reprezintă gospodăriile din mediul 
rural, iar în funcţie de numărul de copii gospodăriile cu maxim 2 copii – 42,8%. O altă caracteristică pentru 
gospodăriile cel mai puţin asigurate este faptul, că fi ecare a doua gospodărie este formată din mai multe 



Raport Social Anual 2009

123

nuclee familiale. În funcţie de statutul socio-economic al gospodăriei, 42,3% reprezintă gospodăriile de-
pendente de sectorul agricol, 21,3% – gospodăriile de pensionari, și respectiv gospodăriile capul cărora 
este salariat în sectorul non-agricol – 20,8%.

Distribuţia gospodăriilor cu copii pe quintile diferă și pe medii de reședinţă. Astfel, în mediul urban 
pe măsura creșterii bunăstării gospodăriilor crește și ponderea gospodăriilor cu copii (de la 8,6% pînă 
la 30,4% pentru gospodăriile din quintila V). Situaţia este una diferită în cazul gospodăriilor din mediul 
rural, unde, pe măsura creșterii nivelului de bunăstare al gospodăriilor scade ponderea gospodăriilor cu 
copii (de la 31,6% pînă la 9,6%).

Figura 5.4. Distribuţia gospodăriilor cu copii pe quintile şi medii de reşedinţă, 2009
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Mărimea medie a unei gospodării cu copii în anul 2009 a fost de 4,1 persoane, cu o diferenţiere între 
mediul urban – 3,7 persoane și rural – 4,4 persoane. Pe măsura majorării numărului de copii în gospo-
dărie, respectiv se majorează și mărimea medie a gospodăriilor cu copii. Astfel, valorile acestui indicator 
variază de la 3,6 persoane pentru gospodăriile cu un copil pînă la 5,9 persoane pentru cele cu trei și mai 
mulţi copii. 

În medie, un cuplu familial cu copii este format din 3,7 persoane, gospodăriile monoparentale din 
2,4 persoane, iar cele din mai multe nuclee familiale au in componenţa sa 4,7 persoane. Gospodăriile nu-
meroase au cel mai mare risc de a fi  atribuite celor mai vulnerabile pături ale populaţiei. Astfel, mărimea 
medie a unei gospodării cu copii scade de la 4,6 persoane în cazul gospodăriilor din quintila I pînă la 3,7 
persoane pentru gospodăriile cu copii cel mai bine asigurate (quintila V). 

Figura 5.5. Mărimea medie a gospodăriilor cu copii în funcţie de tipul gospodăriei 
şi pe quintile, 2009
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Prezenţa migranţilor în gospodăriile cu copii
În medie fi ecare a cincia gospodărie cu copii are cel puţin un membru plecat peste hotare. Totodată, 

în mediul rural ponderea acestor gospodării este de 25,5% faţă de 12,7% în urban, fapt ce demonstrează 
că populaţia de la sate este mai mult afectată de șomaj, fi ind la rîndul său motivată pentru plecarea în 
străinătate în căutarea unui loc de muncă. În general, gospodăriile cu copii și migranţi provin în proporţie 
de 72,9% din mediul rural, acest indicator fi ind în creștere cu 2,0 p.p. faţă de 2006. 

Dacă ne referim la numărul de copii constatăm, că 48,9% din gospodăriile cu migranţi reprezintă 
cele cu un singur copil, 39,3% cu doi copii, restul fi ind cele cu 3 și mai mulţi copii. În proporţie de 34,5%, 
gospodăriile cu migranţi sînt reprezentate de cuplurile familiale cu cel puţin o persoană plecată peste 
hotare, 0,6% fi ind gospodăriile monoparentale și respectiv 65% – alte gospodării cu copii. Este necesar 
de menţionat, că comparativ cu anul 2006 a crescut ponderea gospodăriilor cu migranţi și cu 2 copii, în 
special datorită faptului, că tot mai frecvente sînt cazurile cuplurilor familiale, unde un părinte este plecat 
peste hotare (Figura 5.6).

Figura 5.6. Structura gospodăriilor cu migranţi după numărul de copii şi tipul gospodăriei, 2006- 2009 
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În funcţie de nivelul de bunăstare al gospodăriilor și prezenţa migranţilor, putem menţiona, că gos-
podăriile cu copii și migranţi sînt mult mai bine asigurate comparativ cu cele fără migranţi. Practic fi ecare 
a patra gospodărie co copii, unde cel puţin un membru este plecat peste hotare, face parte din categoria 
celor mai bine asigurate gospodării și doar 10% sînt atribuite celor mai puţin asigurate. Situaţia gospodă-
riilor fără migranţi este diferită, fi ind înregistrată o tendinţă inversă: fi ecare a patra gospodărie cu copii și 
fără migranţi face parte din categoria celor mai puţin asigurate și doar 17,3% sînt din categoria celor mai 
bine asigurate.

Figura 5.7. Repartizarea gospodăriilor cu copii după prezenţa migranţilor 
pe quintile, 2009
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Veniturile gospodăriilor cu copii
Veniturile gospodăriilor casnice este una din principalele caracteristici ale nivelului de bunăstare. 

Structura și evoluţia în timp a veniturilor are o infl uenţă majoră asupra modului de viaţă a copilului și 
implicit asupra viitorului acestuia.
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În anul 2009 veniturile disponibile ale gospodăriilor cu copii au înregistrat aceeași evoluţie ca și în 
cazul altor categorii de gospodării. În medie, veniturile gospodăriilor cu copii au constituit 937,8 lei lunar 
pe o persoană sau cu circa 10,0 % mai puţin faţă de anul 2008. Cel mai mult au fost afectate gospodăriile 
din mediul rural, în cazul cărora s-a înregistrat o scădere a veniturilor cu 13,8% faţă de 6,0% pentru cele 
din mediul urban. 

Principala sursă de formare a veniturilor este activitatea salarială (46,2%), fi ind urmată de activita-
tea individuală agricolă (10,1%), activitatea individuală non-agricolă (7,7%) și prestaţiile sociale (8,8%). O 
sursă importantă pentru veniturile gospodăriilor cu copii rămîn a fi  transferurile din afara ţării. În medie 
aceste transferuri au contribuit la formarea veniturilor în proporţie de 22,4%.

Indiferent de tipul gospodăriei, principala sursă a veniturilor este activitatea salarială, contribuţia că-
reia variază de la 51% în cazul cuplurilor familiale pînă la 42% pentru gospodăriile din mai multe nuclee 
familiale. Gospodăriile monoparentale și cele din mai multe nuclee familiale sînt mai mult dependente 
de prestaţiile sociale. În medie aceste prestaţii contribuie la formarea veniturilor lunare ale gospodăriilor, 
respectiv cu 7,9% și 13,4%. Transferurile din afara ţării de asemenea sînt o sursă sigură de venit, și în spe-
cial pentru cuplurile familiale (21,8% din total venituri disponibile) și alte tipuri de gospodării (23,4%).

Figura 5.8. Mărimea medie a veniturilor gospodăriilor cu copii 
în funcţie de numărul de copii şi tipul gospodăriei, 2009
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Dependenţa gospodăriilor din mediul rural de activităţile agricole practicate au determinat anumite 
decalaje în nivelul veniturilor realizate de gospodăriile cu copii. Spre deosebire de mediul urban, cele mai 
vulnerabile s-au dovedit a fi  gospodăriile monoparentale. Cuplurile familiale din mediul rural fi ind practic 
în aceeași situaţie precum gospodăriile din mai multe nuclee familiale. În cazul gospodăriilor din mediul 
urban, se înregistrează o situaţie mult mai bună pentru cuplurile familiale în comparaţie cu alte tipuri de 
gospodării.

Numărul de copii în gospodărie este un alt factor care determină nivelul veniturilor realizate de gos-
podării. În medie, o gospodărie cu un singur copil a înregistrat un venit lunar pe o persoană de 1065,1 lei 
faţă de 630,7 lei în cazul gospodăriilor cu 3 și mai mulţi copii. Pe măsura creșterii numărului de copii în 
gospodărie, scade ponderea veniturilor din activităţi salariale și respectiv crește contribuţia prestaţiilor 
sociale și a activităţii individuale agricole (vezi fi gura 7).

Prestaţiile sociale sînt o sursă importantă de venit mai cu seamă pentru gospodăriile numeroase. În 
medie, aceste prestaţii au însumat 82,9 lei lunar pentru un membru al gospodăriilor cu copii. În proporţie 
de 63,1 la sută aceste prestaţii se formează în baza diferitor tipuri de pensii, 13,3% reprezintă indemni-
zaţiile pentru copii, 6,1% – compensaţiile nominative, 1,2% – ajutorul social, restul fi ind alte plăţi sociale 
adresate inclusiv și familiilor cu copii. Indemnizaţiile pentru copii, compensaţiile nominative și ajutorul 
social sînt mai importante în cazul gospodăriilor cu 3 și mai mulţi copii și a cuplurilor familiale cu copii. 
Gospodăriile monoparentale și cele formate din mai multe nuclee familiale sînt într-o proporţie mai mare 
dependente de pensii, decît de celelalte prestaţii sociale.
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Figura 5.9. Structura prestaţiilor sociale în funcţie de tipul gospodăriilor cu copii, 2009
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Din total prestaţii sociale, 69 la sută reprezintă prestaţiile de asigurare socială și 31 la sută cele de asis-
tenţă socială. În gospodăriile cu maxim 2 copii, în structura prestaţiilor sociale preponderente sînt cele de 
asigurare socială, iar în cazul celor cu 3 și mai mulţi copii contribuţia acestor plăţi scade în favoarea presta-
ţiilor de asistenţă socială. În funcţie de tipul gospodăriei, se atestă o dependenţă mai mare de prestaţiile 
de asigurări sociale a gospodăriilor formate din mai multe nuclee familiale, iar în cazul cuplurilor familiale 
preponderente fi ind prestaţiile de asistenţă socială.

Figura 5.10. Structura prestaţiilor sociale pe tipuri în funcţie de tipul gospodăriilor cu copii, 2009
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Polarizarea veniturilor gospodăriilor cu copii este evidenţiată de distribuţia acestora pe quintile. Ast-
fel, venitul mediu lunar pe o persoană al unei gospodării din quintilă I în 2009 a fost de 490,6 lei, mai mic 
de circa 3,2 ori decît venitul persoanelor din quintila V. Cele mai sărace gospodării (quintila I) au dispus de 
venituri din activitatea salariată în proporţie de 36,8 la sută sau cu 15,6 p.p. mai puţin faţă de gospodăriile 
cel mai bine asigurate (quintila V). Totodată, gospodăriilor sărace le sînt caracteristice veniturile din acti-
vitatea agricolă (22,3% faţă de 3,0% în cazul gospodăriilor din quintila V) și prestaţiile sociale (respectiv 
16,4% și 5,4%).

Sărăcia copiilor
În condiţiile în care în anul 2009 rata sărăciei pe ansamblul populaţiei a constituit 26,3%, copiii sînt 

săraci în proporţie de 28,2%, iar 2,9% din copii suferă de sărăcie extremă, faţă de 2,1% din total populaţie. 
Din total populaţie săracă, fi ecare a patra persoană este copil, iar din total populaţie extrem săracă copii 
reprezintă circa o treime. 



Raport Social Anual 2009

127

Figura 5.11. Rata sărăciei absolute şi extreme, 2006-2009
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În condiţiile menţinerii ratei sărăciei pentru total populaţie la nivelul anului 2008, situaţia copiilor s-a 
agravat, fi ind înregistrată o creștere a nivelului sărăciei în rîndul copiilor cu un punct procentual. Totodată, 
s-a îmbunătăţit situaţia copiilor care suferă de sărăcia extremă. În cazul acestei categorii de copii nivelul 
sărăciei s-a redus cu 0,8 puncte procentuale, fapt ce relevă o micșorare a numărului de copii pentru care 
nu este asigurat cel puţin un nivel minim de alimentaţie.

Creșterea ratei sărăciei absolute în rîndul copiilor este determinată de creșterea nivelului de sărăcie în 
mediul rural. Copiii din mediul rural se confruntă cu risc al sărăciei în proporţie de 37,7% faţă de 12,8% în 
cazul copiilor din mediul urban. Totodată, nivelul sărăciei în rîndul copiilor din mediul urban s-a micșorat cu 
1,1 puncte procentuale faţă de anul precedent, însă în mediul rural acesta a înregistrat o creștere de 2,8%.

Figura 5.12. Rata sărăciei copiilor pe medii de reşedinţă, 2006-2008
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Caracteristicile gospodăriilor casnice cum ar fi  numărul de copii și tipul gospodăriei de asemenea 
determină nivelul de vulnerabilitate al gospodăriilor cu copii. Riscul familiilor cu copii de a intra în sărăcie 
sporește considerabil odată cu nașterea următorului copil. Astfel, în anul 2009 cele mai înalte rate ale 
sărăciei au fost înregistrate în cazul gospodăriilor cu 3 copii și mai mulţi (46,6%), iar cele mai mici pentru 
gospodăriile doar cu un singur copil (19,2%). 

În funcţie de tipul gospodăriei se constată, că cel mai mare risc de a intra în sărăcie este înregistrat în 
cazul copiilor din gospodăriile formate din mai multe nuclee familiale (33,6%), dat fi ind faptul, că acest 
tip de gospodării predomină în mediul rural, unde incidenţa sărăciei în general este mai mare. Totodată, 
aceste gospodării, de regulă, sînt formate din mai multe generaţii, unde sînt frecvente cazurile persoa-
nelor inactive, care nu au nici o sursă de venit sau veniturile acestora sînt insufi ciente pentru asigurarea 
unui trai decent copiilor.

Sărăcia copiilor variază în funcţie de nivelul de educaţie al părinţilor și respectiv probabilitatea copi-
ilor de a fi  săraci este mai mică, atunci cînd părinţii sînt instruiţi. Astfel, fi ecare nivel de educaţie în plus 
al părinţilor înseamnă o scădere a riscului sărăciei pentru copii, de la 3,1% în cazul gospodăriilor, unde 
capul gospodăriei are studii superioare, până la 58,8% pentru gospodăriile, unde capul gospodăriei nu 
are studii medii primare.
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Figura 5.13. Rata sărăciei absolute în funcţie de numărul de copii în gospodărie şi tipul gospodăriei, 2009
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Statutul ocupaţional al părinţilor este un alt factor care determină nivelul de bunăstare al copilului. 

Astfel, cele mai mici rate ale sărăciei sînt înregistrate în cazul copiilor cu ambii părinţi salariaţi (13,3%) sau cel 
puţin un părinte care lucrează pe cont propriu în activităţi non-agricole (13,8%). O situaţie mult mai rea este 
în cazul copiilor cu ambii părinţi angajaţi pe cont propriu în activităţi agricole, nivelul sărăciei pentru această 
categorie de copii este de 52,0% (Figura 5.14). Acest fapt, încă odată confi rmă instabilitatea veniturilor obţi-
nute din activităţile agricole practicate pe cont propriu de către populaţia din mediul rural.

Figura 5.14. Rata sărăciei absolute la copii în funcţie de statutul ocupaţional al părinţilor, 2009
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Prezenţa părinţilor în familie este o altă caracteristică importantă pentru analiza nivelului de vulnera-
bilitate al copiilor. Migraţia populaţiei și în special a celei în vîrstă aptă de muncă, a determinat ca 16,1% 
din copii să locuiască în familii, unde cel puţin un părinte este plecat peste hotare (Figura 5.15). Fiecare al 
zecelea copil face parte din gospodăriile unde este plecată mama, 4,5% din familii unde este plecat tata, 
iar în cazul a 1,6% sînt plecaţi ambii părinţi. 

În familiile unde cel puţin un părinte este plecat peste hotare situaţia materială a copiilor este mult 
mai bună, decît în familiile fără migranţi. Riscul sărăciei la copiii din familiile cu migranţi este de 2,2 ori mai 
mic faţă de riscul sărăciei în cazul copiilor fără migranţi (31,7%). Incidenţa sărăciei la copiii din familiile cu 
migranţi este și mai mică, atunci cînd ambii părinţi sînt plecaţi peste hotare (15,2%) (Figura 5.16). 

Remitenţele sînt o sursă de venit importantă pentru gospodăriile cu copii, în special pentru cele din 
mediul rural. Plecarea cel puţin a unui părinte peste hotare reduce incidenţa sărăciei copiilor din mediul 
rural de 2,8 ori, pe cînd în cazul copiilor din mediul urban raportul dintre rata sărăciei gospodăriilor cu și 
fără migranţi este de 1,1 ori.
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Figura 5.15. Distribuţia copiilor după prezenţa 
părinţilor, 2009, %

Figura 5.16. Rata sărăciei copiilor în funcţie de 
prezenţa părinţilor, 2009, %
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Protecţia socială a copiilor. Sistemul actual de protecţie socială a copilului, în afară de prestarea diferi-
tor servicii sociale, prevede mai multe tipuri de plăţi adresate familiilor cu copii (indemnizaţii lunare pen-
tru creșterea și îngrijirea copiilor, indemnizaţii unice la naștere, compensaţii nominative, alocaţii sociale, 
ajutor social etc.).

În general, prestaţiile de asigurări și asistenţă socială reprezintă una din sursele de venit ale gospodă-
riilor cu copii. In funcţie de bunăstarea gospodăriilor, constatăm că aceste prestaţii deţin o pondere mai 
mare în cazul gospodăriilor cel mai puţin asigurate, 16,4% din total venituri faţă de 5,4% pentru gospodă-
riile cel mai bine asigurate. Totodată, ponderea cea mai mare o deţin prestaţiile de asigurări sociale, inclu-
siv pensiile de care benefi ciază membrii gospodăriei. Veniturile gospodăriilor cel mai puţin asigurate în 
proporţie de 10 la sută sînt formate din pensii. Acest fapt denotă o dependenţă mai mare a gospodăriilor 
sărace de prestaţiile de asigurări sociale (Figura 5.17).

Figura 5.17. Ponderea prestaţiilor sociale în total venituri disponibile 
ale gospodăriilor cu copii, pe quintile, 2009

16,4

12,7

8,8

6,2 5,4

10,0
8,2

6,2
4,3

2,62,1 1,7 0,8 0,6 1,3

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1 2 3 4 5

Quintile

%

total prestaţii sociale pensii indemnizaţii pentru copii

Indemnizaţiile pentru îngrijirea și întreţinerea copilului sînt mai puţin importante pentru gospodării-
le cu copii, contribuţia acestora fi ind de 2,1% în totalul veniturilor gospodăriilor din quintila I, faţă de 1,3% 
pentru gospodăriile din quintila V. Indemnizaţiile pentru copii în baza testării veniturilor au o mai bună 
orientare pro-săracă, decât indemnizaţiile pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 1,5/3,0 ani. Astfel, 
ponderea gospodăriilor din quintila I, care benefi ciază de indemnizaţii pentru întreţinerea copilului în 
vîrstă de la 1,5/3 ani constituie 13,8% faţă de 0,7% în cazul gospodăriilor din quintila V.

Gospodăriile cu copii din categoria celor mai puţin asigurate (quintila I) benefi ciază de prestaţii so-
ciale în proporţie de 27,5%, ponderea celor cu prestaţii de asistenţă socială fi ind de 28,2%. Pe măsură 
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creșterii nivelului de bunăstare al gospodăriei se reduce și ponderea gospodăriilor care benefi ciază de 
prestaţii sociale, cele mai frecvente fi ind cazurile gospodăriilor ce benefi ciază de prestaţii de asistenţă 
socială (Figura 5.18). 

Figura 5.18. Ponderea gospodăriilor care benefi ciază de prestaţii sociale, pe quintile, 2009
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Pe parcursul ultimilor ani prestaţiile sociale destinate gospodăriilor cu copii au fost în creștere, însă 
mărimea acestora rămîne a fi  nesemnifi cativă. Spre exemplu, indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea copi-
lului au contribuit la reducerea ratei sărăciei în anul 2009 cu 0,9 p.p.

Tabelul 5.5. Impactul indemnizaţiilor pentru copii asupra sărăciei copilului, 2009 %

Rata sărăciei absolute Diferenţa 
puncte procentualepînă la acordarea plăţilor după acordarea plăţilor

Indemnizaţii pentru copii 29,1 28,2 0,9

Pensii 33,3 28,2 5,1

Compensaţii nominative 28,7 28,2 0,5

Pensiile au un impact mai mare asupra nivelului de bunăstare al copiilor. În anul 2009 acestea au 
contribuit la reducerea sărăciei cu 5,1 p.p. Compensaţiile nominative au contribuit la reducerea sărăciei 
cu 0,5 p.p.

5.3. SERVICII SOCIALE ADRESATE FAMILIEI ŞI COPILULUI

Existenţa unui șir de factori social-economici cum ar fi  sărăcia și migraţia, schimbările demografi ce 
și de atitudini culturale contribuie la sporirea cererii de servicii sociale. În plus, pe parcursul ultimilor ani 
se constată o creștere a numărului de copii afl aţi în difi cultate: copii din familii socialmente vulnerabile, 
copii lăsaţi fără îngrijirea părintească, fenomenul abandonului copiilor legat de migraţia de muncă, copii 
abandonaţi, exploatarea sexuală și trafi cul de copii. ȘI acești factori generează suplimentar cererea de 
servicii sociale.   

5.3.1. Servicii sociale primare

Serviciile sociale primare au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de difi cultate, soluţiona-
rea problemei la etapa incipientă, cu menţinerea benefi ciarului în familie și comunitate. 

Menţionăm următoarele tipuri de servicii sociale primare adresate familiilor cu copii și copiilor afl aţi 
în difi cultate:
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– serviciul de sprijin familial;
– serviciul de reintegrare a copilului în familie;
– servicii de zi oferite în cadrul Centrului comunitar multifuncţional.
Conform informaţiei structurilor teritoriale de asistenţă socială, actualmente în republică activează 

163 centre sociale destinate familiilor cu copii și copiilor afl aţi în difi cultate, dintre care:
– 102 centre de zi, care prestează servicii pentru circa 5125 benefi ciari; 
– 31 centre de plasament temporar, care prestează servicii pentru circa 1034 benefi ciari; 
– 28 centre mixte, care prestează servicii pentru circa 1195 benefi ciari;
– 2 centre de reabilitare socio-medicală, care prestează servicii pentru circa 217 benefi ciari.
Spectrul serviciilor sociale prestate de către centrele menţionate, în dependenţă de tipul acestora 

(de zi, de plasament sau mixte) include: informare/comunicare, servicii socio-culturale, consiliere/consul-
tanţă, mediere (socio-familială, a confl ictelor), psihocorecţie, psihoterapie, terapie ocupaţională/ateliere 
protejate alimentare (norma alimentară pe zi), îngrijire de zi, transport adaptat, distribuirea de ajutoare 
umanitare, reabilitare (kinetoterapie, fi zioterapie, artterapie, meloterapie), îngrijire medicală și plasament 
de urgenţă, de scurtă/lungă durată.

Rolul acestora este de a crea un mediu activ de comunicare, de informare și dezvoltare a deprinderi-
lor benefi ciarilor de a preveni anumite situaţii de risc sau de a depăși situaţiile de difi cultate.

Figura 5.19. Centrele sociale destinate familiilor cu copii şi copiilor afl aţi în difi cultate

63%19%

17% 1%
centre de zi

centre de plasament
temporar
centre mixte

centre de reabilitare
socio-medicală

Analizînd datele din Figura 5.19, constatăm că ponderea cea mai mare o au serviciile prestate în ca-
drul centrelor de zi. Astfel, din totalul de 163 centre, 63% reprezintă centrele de zi, 19% – centrele de 
plasament temporar, 17% – centrele mixte și 1% – centrele de reabilitare socio-medicală.

Din cele 102 centre de zi, 61 centre (sau 59%) prestează servicii doar pentru copii, 22 – pentru copii și 
tineri și 19 – sînt centre mixte. În cadrul centrelor de zi mixte sînt prestate servicii pentru diferite categorii 
de benefi ciari: copii, tineri, familii cu copii, persoane vîrstnice, persoane cu dizabilităţi, astfel asigurînd 
integrarea socială a persoanelor de diferite vîrste și cu diferite probleme. 

Figura 5.20. Repartizarea centrelor de zi pe categorii de benefi ciari 
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Conform informaţiei furnizate de către structurile teritoriale de asistenţă socială, actualmente în repu-
blică activează 28 centre mixte destinate familiilor cu copii și copiilor afl aţi în difi cultate, dintre care: 14 cen-
tre prestează servicii pentru mai multe categorii de benefi ciari, 9 centre – pentru copii și 5 – pentru tineri. 

Figura 5.21. Repartizarea centrelor mixte pe categorii de benefi ciari 
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Analizînd Figura 5.21 constatăm că 50% din centre prestează servicii pentru mai multe categorii de 
benefi ciari. 

5.3.2. Servicii sociale specializate

Serviciile sociale specializate deservesc un număr redus de persoane ale căror nevoi nu pot fi  soluţio-
nate la nivel de comunitate. Numărul persoanelor care au nevoie de servicii sociale specializate este mult 
mai mic decît numărul celor care benefi ciază de servicii sociale primare. Acestea includ servicii speciali-
zate de îngrijire de zi, centre de plasament temporar, suport pentru familiile substitutive, suport pentru 
reintegrarea copiilor în familii din îngrijirea rezidenţială. 

Formele de protecţie a copilului afl at în difi cultate sunt:
– adopţia;
– tutela / curatela.
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei este autoritate centrală în domeniul adopţiei, activea-

ză în conformitate cu prevederile Convenţiei de la Haga privind protecţia copiilor și cooperarea în mate-
ria de adopţie internaţională din 29 mai 1993 și legislaţia Republicii Moldova în domeniul adopţiei.

În anul 2009 au fost adoptaţi 213 copii, dintre care 184 copii de către cetăţeni ai Republica Moldova, 
adopţia internaţională avînd loc doar în cazul cînd pentru copiii adoptabili nu a putut fi  identifi cată o 
familie în ţară, respectîndu-se interesul superior al acestuia.

În anul 2009 de către adoptatorii străini au fost adoptaţi 29 copii.

Tabelul 5.6. Adopţia internaţională în anul 2009 

Nr. d/o Ţara de destinaţie a copilului Numărul copiilor adoptaţi

1. SUA 5

2. Italia 19

3. Germania 1

4. Elveţia 2

5. Spania 2

Total: 29
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Potrivit datelor oferite de secţiile/direcţiile asistenţă socială și protecţie a familiei/Direcţia municipa-
lă pentru protecţia drepturilor copilului Chișinău în anul 2009 tutela/curatela a fost instituită asupra a 
1565 copii rămași fără ocrotire părintească;

O formă efi cientă alternativă îngrijirii rezidenţiale a copilului este serviciul de asistenţă parentală pro-
fesionistă. Particularitatea acestui serviciu constă în a oferi copilului îngrijire familială substitutivă în familia 
asistentului parental profesionist. Scopul serviciului de asistenţă parentală profesionistă este protecţia tem-
porară a copilului afl at în difi cultate, socializarea și reintegrarea acestuia în familia biologică, extinsă sau în 
alte forme de îngrijire de tip familial. În familia asistentului parental profesionist pot fi  plasaţi, în același timp, 
nu mai mult de trei copii, excepţie constituind plasarea împreună a fraţilor și surorilor. 

Pe parcursul anului 2009 de serviciile a 87 familii de asistenţi parentali profesioniști au benefi ciat 103 
copii.

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 924 din 31.12.2009 cu privire la alocaţiile pentru copiii plasaţi în 
serviciul de asistenţă parentală profesionistă au fost stabilite cuantumurile alocaţiilor pentru copiii din 
serviciul de asistenţă parentală profesionistă în dependenţă de durata și tipul plasamentului.

Tabelul 5.7. Cuantumurile alocaţiilor pentru copiii din serviciul de asistenţă parentală profesionistă

Nr.
d/o Tipul alocaţiei*

Mărimea alocaţiei pentru un copil, lei
Plasament de 
lungă durată

Plasament de 
scurtă durată

Plasament de 
urgenţă

Plasament 
provizoriu

1. Alocaţie unică la plasament1 - 3000 500 250

2. Alocaţie lunară pentru 
întreţinerea copilului2 21 lei/zi 21 lei/zi 21 lei/zi 21 lei/zi

3.
Alocaţie anuală pentru 
îmbrăcăminte și încălţăminte, 
produse igienico-sanitare

3000 - - -

4. Alocaţie unică la împlinirea vîrstei 
de 18 ani3 1000 1000 - -

*  În cazul plasamentului în serviciul de asistenţă parentală profesionistă a unui copil cu dizabilităţi alocaţiile: unică la plasa-
ment, lunară pentru întreţinerea copilului şi anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare se vor 
majora cu 30 la sută.

1  În cazul plasamentului de scurtă durată alocaţia unică la plasamentul se acordă reieşind din calcul de 250 lei lunar, în 
funcţie de durata plasamentului stabilită de către autoritatea tutelară. 

2  Alocaţia lunară pentru întreţinerea copilului se va acorda în funcţie de numărul real de zile în plasament. 
3  Alocaţia unică la împlinirea vîrstei de 18 ani se va achita tînărului / tinerei pentru (re)integrarea în societate şi pregătirea 

pentru viaţa independentă. 

Casa de copii de tip familial reprezintă o instituţie creată în baza unei familii în scopul întreţinerii 
parţiale și educaţiei copiilor orfani și a celor rămași fără ocrotire părintească.

Această instituţie poate găzdui (conform actelor normative în vigoare) de la trei pînă la șapte copii cu 
vîrste de pînă la 14 ani. Numărul total al copiilor plasaţi în casa de copii spre îngrijire și al copiilor proprii 
nu va depăși 7 persoane. 

Pe parcursul anului 2009 în Republica Moldova activau 76 case de copii de tip familial în care au fost 
plasaţi 318 copii.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei promovează respectarea drepturilor copiilor și asi-
gurarea protecţiei sociale a acestora de consecinţele negative ale migraţiei părinţilor. O preocupa-
re actuală constă în elaborarea unor mecanisme efi ciente de monitorizare și responsabilizare a părinţilor 
migranţi vizavi de exercitarea de către aceștia a obligaţiilor părintești faţă de copiii lăsaţi în ţară. 

Un prim pas important pentru asigurarea protecţiei copiilor a căror părinţi pleacă la muncă peste ho-
tare constă în implementarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 290 din 15.04.2009 pentru aprobarea 
Regulilor de eliberare a certifi catului de luare în evidenţă a copilului care rămîne în ţară, al cărui părinte/
tutore (curator), cetăţean al Republicii Moldova, se angajează provizoriu la muncă în străinătate. 
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În conformitate cu Hotărîrea menţionată și în condiţiile art. 22 alin.(3) lit. d) al Capitolului III al Legii nr. 
180-XVI din 10.07.2008 „Cu privire la migraţia de muncă”, cetăţenii Republicii Moldova, care se angajează 
provizoriu la muncă peste hotarele ţării sînt obligaţi la înregistrarea contractului individual de muncă la 
Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă să prezinte copia documentului de confi rmare privind 
luarea în evidenţă a copiilor minori care rămîn în ţară, document emis de organul competent de protecţie 
a copiilor din raionul/sectorul de domiciliu al părinţilor.

Potrivit actului normativ vizat, certifi catul de luare în evidenţă a copilului se eliberează de către sec-
ţia/direcţia de asistenţă socială și protecţie a familiei din raion. În municipiul Chișinău asemenea certifi ca-
te sînt eliberate de Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului.

La cererea pentru eliberarea certifi catului părintele copilului anexează următoarele acte: buletinul 
de identitate (în copie); buletinul de identitate al soţului/soţiei (în copii); certifi catul de căsătorie/divorţ/
deces al unuia dintre părinţii copilului (în copie); certifi catul de naștere al copilului (în copie); adeverinţa 
despre componenţa familiei, eliberată de organul administraţiei publice locale, serviciul de exploatare a 
fondului de locuinţe sau de alte instituţii în gestiunea cărora se afl ă fondul de locuinţe.

În cazul cînd certifi catul este solicitat de tutore acesta anexează la cerere buletinul de identitate (în 
copie) și certifi catul de naștere al copilului (în copie).

Totodată, în cazul în care copilul rămîne în îngrijirea unuia dintre părinţi, solicitantul anexează supli-
mentar la cerere o adeverinţa, prin care se confi rmă capacitatea părintelui în îngrijirea căruia va rămîne 
copilul de a-și exercita drepturile și obligaţiile părintești, în conformitate cu prevederile Codului Familie. 
Adeverinţa este eliberată la locul de trai al acestuia de către autoritatea tutelară din unitatea administra-
tiv-teritorială de nivelul întîi, iar în municipiul Chișinău – de direcţiile sectoriale pentru protecţia dreptu-
rilor copilului. 

Dacă copilul urmează să rămînă în ţară fără reprezentant legal Secţia/direcţia raională de asistenţă 
socială și protecţie a familiei (Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului) va specifi ca în 
certifi catul eliberat solicitantului forma de protecţie care va fi  aplicată copilului, în lipsa părintelui.

În contextul celor enunţate, procedura de luare la evidenţă a copiilor este aplicată în cazul angajării 
provizorii în muncă în străinătate a părinţilor sau reprezentanţilor legali în baza contractului individual de 
muncă, probleme grave însă rămîn a fi  în cazul migraţiei ilegale peste hotarele republicii.

Avînd în vedere, că majoritatea copiilor rămași fără ocrotire părintească ca urmare a migraţiei părin-
ţilor se afl ă în comunităţi și sînt încadraţi în sistemul educaţional urmează a fi  implementată o viziune 
interdisciplinară a problemelor specifi ce cu care se confruntă aceștia, prin consolidarea capacităţilor ca-
drelor didactice, asistenţilor sociali comunitari, medicilor de familiei etc. în ce privește abordarea psiho-
emoţională și comunicarea cu copiii „abandonaţi social”.

Concomitent, în cazul în care copiii rămași fără ocrotire părintească sînt într-o situaţie de vulnerabi-
litate, un rol important îi revine asistenţilor sociali comunitari pentru identifi carea și oferirea serviciilor 
sociale primare, sau referirea acestora către alte structuri competente, inclusiv referirea pentru acordarea 
după caz a asistenţei în cadrul serviciilor sociale specializate, în contextul implementării sistemului inte-
grat de servicii sociale.

Serviciile de asistenţă prestate în cadrul centrului de plasament temporar reprezintă servicii de 
asistenţă socială de tip familial, pe o perioadă determinată, copiilor afl aţi în situaţii de risc. Scopul Cen-
trului este de a oferi copiilor afl aţi în situaţii de difi cultate servicii de cazare, îngrijire, educaţie și, după 
caz, consiliere psihologică, medicală, observare și evaluare sistematică a evoluţiei copilului, consiliere și 
sprijin pedagogic și psihologic familiei copilului, lucrul în vederea (re)integrării copilului într-un mediu 
familial. Centrele de plasament temporar se clasifi că în categorii conform serviciilor prestate: 

– serviciu în regim de urgenţă, 
– serviciu de reabilitare socio-medicală pentru copii cu necesităţi speciale, 
– serviciu de reabilitare socio-medicală pentru victimele abuzului și violenţei, 
– servicii de îngrijire post-instituţională pentru absolvenţii instituţiilor rezidenţiale.
Centrul este constituit prin decizia autorităţilor publice locale. Decizia respectivă se ia în baza demer-

sului autorităţii tutelare teritoriale și al serviciului de asistenţă socială.
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Scopul fi nal al serviciilor oferite în cadrul centrului este reintegrarea/integrarea copilului în familia 
naturală/extinsă, adopţia copilului sau dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă pentru benefi ciarii 
care au împlinit vîrsta de 18 ani. 

Din numărul total de 31 centre de plasament temporar, 24 centre (78%) prestează servicii doar pen-
tru copii, 3 centre – pentru cuplul mamă – copil, 2 centre – tineri și cuplul mamă – copil, iar 2 centre – 
pentru tineri.

Figura 5.22. Repartizarea pe categorii de benefi ciari a centrelor de plasament temporar 
destinate familiei şi copilului în difi cultate
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Din totalul de 163 centre destinate familiei și copilului în difi cultate, 43 centre sociale prestează ser-
vicii pentru copii și tineri cu dizabilităţi, dintre care 2 (5%) sînt centre de plasament pentru copii cu diza-
bilităţi, 34 centre (79%) – de zi și 7 (16%) – centre mixte. 

Figura 5.23. Centre sociale pentru copii şi tineri cu dizabilităţi
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Examinînd datele din Figura 5.23 constatăm că circa 79% din totalul centrelor sînt centre de zi pentru 
familii cu copii și tineri cu dizabilităţi. 

Centrul maternal este un serviciu de protecţie a cuplului mamă – copil care asigură dreptul fi ecărui 
copil de a-și păstra relaţiile familiale, oferind mamei în difi cultate posibilitatea rezolvării timpurii a pro-
blemelor apărute cu scopul de a se reintegra în familie și în comunitate. Benefi ciarii direcţi ai centrului 
maternal sînt cuplurile mamă-copil, precum și gravida în ultimul trimestru de sarcină, în situaţii de risc în 
ceea ce privește separarea copilului de familia sa.

Perioada afl ării în centru a mamei și copilului este de 6 luni. În anumite cazuri, dacă în momentul eva-
luării echipa multidisciplinară consideră necesar, este posibilă prelungirea duratei de plasament cu 6 luni. 
Centrul maternal oferă: plasament, îngrijire medicală, servicii de asistenţă socială și consiliere, servicii de 
integrare socio-familiale.
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5.3.3. Servicii sociale cu specializare înaltă

Servicii sociale cu specializare înaltă sînt prestate în cadrul instituţiilor rezidenţiale. Îngrijirea reziden-
ţială (24/24 ore) este prestată unui număr restrîns de persoane, care se confruntă cu probleme extrem de 
grave. Serviciile rezidenţiale implică costuri mari, nu refl ectă și nici nu satisfac pe deplin nevoile benefi -
ciarilor.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei coordonează activitatea a două instituţii sociale rezi-
denţiale pentru copii cu defi cienţe mintale:

• Casa – internat pentru copii cu defi cienţe mintale (fete), din or. Hîncești;
• Casa – internat pentru copii cu defi cienţe mintale (băieţi) din or. Orhei.
Ambele instituţii își desfășoară activitatea în baza Regulamentului-cadru de funcţionare a Casei-in-

ternat pentru copii cu defi cienţe mintale, aprobat prin Ordinul ministrului protecţiei sociale, familiei și 
copilului nr.45 din 13 iunie 2008, avînd drept scop protecţia temporară a copiilor cu defi cienţe mintale, 
prin asigurarea asistenţei psiho-pedagogice și socio-medicale în vederea (re)integrării socio-familiale. 

Casele-internat prestează copiilor următoarele servicii de reabilitare/recuperare:
a) reabilitare psiho-socială, psiho-pedagogică și medicală;
b) îngrijire și întreţinere zilnică pentru susţinerea integrităţii fi ziologice prin asigurarea alimentaţiei 

corespunzătoare și menţinerea igienei personale;
c)  menţinerea și/sau dezvoltarea relaţiilor cu familia și comunitatea.
Concomitent benefi ciarilor instituţiei care sînt cu dizabilităţi locomotorii li se prestează servicii speci-

alizate de: scaune cu rotile, pante de acces, bare de sprijin, utilaj de susţinere motorie nr. 4, WC adaptat, 
ortopedie/protezare, gimnastică curativă, masaj.

În conformitate cu Strategia naţională și Planul de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de 
îngrijire a copilului pe anii 2007-2012, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 784 din 09.07.2007 și în 
baza acordului Ministerului 5 benefi ciare ale Casei-internat pentru copii cu defi cienţe mintale severe din 
or. Hîncești au fost reintegrate în familiile biologice și extinse.

Totodată, în contextul implementării Proiectului „Comunitate Incluzivă – Moldova” 17 benefi ciari ai 
Casei-internat pentru copii cu defi cienţe mintale severe din or. Orhei au fost reintegraţi în familiile biolo-
gice și extinse. 

Un lucru binevenit și salutabil în activitatea acestor două instituţii este faptul că Casa-internat asi-
gură familiei consiliere prin: informarea permanentă despre dezvoltarea și evaluarea copilului în cadrul 
Casei – internat; pregătirea părinţilor pentru îngrijirea copilului în dependenţă de necesităţile copilu-
lui. Această activitate de lucru cu familia este efectuată prin intermediul diferitor forme ca: întrevederi 
periodice individuale la instituţie, convorbiri telefonice, scrisori, adunări cu părinţii. 

Tabelul 5.8. Cheltuieli de întreţinere în instituţiile rezidenţiale pentru copii, 2009

Casa – internat pentru 
copii cu defi cienţe mintale 

(băieţi) din or. Orhei

Casa – internat pentru copii 
cu defi cienţe mintale (fete), 

din or. Hîncești 
Numărul benefi ciarilor 321 347
Numărul angajaţilor 197 196
Norma alimentară, aprobată pentru un benefi ciar 26,48 lei/zi 26,51 lei/zi

Norma alimentară efectivă

29,39 lei (25,04 lei din 
bugetul de stat, 2,86 lei din 
ajutoare umanitare și 1,49 
din grant)

24,48 lei (22,47 lei din 
bugetul de stat, 0,86 lei din 
ajutoare umanitare și 1,10 lei 
din grant)

Cheltuielile pentru întreţinerea unui benefi ciar / zi aprobate 89,91 lei 96,67 lei
Cheltuielile pentru întreţinerea unui benefi ciar / zi efective 94,95 lei 95,50 lei
Cheltuielile totale de întreţinere a instituţiei, aprobate 10501,7 mii lei 11117,6 mii lei
Cheltuielile totale de întreţinere a instituţiei efective 10501,5 mii lei 10972,6 mii lei

Sursa: MPSFC
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Cu referire la realizarea prevederilor Strategiei naţionale privind acţiunile comunitare pentru sus-
ţinerea copiilor afl aţi în difi cultate pe anii 2007-2009, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 954 din 
20.08.2007 și a Planului Naţional de acţiuni comunitare pentru susţinerea copiilor afl aţi în difi cultate pe 
anii 2007-2009, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 995 din 03.09.2007, pe parcursul anului 2009 în 
instituţiile pentru copii din subordinea Ministerului au fost organizate un șir de activităţi cu implicarea 
actorilor locali, a persoanelor din comunitate, fi ind creat un cadru oportun de relaţionare și socializare 
pentru copiii afl aţi în instituţiile nominalizate. 

5.4. REPATRIEREA COPIILOR IDENTIFICAŢI FĂRĂ OCROTIRE PĂRINTEASCĂ 
PESTE HOTARELE REPUBLICII

În temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 948 din 07.08.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului 
privind procedura de repatriere a copiilor și adulţilor – victime ale trafi cului de fi inţe umane, trafi -
cului ilegal de migranţi, precum și a copiilor neînsoţiţi pe parcursul anului 2009 au fost organizate 
cu suportul Reprezentanţei Fundaţiei Elveţiene Terre des Hommes în Republica Moldova și Misiunii 
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Republica Moldova 20 misiuni de repatriere a copiilor 
identifi caţi în: Federaţia Rusă (25 copii), Ucraina (8 copii), Romînia (8 copii) și Suedia (1 copil), total 
fi ind repatriaţi 42 copii. 

La 12 martie 2009 a fost semnat un Acord de colaborare tripartid între MMPSF și Misiunea Organi-
zaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Republica Moldova și Fundaţia Elveţiană Terre des Hommes în 
Republica Moldova. 

De comun cu Fundaţia Elveţiană Terre des Hommes în Republica Moldova a fost elaborat proiectul 
Ghidului metodologic privind procedura de identifi care, protecţie, repatriere voluntară asistată și reinte-
grare a copiilor.

Pe parcursul anului 2009 procedura de repatriere a fost promovată și aplicată în Republica Moldova 
și Federaţia Rusă în cadrul Proiectului FACT, în parteneriat cu autorităţile administraţiei publice centrale 
de resort, Ambasada Republicii Moldova în Federaţia Rusă, Centrul de plasament temporar al minorilor, 
Centrul de plasament și reabilitare a copiilor de vîrstă fragedă, specialiștii pentru protecţia drepturilor co-
piilor și specialiștii în problemele familiei cu copii în situaţii de risc din cadrul Secţiilor/Direcţiilor asistenţă 
socială și protecţie a familiei, precum și asistenţii sociali comunitari.

Procedura de repatriere stipulează etapele de protecţie a copiilor de la identifi care pînă la reintegra-
re; actorii sociali implicaţi în acest proces, precum și instrumentele aplicate la fi ecare etapă de protecţie.

Aplicarea Procedurii de repatriere contribuie la coordonarea acţiunilor de identifi care, protecţie, re-
patriere și reintegrare a copiilor în mediu sigur și garantează determinarea formei de protecţie a copilului, 
adecvate situaţiei sociale, vîrstei, nivelului de dezvoltare și opiniei acestuia.

În scopul efi cientizării procesului de repatriere a copiilor abandonaţi pe teritoriile altor state a fost 
elaborat:

– proiectul hotărîrii Guvernului pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Gu-
vernul Republicii Moldova și Guvernul Federaţiei Ruse privind cooperarea în domeniul repatrierii 
victimelor trafi cului de fi inţe umane, trafi cului de copii, trafi cului ilegal de migranţi, copiilor neîn-
soţiţi și migranţilor afl aţi în difi cultate;

– proiectul hotărîrii Guvernului pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului între Gu-
vernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protec-
ţiei copiilor moldoveni neînsoţiţi sau afl aţi în difi cultate pe teritoriul Republicii Italiene.
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5.5. ODIHNA DE VARĂ A COPIILOR

Pornind de la actualele priorităţi în politicile naţionale de protecţie socială a copilului, în Legea bu-
getului de stat pentru anul 2009 au fost prevăzute 16 824 594 lei pentru organizarea odihnei de vară a 
copiilor. În acest context Regulamentul de funcţionare a taberelor de odihnă și întremare a sănătăţii co-
piilor și adolescenţilor (Hotărîrea Guvernului nr. 334 din 23.04.2009) a identifi cat modalitatea de utilizare 
a mijloacelor bugetare în acest scop.

Totodată, pentru asigurarea calităţii organizării odihnei în sezonul estival 2009 prin Hotărîrea Guvernu-
lui nr.353 din 07.05.2009 a fost stabilit costul maxim pentru o zi odihnă în dependenţă de tipul taberei.

Tabelul 5.9. Costul maxim al 1 zi de odihnă în taberele pentru copii şi adolescenţi, lei
Nr.
d/o

 Tipul taberelor de odihnă şi întremare a 
copiilor şi adolescenţilor Costul maxim pentru o zi de odihnă, lei

1.  Tabără de odihnă şi întremare 100
2.  Tabără specializată (ştiinţe, arte, sport) 105
3.  Tabără de zi 71

Contractarea taberelor prestatoare de servicii pentru odihna și întremarea copiilor în sezonul estival 
2009 a fost efectuată conform procedurii de achiziţii publice în temeiul Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 
privind achiziţiile publice. 

Prin Ordinul Ministrului protecţiei sociale, familiei și copilului nr.39 din 04.05.09, a fost instituit Grupul 
de lucru pentru desfășurarea licitaţiei publice pentru achiziţionarea serviciilor de organizare a odihnei și 
întremării copiilor în perioada de vară, iar prin Ordinul nr.37 din 04.05.2009 au fost aprobate: componenţa 
nominală a Comisiei pentru organizarea odihnei și întremării copiilor în perioada de vară și Regulamentul 
de activitate al acestei Comisii. În componenţa Comisiei și a grupului de lucru au fost incluși reprezentanţi 
ai Ministerului și ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Din cele 39 oferte recepţionate grupul de lucru a decis încheierea contractelor pentru procurarea 
serviciilor de odihnă și întremare cu 33 tabere.

Stabilirea necesarului de bilete pentru fi ecare raion/municipiu s-a efectuat în baza informaţiei Birou-
lui Naţional de Statistică privind numărul de copii cu vîrsta cuprinsă între 7-18 ani și datelor Confederaţiei 
Naţionale a Sindicatelor din Moldova referitor la contribuţia organizaţiilor sindicale primare, ţinînd cont 
de amplasarea teritorială a acestora. 

Din suma de 16 824 594 lei alocată din bugetul de stat, în cele 33 tabere contractate au fost procurate 
17 254 bilete la preţuri care variau de la 800 lei pînă la 1000 lei – preţul maxim aprobat de Guvern.

În conformitate cu prevederile stabilite din numărul total al biletelor 55% (9490 bilete) au fost repar-
tizate secţiilor/direcţiilor asistenţă socială și protecţie a familiei/Direcţiei ocrotirea și protecţia minorilor 
din municipiul Chișinău, care au fost distribuite gratuit copiilor cu vîrsta de la 7 la 18 ani, preferenţial din 
următoarele categorii:

a)  copiii orfani și semiorfani;
b)  copiii din familii monoparentale;
c)  copiii din familii cu venituri mici;
d)  copiii din familii numeroase;
e)  copiii afl aţi sub tutelă/curatelă;
f )  copiii plasaţi în servicii de tip familial;
g)  copiii plasaţi în centre de plasament temporar;
h)  copiii din familii în care ambii părinţi sînt cu dizabilităţi;
i)  copiii din familii în care ambii părinţi sînt pensionari;
j)  copiii care au obţinut performanţe la studii sau sînt învingători la olimpiade didactice și extradi-

dactice.
45% (7764 bilete) au fost repartizate Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, pentru a 

contribui la asigurarea odihnei de vară a copiilor salariaţilor.
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5.6. CONCLUZII. RECOMANDĂRI

 În condiţiile de criză economico-fi nanciară, însoţite de un fl ux masiv al migraţiei membrilor familiei 
în căutarea unui loc de muncă, obiectivul prioritar al protecţiei sociale rămîne a fi  dezvoltarea unui sistem 
coerent și unitar de suport al familiei. Sistemul naţional de protecţie socială prevede prestaţii și servicii 
sociale adresate familiilor cu copii.

Pe parcursul ultimilor ani se atestă tendinţa de creștere a cuantumului indemnizaţiilor adresate familiilor 
cu copii, însă impactul acestor plăţi asupra bunăstării familiilor cu copii, deocamdată, rămîne a fi  nesemnifi -
cativ, datorită cuantumului mic al plăţilor, valoarea lor reală fi ind afectată și de nivelul înalt al infl aţiei. În con-
textul efi cientizării prestaţiilor adresate familiilor cu copii se impune abordarea asistenţei familiilor în funcţie 
de evaluarea venitului global mediu lunar al familiei și necesitatea membrilor acesteia în asistenţă socială.

 Nevoia și dreptul copilului de a crește într-o familie sau într-un mediu cît mai apropiat de aceasta 
este un principiu de bază stipulat într-un șir de acte legislative naţionale, principiul respectiv fi ind asumat 
și de Guvernul Republicii Moldova odată cu ratifi carea Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. 
Realizarea acestuia este asigurată prin dezvoltarea formelor optime de protecţie a copilului afl at în difi -
cultate. Pe parcursul anului 2009, au fost dezvoltate și diversifi cate serviciile sociale alternative instituţi-
onalizării, atît cele comunitare cît și cele de tip familial, și anume: centre de zi și de plasament temporar 
pentru diferite categorii de copii afl aţi în difi cultate, centre maternale, case de copii de tip familie, servi-
ciul de asistenţă parentală profesionistă.

 Pentru asigurarea cadrului normativ de activitate a majorităţii serviciilor sociale menţionate au fost 
aprobate regulamente – tip de funcţionare și seturi de standarde minime de calitate.

O problemă acută cu care se confruntă astăzi familia este migraţia legală și ilegală a părinţilor în 
căutarea unui loc de muncă. În temeiul Legii nr. 180-XVI din 10.07.2008 cu privire la migraţia de muncă 
și în vederea asigurării protecţiei copiilor a fost aprobată procedura de eliberare a certifi catului de luare 
la evidenţă a copilului care rămîne în ţară, a cărui părinte/reprezentant legal, cetăţean al Republicii Mol-
dova, se angajează la muncă în străinătate. Certifi catele respective vor fi  emise de autorităţile tutelare 
raioanele/municipale.

Măsura respectivă este doar un prim pas în vederea asigurării respectării drepturilor și protecţiei co-
piilor afectaţi de migraţia de muncă a părinţilor. În acest sens va fi  elaborat un nou Regulament cu privire 
la activitatea autorităţilor de tutelă și curatelă la nivel raional și local, unul din compartimentele priori-
tare urmînd a se axa pe responsabilizarea părinţilor în contextul prevenirii consecinţelor negative ale 
„abandonului social” și riscului intrării în difi cultate a copiilor, precum și pe identifi carea unui mecanism 
intersectorial efi cient pentru a nu permite ieșirea peste hotare a părinţilor fără a fi  asigurată cel puţin re-
prezentarea legală a intereselor copiilor în lipsa acestora.

 În contextul celor menţionate în prezentul capitol și în vederea optimizării politicii de protecţie a 
familiei și copilului eforturile vor fi  concentrate asupra următoarelor:

– elaborarea, aprobarea și dezvoltarea mecanismelor legale pentru acreditarea, monitorizarea presta-
torilor de servicii sociale, precum și a mecanismului de procurare a serviciilor sociale de la prestatori;

– implementarea la nivel naţional a unui sistem informaţional de evidenţă a tuturor copiilor afl aţi 
în situaţie de difi cultate, a serviciilor sociale existente și a celor necesare, a costurilor serviciilor și 
a personalului din sistemul de protecţie a familiei și copilului;

– prevenirea abandonului social al copiilor ca urmare a migraţiei părinţilor în căutarea unui loc de 
muncă;

– efi cientizarea activităţii organelor de tutelă din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale 
de nivelul I și II în promovarea și respectarea drepturilor copilului, monitorizarea și evaluarea pe-
riodică a activităţii acestora; 

– consolidarea eforturilor specialiștilor cu competenţe în domeniul protecţiei drepturilor copilului 
în scopul prevenirii și contracarării fenomenului de violenţă asupra copilului;

– consolidarea capacităţilor profesioniste ale specialiștilor cu competenţe în domeniul protecţiei 
drepturilor copilului.
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6.
EGALITATEA DE GEN. 
PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ŞI 
TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE

6.1. EGALITATEA DE GEN

Realizarea egalităţii dintre femei și bărbaţi este considerată drept parte integrală a procesului de consti-
tuire a unei democraţii adevărate, conștiente și sensibile la dimensiunea de gen, avînd în calitate de premisă 
asigurarea participării tuturor membrilor societăţii, a femeilor și bărbaţilor, în toate domeniile vieţii. 

Cadrul normativ
Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015, aprobat prin Hotărîrea Gu-

vernului nr. 933 din 31 decembrie 2009, a fost elaborat în conformitate cu prevederile Recomandărilor 
fi nale ale Comitetului ONU cu privire la eliminarea discriminării faţă de femei pentru Republica Moldova 
(august 2006), recomandările de monitorizare a implementării Legii cadru și ale Planului naţional „Pro-
movarea egalităţii genurilor umane în societate pentru perioada 2006-2009” (Hotărîrea Guvernului nr. 
984 din 25 august 2006).

Totodată elaborarea unui asemenea act normativ a fost condiţionată și de angajamentele Republicii 
Moldova, asumate prin ratifi carea actelor internaţionale în domeniul drepturilor omului, în special docu-
mentele care abordează egalitatea genurilor: Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1948), Conven-
ţia asupra drepturilor politice ale femeii (1952), Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, 
sociale și culturale (1966), Convenţia ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei 
(1979), Platforma și Planul de Acţiuni de la Beijing (1995), Declaraţia Milenară (2000), Convenţiile relevan-
te ale OIM.

Drept repere pentru elaborarea Programului menţionat au servit documentele internaţionale în do-
meniu, precum sînt Declaraţia privind egalitatea dintre femei și bărbaţi ca criteriu fundamental al de-
mocraţiei, adoptată la a 4-a Conferinţă Ministerială Europeană privind Egalitatea dintre Femei și Bărbaţi 
(Istambul, 13-14 noiembrie 1997), Declaraţia și Planul de Acţiuni, adoptat la al Treilea Summit al Șefi lor de 
Stat și de Guvern ale ţărilor membre ale Consiliului Europei (Varșovia, 16-17 mai 2005), Rezoluţia privind 
realizarea egalităţii de gen: o provocare pentru drepturile omului și o premisă a dezvoltării economice, 
adoptată la a 6-a Conferinţă Ministerială Europeană privind Egalitatea dintre Femei și Bărbaţi (Stockholm, 
8-9 iunie 2006), Strategia de Bază pentru egalitate între femei și bărbaţi pentru perioadă 2001-2005, Foaia 
de parcurs pentru egalitate între femei și bărbaţi (2006-2010), Recomandarea CM/Rec(2007)17 a Comite-
tului de Miniștri al Consiliului Europei către statele membre privind standardele și mecanismele de asigu-
rare a egalităţii de gen etc. La fel a fost explorată experienţa ţărilor care au adoptat și implementează un 
astfel de document ca România, Bulgaria, Irlanda, Danemarca, Kazahstan ș.a.

Programul naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 are drept scop identifi carea și 
asigurarea oportunităţilor, condiţiilor și modalităţilor de realizare efi cientă a egalităţii de gen în Republica 
Moldova. Programul nominalizat reprezintă un document strategic, care determină obiectivele politicii 
de asigurare a egalităţii de gen în Republica Moldova pînă în anul 2015 și stabilește acţiunile prioritare în 
domeniu.

Programul include următoarele componente: protecţia socială și familia, angajarea în cîmpul muncii 
și migraţia, bugetarea ca domeniu (interdisciplinar), educaţia, sănătatea, violenţa și trafi cul de fi inţe uma-
ne, participarea politică, ridicarea nivelului de informare / mass-media.

Obiectivele generale constau în:
• conceptualizarea și fundamentarea politicii de stat în domeniul egalităţii de gen ca factor deter-

minant de asigurare a securităţii naţionale, dezvoltării durabile a ţării și de creare a condiţiilor 
adecvate pentru creșterea calităţii vieţii populaţiei;
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• integrarea principiului egalităţii de gen în politicile și programele din toate domeniile și la toate 
nivelurile de adoptare și aplicare a deciziilor;

• asigurarea mecanismelor de implementare a cadrului legal-normativ existent în domeniu;
• asigurarea unui management efi cient al implementării egalităţii de gen la nivel naţional și local; 
• sensibilizarea opiniei publice cu privire la prevenirea și eliminarea prejudecăţilor, stereotipurilor 

de gen și a condiţiilor generatoare de situaţii discriminatorii în bază de gen;
• promovarea participării echilibrate a femeilor și bărbaţilor în diverse domenii ale vieţii publice și 

private;
• instituirea unui sistem de educaţie de gen în contextul instruirii continue;
• stimularea activităţii investigaţionale inter-trans-disciplinare în domeniul egalităţii de gen;
• dezvoltarea dialogului și parteneriatelor dintre autorităţile publice, societatea civilă, toţi actorii 

implicaţi;
• includerea analizei de gen ca parte componentă a oricărui tip de analiză; 
• implementarea unui mecanism efi cient de monitorizare și evaluare a realizării politicii egalităţii 

de gen.
Programul prevede faptul că resursele fi nanciare necesare realizării obiectivelor acestuia vor fi  plani-

fi cate de către fi ecare minister responsabil. Totodată fi nanţarea activităţilor de implementare a Progra-
mului naţional se va efectua nu numai din contul mijloacelor bugetare aprobate pe anii respectivi pentru 
ministerele de resort, precum și cu susţinerea fi nanciară din partea organismelor internaţionale în baza 
acordurilor de parteneriat de ţară. Realizarea Programului naţional se va asigura prin două Planuri de 
acţiuni pe termen mediu care vor fi  implementate de autorităţile competente în perioadele 2010-2012 
și 2013-2015. În anul 2012 va fi  evaluat gradul de implementare al primului plan de acţiuni, iar rezulta-
tele acestuia vor fi  utilizate în scopul elaborării celui de-al doilea plan de acţiuni în contextul asigurării 
implementării depline a obiectivelor strategice ale programului. Programul nominalizat a fost elaborat 
cu implicarea activă a reprezentanţilor structurilor de stat, a societăţii civile, a comunităţii academice. 
Constatările de bază, obiectivele și problemele identifi cate, domeniile de intervenţie și indicatorii au fost 
validate în cadrul multiplelor discuţii publice, conferinţe naţionale, mese rotunde. 

Armonizarea legislaţiei prin prisma de gen
Codul Muncii al Republicii Moldova a intrat în vigoare la 1 octombrie 2003 și dispune de prevederi de 

nediscriminare. Atît Codul Muncii, cît și Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de 
salarizare în sectorul bugetar interzic discriminarea în bază de gen, vîrstă, dizabilitate, origine socială, si-
tuaţie familială, segregţie rasială, apartenenţă politică și convingeri religioase, apartenenţă sau activitate 
sindicală la stabilirea și achitarea salariilor.

Evaluarea legislaţiei muncii realizată de Guvern în colaborare cu Programul UNIFEM Moldova descriu 
aspectele protecţioniste create pentru femei în scopul asigurării unei griji mai bune din partea Statului, 
care de fapt au un impact negativ asupra plasării în cîmpul muncii a femeilor și dezvoltării pieţei muncii. 

Aceste condiţii se refl ectă în diferite capitole ale Codului Muncii, în special Partea II Titlul X, dedicată 
muncii femeilor, cu accentuarea protecţiei maternităţii. Printre condiţiile speciale pentru femei se eviden-
ţiază următoarele:

• Interdicţia de a atrage în schimburi de noapte femeile gravide, femeile afl ate în concediu postna-
tal și femeile care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani (art.103, p.5). 

• Oferirea unui concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani, cu 
menţinerea locului de muncă/funcţiei (art.126 p.1). 

• Interdicţia de a trimite în deplasare în interes de serviciu a femeilor gravide, a femeilor afl ate în 
concediu postnatal, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani (art.249 p.1). 

Proclamînd protecţia femeilor, Codul Muncii lezează dreptul femeilor de a alege și de a lua decizii în 
ceea ce privește activităţile lor de muncă. Prevederile Codului Muncii stereotipează femeile și consoli-
dează rolurile tradiţionale contribuind la fortifi carea societăţii patriarhale. Odată cu nașterea unui copil, 
femeile, de obicei, trebuie să părăsească piaţa muncii pentru o perioadă de timp lungă datorită sistemu-
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lui subdezvoltat de instituţii preșcolare. Aspectele protecţioniste faţă de femei conduc la discriminarea 
bărbaţilor, aceștia au limitări privind exercitarea drepturilor lor paterne în practică, întrucît Codul speci-
fi că condiţiile speciale numai pentru mame. Aceste aspecte creează un obstacol major pentru femei și 
prezintă o dilemă pentru angajatori. 

În același timp legislaţia în domeniul muncii nu refl ectă prevederile art. 26 al Cărţii sociale europene 
revizuite care se referă la fenomenul de hărţuire sexuală și noţiunea de hărţuire ca o formă a discriminării 
la locul de muncă, care conduce la stabilirea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensa-
tor cu scopul sau efectul de violare a demnităţii persoanei. În prezent noţiunea de "hărţuire sexuală" este 
defi nită numai în Legea Nr. 5-XVI din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalităţii de șanse între femei și 
bărbaţi. Pornind de la cerinţele internaţionale în acest domeniu, legislaţia naţională urmează să fi e mo-
difi cată cu prevederile care vor refl ecta un mecanism pentru asigurarea respectării stipulărilor privind 
fenomenul hărţuirii sexuale, cum ar fi  mecanismul pentru identifi carea unor asemenea cazuri, înaintarea 
plîngerilor, prezentarea dovezilor sau specifi caţiilor prin inversarea rolului în procesul de dovedire a exis-
tenţei fenomenului de hărţuire sexuală. Reieșind din concluziile studiilor, Ministerul Economiei și Ministe-
rul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, în parteneriat cu Programul UNIFEM/Sida „Promovarea Egalităţii 
de Gen în Politicile și Planurile naţionale de Dezvoltare” (în continuare Programul UNIFEM Moldova), pre-
cum și cu implicarea societăţii civile și a grupului de experţi juriști din domeniul muncii, gender, protecţie 
socială sub conducerea ONG-ului „Centru Parteneriat pentru Dezvoltare”, a iniţiat elaborarea unui proiect 
de lege pentru modifi carea Codului muncii și a legislaţiei aferente domeniului muncii.

În contextul armonizării legislaţiei naţionale cu prevederile Legii Nr. 5 –XVI din 09.02.2006 privind asi-
gurarea egalităţii de șanse între femei și bărbaţi și standardele internaţionale din domeniul egalităţii de 
gen Ministerul, cu suportul Programului UNIFEM Moldova, a iniţiat procesul de analiză a cadrului naţional 
legislativ existent în domeniul egalităţii genurilor în vederea identifi cării lacunelor la nivel normativ, dar 
și a defi cienţelor de implementare în practică. Astfel au fost selectaţi în baza concursului experţi naţionali 
cu experienţe în domeniu pentru efectuarea analizei în cauză, precum și pentru elaborarea Raportului de 
compatibilitate. 

În calitate de membru al Consiliului Economic și Social ONU (ECOSOC) pentru perioada 2008-2010, 
Republica Moldova urmează să prezinte raportul naţional privind realizarea Obiectivelor de Dezvoltare 
ale Mileniului (ODM). Acest raport va fi  prezentat la reuniunea ministerială anuală a sesiunii ECOSOC din 
iulie 2010, la New York. Tematica ședinţei anuale va fi  ”Implementarea obiectivelor internaţionale agreate 
și a angajamentelor cu privire la egalitatea de gen și abilitarea femeilor”. Astfel, raportul naţional privind 
implementarea ODM va conţine, pe lîngă descrierea progresului înregistrat în realizarea celor 8 Obiective 
de Dezvoltare ale Mileniului și un capitol tematic care va aborda egalitatea de șanse dintre femei și băr-
baţi. Totodată, aspectele de gen vor fi  refl ectate în fi ecare din cele 8 ODM-uri. Prezentările naţionale vo-
luntare (NVP) reprezintă un nou instrument ONU de evaluare a nivelului de implementare a Obiectivelor 
de Dezvoltare Internaţional Acceptate (ODIA) și Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM).

Această nouă procedură a fost introdusă ca urmare a Summit-ului Mondial din 2005, cînd ECOSOC-
ul (unul dintre cele 6 organe principale ale ONU) a fost mandatat de a organiza anual în cadrul sesiunii 
ordinare o reuniune ministerială în cadrul căreia, în bază voluntară, un număr selectat de ţări membre ar 
urma să efectueze prezentări naţionale asupra ODM și ODIA. NVP reprezintă un forum de dialog bazat 
pe experienţa ţărilor în implementarea strategiilor și politicilor pe calea realizării ODM și ODIA. NVP au 
obiectivul de a accelera procesul de implementare a obiectivelor de dezvoltare și reconfi rma responsa-
bilitatea pentru angajantele asumate, oferind un instrument de evaluare și sistematizare la nivel naţional 
a rezultatelor obţinute și a acţiunilor necesare pentru a fi  realizate în perspectivă, precum și pentru a 
mobiliza actorii implicaţi în acest sector.

Scopul acestui nou instrument este de evidenţia strategiile, programele și planurile naţionale de dez-
voltare, care au demonstrat rezultate pozitive în urma implementării acestuia, precum și de a evidenţia 
difi cultăţile, iar uneori chiar și erorile comise, astfel încît experienţa obţinută de un stat să nu fi e aplicată 
de alt stat, ci să fi e preluată ca o lecţie practică. Totodată, politicile și programele, care și-au demonstrat 
efi cienţa ar urma să fi e prezentate în așa fel, încît acestea să poată fi  preluate și replicate în alte ţări, unde 
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ar putea fi  efi ciente. NVP este un proces care conectează sistematic acţiunile naţionale de implementare 
a ODM cu activitatea normativă ECOSOC în benefi ciul statelor membre.

Guvernul Republicii Moldova a fost susţinut în procesul de elaborare al raportului de către un grup de 
experţi naţionali, selectaţi și angajaţi de către Agenţiile ONU (UNIFEM, UNDP, UNICEF, UNFPA, UNAIDS), 
care în cooperare cu ministerul au elaborat proiectul Raportului NVP. 

Atelierul de lucru dedicat pregătirii Raportului naţional cu privire la realizarea Obiectivelor de Dez-
voltare ale Mileniului, precum și prezentarea variantei prefi nale și-a susţinut lucrările la 15 decembrie 
2009, unde a participat domnul Navid Hanif, Directorul diviziunii pentru coordonarea politicilor ECOSOC 
din cadrul Departamentului afacerilor economice și sociale ale Secretariatului ONU. 

Consolidarea capacităţilor și specialiștilor în domeniul asigurării egalităţii de gen
Ministerul, în colaborare cu Biroul Naţional de Statistică, PNUD, UNIFEM și UNFPA au desfășurat la 

19 mai 2009 Conferinţa ” Promovarea politicilor vizînd egalitatea de gen și procesele demografi ce prin 
utilizarea avansată a statisticilor ofi ciale în cadrul Proiectului comun „Consolidarea sistemului statistic na-
ţional”, cu sprijinul fi nanciar al Agenţiei Suedeze de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare (SIDA). 
În cadrul Conferinţei, au fost prezentate cîteva publicaţii statistice: Culegerea bianuală „Femei și Bărbaţi 
în Republica Moldova”, Breviarul statistic „Femei și Bărbaţi în Republica Moldova”, Ghidul utilizatorului 
statisticilor de gen, Ghidul „Populaţia: defi niţii și indicatori”, setul armonizat de indicatori de dezvoltare 
sensibili la dimensiunea de gen în contextul ODM (versiune completă și succintă) și Raportul Global al 
UNIFEM „Progresele femeilor din lume 2008/2009.

La 27 mai 2009, în cadrul unei mese rotunde a fost prezentat raportul de evaluare la mijloc de termen 
al Programului UNIFEM în Moldova „Promovarea egalităţii de gen în politicile și programele naţionale 
de dezvoltare”, implementat cu suportul fi nanciar al Agenţiei Suedeze de Cooperare Internaţională pen-
tru Dezvoltare (SIDA). La eveniment au participat reprezentanţii ofi ciului regional UNIFEM/CSI, unităţile 
gender din cadrul organelor administraţiei publice centrale, donatorii, organizaţiile internaţionale, orga-
nizaţiile societăţii civile, mediul academic, mass-media. Scopul conferinţei a fost informarea publicului 
cu rezultatele evaluării, concluziile și recomandările de viitor ale Programului UNIFEM care activează în 
Moldova din luna mai 2007.  Evaluarea a fost întreprinsă de către expertul independent belgian, dl Sean 
Burke, selectat în procesul de competiţie internaţională, care a și prezentat rezultatele și concluziile eva-
luării în cadrul conferinţei. Evaluarea a avut drept scop analiza rezultatelor obţinute și propunerea unor 
recomandări strategice pentru fi nalizarea programului, precum și identifi carea eventualelor probleme 
în implementarea programului. Evaluarea a fost efectuată pe perioada de la începutul programului, din 
prima jumătate a anului 2007 și pîna în luna octombrie 2008. Potrivit aprecierilor consultantului internaţi-
onal independent, constatările evaluării la mijloc de termen au arătat nivelul înalt al realizării obiectivelor 
și rezultatelor programului-ţintă. Programul UNIFEM a reușit să înregistreze un progres remarcabil de la 
lansarea proiectului. 

Totodată, recomandarea de bază privitor la activitatea ulterioară a Programului UNIFEM și pentru 
Guvern a constat în iniţierea activităţilor consultative și de proiectare al unui program nou, axat pe 
abilitarea economică a femeilor din mediul rural în execitarea drepturilor lor sociale și economice și pe 
creșterea accesului la informaţie și servicii de calitate în domeniul ocupării forţei de muncă și protecţiei 
sociale. 

În perioada 15-16 septembrie 2009, la Chișinău, UNFPA (Fondul ONU pentru Populaţie) în parteneriat 
cu Asociaţia Avocaţilor Americani pentru Supremaţia legii și Institutului Naţional de Justiţie cu participa-
rea specialiștilor din cadrul MMPSF, a organizat seminarul de instruire care a întrunit circa 50 de specialiști 
din domeniul jurisprudenţei, din mai multe raioane ale republicii. Timp de două zile ei au studiat legisla-
ţia naţională și internaţională în domeniul prevenirii și combaterii violenţei în familie, Protocolul opţional 
CEDAW urmînd ca ulterior, să aplice în practică cunoștinţele obţinute și să intervină rapid și profesionist 
în soluţionarea acestor cazuri. 

Totodată, pe data de 10.12.2009 s-a organizat un seminar de instruire la subiectul „Protocolul opţio-
nal – CEDAW” pentru unităţile gender, OI și ONG din domeniu.
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În perioada 2-3 noiembrie 2009 delegaţia Moldovei a participat la reuniunea regională cu genericul: 
”Noile provocări și oportunităţi pentru egalitatea gender în regiunea Europei Centrale și de Est: subiecte-
le-cheie și răspunsuri”, organizată de către Comisia Economică pentru Europa din cadrul ONU la Geneva, 
Elveţia.

La 4 noiembrie 2009 delegaţia naţională a participat și la videoconferinţa cu subiectul ”Femeia și 
migraţia în spaţiul European și CSI în contextul crizei globale”, dedicată aniversării a 30 ani ai Convenţiei 
privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW), organizată de Ofi ciul Înaltului 
Comisarul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), Comisia Economică ONU pentru Europa (ECE) și Fon-
dul Naţiunilor Unite pentru Femei (UNIFEM). Acest eveniment a urmat ca o prelungire logică a reuniunii 
regionale preparatorie pentru revizuirea globală privind gradul de implementare a Platformei de Acţiuni 
”Beijing+15”, și a oferit o platformă comună de discuţii pentru 5 ţări: Belgia (Bruxelles), Kazahstan (Almatî), 
Kîrgîzstan (Bișkek), Republica Moldova (Chișinău), Tadjikistan (Dușanbe). 

Obiectivul principal al evenimentului a fost discutarea căilor și metodelor de asigurare a protecţiei 
drepturilor femeilor migrante prin prisma procesului migraţional din Europa, luînd în considerare dimen-
siunea de gen în procesul migraţional și elaborarea politicilor migraţionale coerente axate pe respectarea 
drepturilor omului și integrarea în spaţiul European. 

 
Participarea politică a femeilor
Creșterea participării politice a femeilor în structurile de guvernare este considerată una dintre mo-

dalităţile de bază pentru consolidarea echilibrului de gen în societate. În realitate, reprezentarea femeilor 
în procesul decizional la nivel global este foarte neomogenă și depinde în fi ecare ţară de nivelul adminis-
trativ și de evenimentele politice din fi ecare an. 

Participarea politică a femeilor depinde de un șir de factori, precum: cunoașterea drepturilor și re-
vendicarea lor; accesul la informaţii privind legile existente, politicile, instituţiile și structurile care le „gu-
vernează” viaţa; încrederea în sine, stima de sine înaltă și capacitatea de a provoca și confrunta (în caz de 
necesitate) structurile de stat existente; reţele și relaţii care să le acorde suport și modele de rol pozitive; 
un mediu care să le „împuternicească” un climat politic, legal, economic și cultural, care să permită feme-
ilor să se angajeze plenar în procesele de luare a deciziilor. 

Alţi factori sînt: dependenţa economică și lipsa resurselor fi nanciare adecvate; oportunităţi diferite 
de angajare în cîmpul muncii (și, implicit, dezvoltarea carierei); atitudini socioculturale discriminatorii și 
stereotipuri negative perpetuate în familie și în viaţa publică; suprasolicitarea cu responsabilităţi casnice; 
intimidare, hărţuire și violenţă; lipsa accesului la informaţii.

Dincolo de cadrul legislativ, obstacolele sociopolitice (Sursa: Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, 
Chișinău 2010) pe care femeile le întîmpină în cursa către scenele decizionale sînt, în linii generale, ur-
mătoarele: (i) predominanţa unui model masculin asociat succesului politic și vieţii politice în general 
(în spaţiul postcomunist personajul politic se identifi că cu o serie de atribute din care nu face parte nici 
măcar calitatea de familist); (ii) desemnarea bărbaţilor ca fi ind „capul familiei” în toate domeniile sociale, 
economice și politice; (iii) un suport limitat din partea partidelor politice, care se refl ectă de la resurse 
fi nanciare pînă la nivel de încredere și suport uman; (iv) disponibilitatea scăzută a partidelor politice de a 
colabora cu organizaţii de femei; (v) interesul bărbaţilor ca femeile să nu intre în concurenţă cu ei pentru 
posturile de conducere; (vi) absenţa unui stimul politic și social pentru un sistem de educare și training în 
domeniul leadership-ului pentru femei și care să orienteze tinerele către viaţa politică; (vii) lipsa modele-
lor și a sprijinului din partea femeilor afl ate la putere. 

La fel de difi cile de surmontat sînt și obstacolele de natură socioeconomică: (i) femeile sînt în mare mă-
sură dependente fi nanciar de bărbaţi; (ii) femeile nu dispun de resursele necesare sau de reţelele econo-
mice capabile să le susţină într-o cursă electorală; (iii) femeile nu dispun de resurse de timp net diminuate 
datorită dublei obligativităţi (familiale si profesionale).

Un al treilea tip de probleme cu care se confruntă femeile dornice să intre în activitatea politică sînt 
cele de natură ideologică și culturală: (i) în multe societăţi pattern-urile culturale dominante sînt cele tra-
diţionale, care atribuie roluri sociale predeterminate femeilor și bărbaţilor (femeia fi ind responsabilă de 
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îngrijire, casă, copii, spaţiul privat, în general, iar bărbatul fi ind responsabil în spaţiul public); (ii) relaţii de 
putere inegale între femei și bărbaţi în familie; (iii) încrederea scăzută a femeilor de a intra în alegeri; (iv) 
percepţia femeilor că politica este „murdară”, „dură” de unde și interesul scăzut pentru aceasta; (v) teama 
de violenţă, hărţuire, critici și divorţ; (vi) felul în care media tratează femeile din spaţiul politic (în mod 
general, presa impune imaginea femeii în politică drept o imagine atipică). 

Totodată, menţionăm faptul că Comitetul CEDAW, în timp ce salută anumite progrese prezentate prin 
raportul II și III periodic naţional, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la faptul că în Republica Moldova 
numărul de femei în posturi decizionale în viaţa publică și politică rămîne mic, inclusiv în Parlament, în 
serviciul public și în sistemul judiciar. 

De asemenea, Comitetul este îngrijorat și de reprezentativitatea joasă a femeilor în posturi deciziona-
le, în serviciile ţării din străinătate. Comitetul este preocupat de faptul că, în pofi da recomandărilor sale 
anterioare, nu au fost luate măsuri provizorii speciale în acest domeniu. 

În acest context, Comitetul încurajează Guvernul Republicii Moldova să implementeze măsurile de 
sporire a numărului de femei în posturi decizionale, în particular la nivel local, în Parlament, partidele 
politice, sistemul judiciar și serviciul public, inclusiv în străinătate. 

Se recomandă ca Republica Moldova să stabilească scopuri concrete și grafi ce pentru a accelera par-
ticiparea egală a femeilor în viaţa publică și politică la toate nivelurile. De asemenea, Comitetul îndeamnă 
Republica Moldova să implementeze programe de sensibilizare, pentru a încuraja femeile să participe la 
viaţa publică, și să creeze condiţii sociale pentru participare, inclusiv măsuri detaliate menite să recon-
cilieze responsabilităţile din sferele publică și privată. Republica Moldova este încurajată să sublinieze 
importanţa pentru întreaga societate a participării depline și egale a femeii la posturile de lider, la toate 
nivelurile de luare a deciziilor pentru dezvoltarea ţării. 

Luînd în considerare recomandările primite, Guvernul a inclus „Sfera participării  la procesul decizio-
nal public și politic” în domeniile prioritare ale Programului Naţional de asigurare a egalităţii de gen pe 
anii 2010-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.933 din 31 decembrie 2009, obiectivul de bază al 
căruia rezidă în  „Creșterea reprezentării femeilor în poziţiile decizionale în viaţa politică și publică”.

Analiza prin prisma de gen a alegerilor Parlamentare din anul 2009 ne arată că a crescut numărul 
femeilor în legislativul naţional, astfel ponderea lor constituie 24,75% din deputaţi. Conducerea Parla-
mentului este formată exclusiv de bărbaţi (4 persoane), în timp ce în Biroul permanent al Parlamentului 
(12 persoane) este doar o singură femeie. Dintre cele 5 fracţiuni parlamentare, una singură are o femeie 
în funcţia de președinte și o altă fracţiune are o femeie în funcţia de vice-președinte. Printre cei 4 deputaţi 
independenţi se afl ă și o femeie. Parlamentul actual are 9 comisii în care activează 2 femei în calitate de 
președinte și 4 femei în funcţie de vice-președinte. 

Analizînd componenţa listelor candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova 
la alegerile din 5 aprilie 2009, constatăm că din 1386 de persoane, 409 reprezentau femeile. La fel, printre 
cei șase candidaţi independenţi se numărau două femei.

Practic, aceeași componenţă se remarcă și pe lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul 
Republicii Moldova la alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009. Prin urmare, din numărul total 
al candidaţilor – 996, femeile reprezentau 303 sau 31,3 %. 

În ceea ce privește reprezentarea femeilor în funcţiile de decizie la nivelul executivului central, în Re-
publica Moldova s-a reliefat următoarea tendinţă: chiar dacă la nivelul ministerelor și altor autorităţi ale 
administraţiei centrale exista un echilibru de gen în distribuţia salariaţilor și chiar a poziţiilor de decizie, 
pe măsură ce se înaintează pe scara ierarhică a poziţiilor de decizie, numărul femeilor scade comparativ 
cu numărul bărbaţilor. Totodată, s-a înregistrat o tendinţă descrescătoare în numărul femeilor în poziţii 
decizionale. Astfel, comparativ cu perioada anterioară, doar un singur minister este condus de către o 
femeie.

La nivel local, printre primari, femeile constituie 17,9%. Republica Moldova s-a plasat în topul prime-
lor 20 de state din lume cu privire la egalitatea genurilor, potrivit celui de-al patrulea Raport cu referire la 
indexul global al egalităţii de gen, lansat de Forumul Economic Mondial.
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Gender bugeting 
În pofi da rezultatelor pozitive înregistrate în Europa în domeniul asigurării egalităţii între femei și 

bărbaţi, de facto egalitatea între genuri este cu adevărat departe de a fi  considerată o realitate. Este cert 
că noile abordări, noile strategii și metode constituie o necesitate pentru a atinge scopul dat. Abordarea 
complexă a egalităţii de gen (gender mainstreaming) reprezintă una dintre aceste strategii. În contextul 
dat, urmînd platforma celei de-a patra Conferinţă Mondială a Femeilor organizată de Naţiunile Unite (Bei-
jing 1995), Consiliul Europei și în particular Comitetul pentru Egalitate între femei și bărbaţi a lansat lucrul 
de pionierat în Europa pentru campaniile de sensibilizare la subiectul abordării complexe a egalităţii de 
gen. Pentru a atinge o implementare reală a egalităţii de gen Consiliul Europei a elaborat diferite metode. 
Astfel, considerînd bugetul o importantă politică și un instrument de planifi care pentru guverne, Con-
siliul Europei a dat prioritate din 2001 promovării bugetelor de gen. Primul raport la acest subiect a fost 
publicat în 2004 și conţinea defi niţia bugetării de gen și informaţii relevante despre subiectul dat pentru 
încurajarea aplicării de către ţări, în realizarea contribuţiei de promovare a egalităţii de gen. De atunci 
bugetele de gen au devenit subiectul cel mai actual în numeroase ţări membre ale Uniunii Europene. Im-
plementate, bugetele de gen vor deveni în viitor un instrument de plasare a egalităţii de gen în mijlocul/
centrul legislaţiei și politicilor pentru asigurarea de facto a acesteia. Unul dintre obiectivele majore ale 
Planului de acţiuni pentru asigurarea egalităţii de gen în toate sferele societăţii, adoptat pe parcursul ce-
lei de-a șasea Conferinţe Europene Ministerială cu genericul „Egalitatea între femei și bărbaţi” (Stokholm 
2006), stipula: Drepturile omului și provocările economice în Europa – premisă pentru asigurarea egali-
tăţii de gen”. Ministerele europene responsabile pentru egalitatea de gen au solicitat Comitetului pentru 
Egalitate între femei și bărbaţi în prioritate elaborarea unui ghid pentru includerea perspectivei de gen 
în procesele bugetare și refl ectarea bunelor practici în acest domeniu ale ţărilor membre UE, modele de 
adoptare și implementare a bugetului public, inclusiv bugetul Consiliului Europei ce contribuie la asigu-
rarea de facto a egalităţii de gen.

În perioada 5-6 mai 2009 delegaţia Moldovei a participat la lucrările Conferinţei de Nivel Înalt cu 
genericul „Bugetele de gen: un factor pentru egalitatea reală între femei și bărbaţi” organizată de Con-
siliul Europei la Atena, Grecia. Conferinţa de la Atena a fost organizată în cadrul implementării de către 
Comitetul pentru Egalitate între femei și bărbaţi a Planului de acţiuni pentru asigurarea egalităţii de gen 
în toate sferele societăţii adoptat pe parcursul celei de-a șasea Conferinţe Europene Ministerială pentru 
diseminarea informaţiei despre bugetele sensibile la dimensiunea de gen, rolul diferitor actori guverna-
mentali (ministere) în elaborarea, adoptarea și implementarea bugetului public. 

Scopul Conferinţei a constat în familiarizarea tuturor cu procesul de bugetare prin prezentarea Ma-
nualului practic de implementare a bugetului sensibil la dimensiunea de gen, explicaţii clare și concre-
te ale pașilor pentru realizarea acestei strategii bugetare și scopurile care le atingem în acest context. 
Această prezentare a manualului a fost urmată și de exemple concrete ale ţărilor care deja au iniţiat sau 
au implementat în politicile bugetare sectoriale utilizarea efi cientă a banilor publici ce au dat rezultate 
concrete de asigurare a egalităţii de facto între genuri. Conferinţa a oferit o oportunitate în împărtășirea 
obstacolelor întîlnite și soluţiile posibile pentru depășirea acestora, totodată experţi în domeniu au adus 
și propuneri pentru Consiliul Europei în acţiunile ulterioare ce urmează a fi  întreprinse în acest domeniu. 
Informarea funcţionarilor cu funcţii decizionale de a respecta această abordare în planifi carea proceselor 
bugetare publice oferă oportunitatea unei viziuni mai clare despre faptul cum resursele cheltuite contri-
buie la creșterea efectivităţii măsurilor întreprinse prin elaborarea politicilor focusate asupra necesităţilor 
reale ale femeilor și bărbaţilor. 

Academia de Studii Economice a elaborat pentru studiile de masterat și aprobat modulul și cursul de 
instruire privind Bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen, care va fi  încorporat în Curricula pentru anul 
2009. Pe data de 22 decembrie 2009 s-a desfășurat seminarul știinţifi c cu lansare de carte organizat de 
către Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) în cadrul căruia s-a prezentat manualul privind 
bugetele sensibile la gen și ghidul formatorului.   
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Protecţia socială și familia prin prisma de gen
Recomandarea CM/Rec(2007)17 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind standardele 

și mecanismele de asigurare a egalităţii de gen prevede că elementele care indică voinţa politică și an-
gajamentul statelor de a realiza egalitatea de gen în acest sens includ următoarele: adoptarea /existenţa 
și aplicarea legislaţiei privind protecţia maternităţii și paternităţii, inclusiv prevederile privind concediul 
de maternitate plătit, concediul parental plătit în egală măsură accesibil ambilor părinţi, concediul plătit 
netransferabil acordat tatălui, precum și măsurile specifi ce adresate deopotrivă femeilor și bărbaţilor care 
lucrează, care permit îndeplinirea responsabilităţilor de familie, inclusiv îngrijirea și asistenţa copiilor bol-
navi sau invalizi și a membrilor dependenţi.

Egalitatea de gen este o condiţie pentru realizarea dreptăţii sociale. Protecţia socială, fi ind dreptul de 
bază al omului, înseamnă promovarea efectivă a coeziunii sociale. Totodată, deseori femeile sînt în deza-
vantaj în acest sens în raport cu situaţia lor pe piaţa muncii și din cauza gradului diferit de vulnerabilitate 
socială în baza rolurilor tradiţionale de gen și a normelor sociale. Printre factorii care conduc la această 
situaţie sînt muncile mai puţin califi cate, cariera profesională de durată mai scurtă sau mai lungă cu con-
secinţe negative asupra dreptului personal la pensie.

Egalitatea de gen este și un bun public, oferind benefi cii sociale. În acest sens, riscul sporit al sărăciei 
poate afecta anumite categorii de populaţie în care femeile formează majoritatea: șomerii, părinţii soli-
tari, persoanele în etate care locuiesc singure, familiile cu cîţiva dependenţi. Mai mult decît atît, sărăcia 
și lipsurile materiale se acutizează datorită inabilităţii de a participa în deplină măsură în viaţa socială în 
urma accesului inadecvat la ocuparea în cîmpul muncii, la educaţie și instruire, locuinţe sau servicii de 
sănătate. 

Abordarea prin dimensiunea de gen a protecţiei sociale constituie luarea în considerare a diferenţe-
lor de gen la analiza sistemului de protecţie socială și formarea politicilor în domeniul vizat. 

Abordarea de gen nu dă preferinţe femeilor, aceasta fi ind adresată ambelor genuri, în calitate de 
benefi ciari și participanţi plenipotenţiari ai procesului de dezvoltare. La elaborarea politicilor de protec-
ţie socială sensibile la dimensiunea de gen trebuie să se ia în considerare situaţia și interesele ambelor 
genuri.

Sarcina societăţii constă în determinarea mecanismelor, care, fi ind aplicate în sistemul de protecţie 
socială și familie, pot întreţine bunăstarea femeilor și bărbaţilor la diferite etape ale vieţii, inclusiv și în cele 
mai difi cile.

Astfel, analiza de gen a sistemului de protecţie socială permite abordarea situaţiei femeilor și bărba-
ţilor din trei perspective:

– În calitate de benefi ciari ai sistemului de protecţie socială (rata femeilor și bărbaţilor deţinători 
de compensaţii, pensii etc.). În acest sens, semnifi cativă este prevalarea femeilor care benefi ciază 
de indemnizaţii pentru funcţii materne (sfera privată), iar bărbaţii pentru funcţii de angajat (sfera 
publică).

– În calitate de prestatori de servicii, care oferă servicii în domeniul protecţiei sociale (nr. de femei și 
bărbaţi raportaţi la tipul de servicii), vizibilă fi ind suprareprezentarea femeilor la posturile de asis-
tenţi sociali. Deseori „feminizarea” lucrului de protecţie socială este determinată de „destinaţia 
naturală” a femeii de a îngriji copii, bătrîni, persoanele cu dizabilităţi. Statul, stabilind salarii joase 
lucrătorilor din domeniul social, practic se bazează pe ideea existentă neformal despre valoarea 
mai ieftină a muncii feminine, pe de o parte, și pe baza segregării peţei muncii, pe de altă parte.

– În calitate de persoane, care iau decizii la nivel legislativ (unde prevalează, de regulă, bărbaţii) și 
executiv (unde, de obicei, sînt suprareprezentate femeile).

Egalitatea de gen în protecţia socială presupune: 
• accesul echitabil al femeilor și bărbaţilor la serviciile de protecţie socială;
• consumul echitabil al serviciilor sociale în corespundere cu trebuinţele reale ale femeilor și băr-

baţilor;
• calitatea echitabilă a serviciilor sociale.
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Abordarea de gen a familiei vizează următoarele puncte-cheie:
• Concilierea vieţii de familie și a activităţii profesionale a femeilor și bărbaţilor: femeile în exclu-

sivitate duc responsabilitatea pentru activităţile casnice, fapt ce limitează activitatea lor profe-
sională. Or, asigurarea fl exibilităţii grafi cului de lucru (politici de încurajare la nivelul ţărilor UE), 
dezvoltarea sistemului de servicii de îngrijire a copiilor (ca în Germania, Franţa ș.a. ţări), împărţi-
rea responsabilităţilor casnice între soţi / parteneri etc. reprezintă aspecte determinante privind 
sensibilitatea la gen a politicilor ce vizează familia. 

• Sistemul de servicii de îngrijire a copiilor: lipsa sau insufi cienţa acestora limitează revenirea opti-
mală, încadrarea în cîmpul muncii a femeilor după / pe parcursul concediului de îngrijire a copi-
lului, marginalizînd statutul său social și abilitatea economică. Dezvoltarea serviciilor menţionate 
oferă femeilor posibilitatea de a se angaja în cîmpul muncii etc. 

• Concediul de îngrijire a copilului: în majoritatea ţărilor acesta este direct asociat cu responsabili-
tatea femeilor, fortifi cînd stereotipul tradiţional de diferenţiere a sferei publice ce vizează activi-
tatea bărbaţilor, iar cea a familiei – ce vizează femeile. 

• Diviziunea rolurilor de gen în familie: responsabilitatea majoră a femeilor pentru lucrul casnic 
limitează oportunităţile de dezvoltare socială a acestora. Or, implicarea bărbaţilor infl uenţează 
benefi c și statutul, și sănătatea acestora.

• Socializarea de gen a copiilor în cadrul familiei, care se desfășoară prin prisma relaţiilor mame-
lor și taţilor cu fetele și băieţii (stilul și mijloacele de comunicare, vestimentaţia, expectanţele la 
nașterea copilului de un sex sau altul, proiecţiile educaţionale, implicarea în activităţile casnice 
a copiilor de ambele sexe etc.), joacă un rol primar în formarea identităţii de gen a persoanei. 
Or, stereotipurile de gen la nivel de familie deseori sînt cele mai puternice, diferenţele de gen în 
comportamentul părinţilor determinînd, de fapt, comportamentul fetelor și băieţilor.

Egalitatea de gen în domeniul familiei presupune: 
• asigurarea posibilităţilor de conciliere a vieţii de familie și activităţii profesionale a femeilor și 

bărbaţilor;
• acordarea concediului de îngrijire a copilului ambilor părinţi și utilizarea lui echitabilă de către 

aceștia;
• parteneriatul de gen cu privire la diviziunea rolurilor de gen în familie etc.

Printre realizările prin prisma dimensiunii de gen în domeniul protecţiei sociale și familiei menţio-
năm:

• Egalarea vîrstei matrimoniale pentru femei și bărbaţi.
• Dreptul mamelor și taţilor la concedii de îngrijire a copiilor.
• Stipularea legală a concediilor sociale: 

– concediul de maternitate (126 zile pre- și postnatal);
– concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani;
– concediul pentru îngrijirea copilului bolnav pînă la 7 ani.

• Elaborarea indicatorilor de gen și în domeniul protecţiei sociale în Setul armonizat de indicatori 
de dezvoltare sensibili la dimensiunea de gen în contextul ODM. Aceștia corespund ODM (1, 3), 
CEDAW (art.5, 11) și SND (Prioritatea 4. Dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocu-
pare și promovarea incluziunii sociale).

• Funcţionarea unui sistem de servicii rezidenţiale: aziluri, centre de plasament, internate psihone-
urologice pentru adulţi și copii.

• Demararea programelor de instruire a asistenţilor sociali cu privire la asistenţa victimelor violen-
ţei în familie. Includerea unor aspecte a egalităţii de gen în programele de instruire.

• Includerea în curriculumul naţional a unor elemente de educaţie a tinerilor pentru viaţa de 
familie.
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Problemele sistemului de protecţie socială în ceea ce privește asigurarea principiului egalităţii de gen 
vizează:

• Caracterul protecţionist al legislaţiei: Codul Muncii stipulează concediul suplimentar neplătit pen-
tru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani cu menţinerea locului de muncă (a funcţiei), care 
dezavantajează femeile în calitate de participant plenipotenţiar pe piaţa muncii. 

• Sistemul de asistenţă socială, atît în forma sa clasică, cît și în structura sa actuală, se bazează pe un 
model patriarhal al societăţii, unde anume femeilor le revine activitatea de îngrijire neremunerată a 
bătrînilor, copiilor și a bolnavilor, precum și implicarea mai activă în activităţile obștești, comunitare. 
Acest model, bazat pe ideea că în familie există un venit obţinut atît în urma lucrului remunerat, dar 
și a îngrijirii neremunerate, limitează în mod evident participarea socială, politică și economică a 
femeilor, care sînt preponderent prestatori de servicii de îngrijire neremunerată. În ceea ce privește 
îngrijirea copiilor, după cum era și evident, femeile sînt cele care își asumă rolul de gen tradiţional în 
creșterea și îngrijirea copiilor: atît în a. 2006, cît și în 2007-2009, mai mult de 97% dintre persoanele 
afl ate în concediul de îngrijire a copilului erau femei și doar puţin peste 2% – bărbaţi. 

• Persistenţa stereotipurilor de gen și divizarea puternică a rolurilor de gen, care infl uenţează mode-
lele sociale prezentînd femeia ca fi ind în cea mai mare măsură responsabilă de viaţa de familie 
și cea privată (în domeniul muncii neremunerate), iar bărbaţii – în sfera publică și în activitatea 
profesională (în domeniul muncii remunerate). O astfel de divizare conduce la persistenţa împăr-
ţirii inechitabile a responsabilităţilor casnice și de familie, fi ind una dintre cauzele principale ale 
discriminării femeilor pe piaţa muncii și ale participării lor sociale și politice limitate. Rezultatele 
studiului Aspectul formal și informal al îngrijirii la domiciliu al bătrînilor în raionul Sîngerei realizat 
în anul 2008 refl ectă că: 
– 87,5% dintre benefi ciarii de îngrijire la domiciliu sînt femei și 12,5 % – bărbaţi;
– reţeaua formala de îngrijire la domiciliu nu acoperă deplin solicitările pentru acest serviciu;
– persoanele ţintuite la pat sînt îngrijite în majoritatea cazurilor de membrii familiei, care pre-

ponderent sînt femei (63 %);
• Existenţa diferenţelor de gen ale vîrstei de pensionare, care are impact social. Diferenţele de gen ale vîr-

stei de pensionare și durata prognozată a vieţii la pensie (acest indicator sintetic se formează în baza 
a doi indicatori: unul demografi c – durata vieţii rămase și altul social – vîrsta de pensionare stabilită 
de legislaţie) îi dezavantajează pe bărbaţi și pune la îndoială echitatea socială în majorarea vîrstei de 
pensionare a bărbaţilor. Durata prognozată a vieţii la atingerea vîrstei de pensionare la bărbaţi este 
destul de joasă. La fel, păstrarea formelor tradiţionale de distribuire a obligaţiunilor în gospodăria 
casnică este pusă pe seama femeii, iar pensionarea anticipată a femeilor compensează într-o oareca-
re măsură munca pentru întreţinerea gospodăriei casnice, nașterea și educaţia copiilor. 

• Existenţa discrepanţelor de gen vizavi de mărimea pensiei femei-bărbaţi, femeile fi ind în dezavantaj. 
Legislaţia în vigoare din domeniul asigurărilor sociale de stat nu conţine nicio discriminare pe 
bază de sex în calitatea de contribuabil și benefi ciar de prestaţii sociale (pensie, îndemnizaţie). 
De facto, însă, există diferenţe de gen în mărimea pensiei de asigurări sociale. În anul 2009 pensia 
medie pentru limită de vîrstă pentru bărbaţi a constituit 891,25, îar pentru femei – 764,83 lei sau 
86% din pensia bărbaţilor. 

• Printre factorii care conduc la existenţa discrepanţei dintre mărimea pensiei femeilor și a bărba-
ţilor se atestă: diferenţa dintre salarii (salariul mediu al femeilor constituind 73% din cel al bărba-
ţilor), perioadele de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani, diferenţa dintre vîrsta de pensionare a 
femeilor și bărbaţilor.

• Feminizarea majoră a domeniului asistenţei sociale.
• Stagiul de cotizare realizat de către femei este mai mic în comparaţie cu stagiul de cotizare realizat de 

către bărbaţi.
• Pentru perioadele necontributive, asimilate stagiului de cotizare (perioada serviciului militar în ter-

men sau cu termen redus, perioada îngrijirii copilului pînă la vîrsta de 3 ani) la determinarea bazei de 
calcul a pensiei, se ia în considerare salariul minim pe ţară la data calculării pensiei. 
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• Discrepanţa dintre vîrsta de pensionare a femeilor și bărbaţilor, la femei – 57 ani, la bărbaţi – 62 ani, 
care alături de speranţa de viaţa la vîrsta de pensionare dezavantajează și bărbaţii, și femeile. 
Speranţa de viaţa la vîrsta de pensionare la bărbaţi este destul de joasă. Conform formelor tradiţi-
onale de distribuire a obligaţiunilor în gospodăria casnică responsabilitatea majoră este pusă pe 
seama femeii, iar pensionarea anticipată a femeilor compensează într-o oarecare măsură munca 
acestora pentru întreţinerea gospodăriei casnice, nașterea și educarea copiilor. 

• Lipsa mecanismelor legale de încurajare (constrîngere) a angajatorilor pentru angajarea femeilor 
gravide, femeilor cu copii mici.

• Lipsa cadrului normativ care ar garanta dreptul la un regim de muncă fl exibil pentru părinţi cu copii 
mici (programul de dimineaţă și de seară).

Campania informaţională Festivalul FAMILIA – 2009
La 15 mai al fi ecărui an, în conformitate cu decizia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Uni-

te adoptată prin Rezoluţia 47/237 din 20 septembrie 1993, comunitatea internaţională marchează Ziua 
Internaţională a Familiei. Celebrarea acestei zile are o importanţă deosebită în întreaga lume, mai multe 
state și comunităţi organizînd acţiuni menite să contribuie la îmbunătăţirea cadrului general pentru a 
spori rolul familiei în societate.

Republica Moldova, a organizat în premieră, Festivalul FAMILIA în anul 2009. Evenimentul s-a desfă-
șurat în zilele de 15 și 17 mai 2009 sub egida Ministerului în colaborare cu Fondul Naţiunilor Unite pentru 
Populaţie (UNFPA), Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei (UNIFEM), Organizaţia Internaţională pentru 
Migraţie (OIM) și realizat de Agenţia „Echinox” și „Sense Music”. 

Festivalul FAMILIA a fost lansat în cadrul unei conferinţe de presă din 15 mai 2009. Acţiunile incluse 
în agenda festivalului s-au referit la ziua de 17 mai și s-au desfășurat în trei orașe concomitent: Chișinău, 
Cahul și Bălţi. 

Programul cultural-artistic al evenimentului a inclus și acţiuni de înmînare a certifi catelor de onoare 
și cadourilor pentru cuplurile care și-au înregistrat căsătoria la 15 mai, pentru copiii născuţi în această 
zi, precum și pentru familiile care și-au celebrat în acest an „nunta de aur”. În fi ecare platou din cele trei 
orașe de pe teritoriul republicii au fost organizate: ora copiilor, ora bunicilor, prînzul familiei, fi nalizarea 
concursurilor – albumul familiei, fi lmul familiei „Un bărbat și o femeie” (1966) de Claude Lelouche și cîn-
tecul familiei. 

În cadrul acţiunii „duete muzicale” au evoluat o serie de interpreţi binecunoscuţi în întraga ţară: Na-
talita Barbu, Zinaida Julea, Alexandru Manciu, Fratii Bivol, fratii Cordineanu, Georgeta Voinovan, Geta 
Burlacu, soţii Rada si Veaceslav Corjov, proiectul TV „Fabrica de staruri”. Toţi interpreţii au interpretat piese 
muzicale asistaţi de membrii familiei lor. 

Evenimentul organizat – Ziua Internaţională a Familiei, este o sărbătoare care vine să contribuie la 
stabilitatea și armonia socială prin promovarea valorilor perene ale familiei. Scopul Festivalului a constat 
în focusarea atenţiei societăţii și a opiniei publice asupra problemelor și neajunsurilor cu care se confrun-
tă familia contemporană, și îndemnînd oamenii să se întoarcă cu faţa la valorile tradiţionale ale familiei, 
cînd părinţii și copiii se respectă reciproc și au grijă unii de ceilalţi

6.2. PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI ÎN BAZĂ DE GEN, 
INCLUSIV VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

Violenţa dintotdeauna a fost parte a existenţei umane, iar impactul acesteia poate fi  văzut peste tot 
în lume. Violenţa în familie este una dintre formele cel mai des întîlnite, dar și cel mai greu de depistat, 
fi indcă are loc în intimitate și este cel mai puţin vizibilă – acolo, unde autorităţile nu pot interveni. De aici 
și percepţia autorităţilor statului că violenţa în familie este de natură privată și prea puţine se pot face. 
Situaţia este difi cilă reieșind și din percepţia tolerantă faţă de violenţa în familie a societăţii și chiar a 
victimelor. Astfel, „femeile în Moldova în general se jenează să vorbească despre abuzul în familie. Acest 
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lucru se întîmplă datorită unor percepţii general-acceptate despre faptul că violenţa este permisă pentru 
a pune femeile la locul lor sau că de fapt ele sînt cele care provoacă violenţa”.35

Datorită cadrului privat în care survine violenţa domestică, proporţiile violenţei sînt foarte greu de 
estimat. Puţinele studii în domeniu de care dispunem indică o situaţie alarmantă. 

Adoptarea Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenţei în familie, intrată în vigoare începînd 
cu 18 septembrie 2008, este un pas important în vederea stopării actelor de violenţă și marchează recu-
noașterea și implementarea de către Republica Moldova a angajamentelor internaţionale de respectare a 
drepturilor omului. Legea conţine noţiuni importante privind violenţa în familie și formele ei, stabilind un 
cadru instituţional cu responsabilităţi detaliate pentru autorităţile competente, prevede crearea centre-
lor de asistenţă pentru victimele violenţei și un mecanism efi cient de soluţionare a cazurilor de violenţă 
prin posibilitatea depunerii plîngerilor, aplicarea ordinului de protecţie și izolarea agresorului.

Cadrul legislativ
În vederea executării art. 18 pct. 2 al Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenţei în familie 

nr. 45 din 01.03.2007, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei a iniţiat procesul de armonizare a 
legislaţiei naţionale în vigoare cu prevederile Legii nominalizate. În acest sens, a fost elaborat Raportul 
de Compatibilitate a legislaţiei Republicii Moldova cu prevederile legii privind prevenirea și combaterea 
violenţei în familie, de către un grup de experţi naţionali independenţi, fi nanţaţi de către UNFPA, UNIFEM, 
UNDP și Misiunea OSCE în Moldova. Raportul conţine o serie de recomandări de modifi care și comple-
tare la legislaţia naţională. A fost instituit grupul de lucru interministerial pentru examinarea și validarea 
recomandărilor de modifi care și completare a legislaţiei naţionale conform Raportului de compatibilitate 
și elaborare a proiectului de Lege cu privire la modifi carea și completarea unor acte legislative relevante 
din acest domeniu. În componenţa grupului de lucru au intrat reprezentanţi ai ministerelor cu abilităţi și 
funcţii  de prevenire și combatere a violenţei în familie, conform art. 7, pct.1, lit. a) din Legea menţionată 
mai sus, reprezentanţi ai societăţii civile și ai mediului academic, ai comunităţii de donatori. 

Proiectul de Lege menţionat vine cu o serie de elemente noi care urmează a fi  încorporate în legisla-
ţia naţională și propune modifi cări și completări la un șir de acte normative printre care:

– Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (Monitorul Ofi cial al Republicii 
Moldova, 2002, nr.128-129, art.1012), cu modifi cările ulterioare; 

– Codul de procedură penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Ofi cial 
al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110, art.447), cu modifi cările ulterioare; 

– Codul familiei al Republicii Moldova nr.1316--XIV din 26 octombrie 2000 (Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova, 2001, nr.47-48, art.210), cu modifi cările ulterioare; 

– Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr.225-XV din 30 mai 2003 (Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova, 2003, nr.111-115, art.451), cu modifi cările ulterioare;

– Legea asistenţei sociale nr.547-XV din 25 decembrie 2003 (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldo-
va, 2004, nr.42-44, art.249), cu modifi cările ulterioare;

– Legea cu privire la prevenirea și combaterea violenţei în familie nr. 45-XVI  din  1 martie 2007 
(Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2008, nr.55-56,  art.178);

– Legea privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 (Monitorul Ofi cial al 
Republicii Moldova, 2007, nr.32-35, art.116), cu modifi cările ulterioare;

– Legea privind ocuparea forţei de muncă și protecţia socială a persoanelor afl ate în căutarea unui 
loc de muncă nr.102-XV din 13 martie 2003 (Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova, 2003, nr.070, 
art.312), cu modifi cările ulterioare;

– Legea cu privire la poliţie nr.416-XII din  18 decembrie 1990 (Monitorul Ofi cial al Republicii Mol-
dova, 2002, nr.17-19, art.56), cu modifi cările ulterioare.

Existenţa unui cadru legislativ ajustat alături de un mecanism instituţional efi cient, capabil să intervi-
nă pentru a stopa și preveni actele de violenţă, capacităţile consolidate ale diverșilor colaboratori în acest 

35  Opriţi violenţa împotriva femeilor, http://www.stopvaw.org/Moldova.html, Raportul: O investigaţie asupra statutului drepturilor fe-
meilor în Europa de Sud-Est și CSI.
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domeniu, vor permite obţinerea unor rezultate reale în prevenirea și combaterea fenomenului violenţei 
în familie în Republica Moldova. 

Întru executarea art. 10 pct. 4 al Legii cu privire la prevenirea și combaterea violenţei în familie nr. 45-
XVI din 01.03.2007, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei a elaborat un proiect de Regulament-
cadru de organizare și funcţionare a centrelor de reabilitare a victimelor violenţei în familie. Proiectul 
de Regulament-cadru include prevederi detaliate cu privire la: scopul și obiectivele centrului, principiile 
generale de activitate, organizarea și funcţionarea centrului, plasamentul benefi ciarilor în centru, mana-
gementul centrului, personalul centrului și fi nanţarea centrului.

Proiectul de Regulament-cadru propus refl ectă angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova 
în domeniu, precum și alinierea la practica internaţională în domeniul sistemului de protecţie socială prin 
dezvoltarea infrastructurii serviciilor sociale adresate subiecţilor violenţei în familie. 

Totodată, o realizare importantă constituie aprobarea Hotărîrii Guvernului nr. 544 din 09.09.2009 cu 
privire la aprobarea Conceptului Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al cazurilor de vi-
olenţă în familie”. Sistemul informaţional automatizat este destinat colectării, stocării și prelucrării datelor 
despre fenomenul violenţei în familie, informării autorităţilor publice centrale și autorităţilor administra-
ţiei publice locale, persoanelor fi zice și juridice despre instituţiile și serviciile sistemului de protecţie a vic-
timelor violenţei în familie, despre serviciile și programele de reabilitare a agresorilor, precum și despre 
benefi ciarii sistemului. Pentru iniţierea procesului de colectare a datelor statistice au fost elaborate Fișele 
statistice pentru evidenţa cazurilor de violenţă în familie pentru specialiștii din trei domenii: sănătate, 
protecţie socială și poliţie. Procesul respectiv a fost lansat în două raioane-pilot: Drochia și Cahul. 

Funcţionarea sistemului informaţional automatizat va contribui semnifi cativ la monitorizarea continuă 
a fenomenului violenţei în familie, iar analiza statistică a numeroșilor indicatori extrași din sistem va oferi o 
bază consistentă pentru elaborarea unor politici efi ciente de prevenire și contracarare a acestuia. Totodată 
acest sistem va contribui la responsabilizarea specialiștilor cu competenţe în domeniul prevenirii și com-
baterii violenţei în familie, prin îndeplinirea atribuţiilor sale funcţionale vizavi de înregistrarea cazurilor și 
raportarea acestora, precum și minimalizarea toleranţei faţă de fenomenul violenţei în familie. 

Un raport asupra pilotării Sistemului informaţional automatizat în Drochia arată că implementarea sis-
temului a efi cientizat lucrul echipei multidisciplinare la nivel de identifi care a victimelor, asistenţă și moni-
torizare ulterioară. Astfel, în perioada ianuarie-aprilie 2009, în raionul Drochia au fost depistate și asistate 32 
victime ale violenţei în familie, 43,75 % dintre ele fi ind înregistrate de către asistenţii sociali din comunitate, 
40,6 % – în cadrul Centrului Maternal și 15,65 % – în cadrul Spitalului Raional Drochia, secţia Internare. Date-
le asupra acestor cazuri, generate de Sistemul informaţional automatizat vor reprezenta un tablou complex 
al cazurilor, conţinînd informaţii despre tipul de violenţă, cauzele acesteia, profi lul victimei și agresorului, 
necesităţile lor, serviciile oferite și rolul, și funcţiile membrilor echipei multidisciplinare.

Implementarea unui astfel de Sistem informaţional automatizat este foarte costisitoare. De aceea 
Ministerul a iniţiat consultări între instituţiile de stat vizate și principalii actori internaţionali în domeniu 
(UNFPA, UNICEF și OIM) privind posibilitatea realizării unui program electronic integrat care ar cumula 
datele referitoare la cazurile de abuz asupra copilului, de violenţă în familie și de trafi c de persoane. O 
astfel de soluţie ar diminua semnifi cativ costurile de producere și întreţinere ale sistemului informaţional 
automatizat „Registrul de Stat al Cazurilor de Violenţă în Familie”.

Mecanism de implementare și monitorizare 
Grupul coordonator în domeniul prevenirii și combaterii violenţei în bază de gen, inclusiv a violenţei 

în familie (creat în mai 2008), și-a continuat activitatea și pe parcursul anului 2009. În vederea realizării 
obiectivelor propuse, în perioada de referinţă, Grupul menţionat s-a întrunit în ședinţe lunare unde s-au 
discutat următoarele subiecte: 

– organizarea și desfășurarea Campaniei internaţionale „16 zile de activism împotriva violenţei în 
bază de gen”;

– prezentarea studiilor și sondajelor efectuate în domeniu pe parcursul anului de către partenerii 
nonguvernamentali și guvernamentali: 
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1.  Vulnerabilitatea de gen la infecţia HIV în Republica Moldova.
2.  Atitudini și practici privind pedeapsa corporală a copiilor în Republica Moldova.

– realizările obţinute de actorii guvernamentali în implementarea Legii cu privire la prevenirea și 
combaterea violenţei în familie, obstacolele întîlnite, necesităţile evaluate și propunerile oferi-
te pentru susţinerea activităţilor, iniţiativelor în contextul îndeplinirii atribuţiilor conform Legii 
menţionate;

– note informative privind activitatea delegaţiei naţionale la ședinţele Comitetului ad-hoc din ca-
drul Consiliului Europei pentru prevenirea și combaterea violenţei faţă de femei și violenţei în 
familie;

– activităţile de promovare a proiectului de lege pentru modifi carea și completarea unor acte le-
gislative în contextul asigurării armonizării legislaţiei naţionale la prevederile Legii-cadru din do-
meniu;

– discutarea raportului și recomandărilor dnei Yakin Ertürk, Raportorului Special pe problemele 
violenţei împotriva femeilor, cauzele și consecinţele acestui fenomen care a întreprins o misiune 
ofi cială în Republica Moldova de monitorizare și evaluare a domeniului etc.

Activitatea grupului a demonstrat necesitatea instituirii unui organ central cu atribuţii în asigurarea 
cooperării dintre autorităţile centrale responsabile de promovarea și implementarea programelor comu-
ne în domeniul prevenirii și combaterii violenţei în familie și asistenţei victimelor. La nivel central, rolul 
grupului rezidă și în evitarea fragmentării problemelor de implementare a legii-cadru prin reprezentativi-
tatea acestuia, membrii lui fi ind persoane cu funcţii de coordonare a activităţilor antiviolenţă în familie în 
cadrul structurilor menţionate în articolul 7 alin.1 lit.a) al Legii-cadru, precum și reprezentanţi ai societăţii 
civile, organizaţiilor internaţionale. 

Practica Europeană indică asupra utilităţii unui organ coordonator asemănător la nivel central. Ast-
fel de organe de coordonare există în Suedia, Olanda, Austria, Spania, România și alte ţări. Atribuţiile de 
bază sînt elaborarea, promovarea politicilor în domeniul prevenirii și combaterii violenţei în familie dar și 
coordonarea tuturor activităţilor din acest domeniu în vederea asigurării acordării unor servicii integrate 
victimelor violenţei la nivel local. Printre alte atribuţii ale acestui organ sînt cercetarea știinţifi că și aduna-
rea datelor statistice asupra fenomenului violenţei în familie. 

Republica Moldova benefi ciază de un suport considerabil din partea comunităţii internaţionale în 
acţiunile de prevenire și combatere a violenţei în familie și trafi cului de fi inţe umane. În 2008, Programul 
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA), Misiunea Organizaţiei 
Internaţionale pentru Migraţiune (OIM) și Misiunea Organizaţiei pentru Securitate și Cooperare în Europa 
(OSCE), în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și societatea civilă, au lansat Proiectul „Protecţia și 
abilitarea victimelor trafi cului de fi inţe umane și ale violenţei în familie”. Proiectul este fi nanţat de Guver-
nul Japoniei, prin Fondul ONU pentru Securitate Umană. 

Scopul acestui proiect constă în:
Garantarea accesului echitabil la servicii calitative de bază pentru persoanele expuse trafi cului de 

fi inţe umane și violenţei în familie Proiectul „Protecţia și abilitarea victimelor trafi cului de fi inţe umane și 
ale violenţei în familie” își propune să răspundă necesităţilor victimelor și potenţialelor victime ale violen-
ţei și trafi cului, prin consolidarea sistemului de protecţie la nivel central și local, precum și prin mobiliza-
rea comunităţilor în prevenirea și combaterea acestor fenomene. 

Obiectivele proiectului în funcţie de componente:
• Obiectivul componentei de Protecţie este: Întărirea capacităţii instituţiilor guvernamentale de a 

presta în permanenţă servicii de identifi care, protecţie și asistenţă a victimelor trafi cului de fi inţe 
umane și violenţei domestice, în colaborare cu societatea civilă.

• Obiectivul componentei de Abilitare/Creșterea Capacităţii este, după cum urmează: Abilitarea/
Împuternicirea comunităţilor, organizaţiilor societăţii civile și indivizilor de a fi  mai bine pregătiţi 
în abordarea problemelor de securitate umană privind trafi cul de fi inţe umane și violenţa domes-
tică și de a oferi servicii de bază persoanelor afl ate în cazuri de risc. 
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MMPSF este benefi ciarul proiectului pentru componenta de protecţie și se referă la acordarea ser-
viciilor de calitate (medicale, psihologice, sociale, legale etc.) pentru identifi carea, protecţia și asistarea 
victimelor și a potenţialelor victime ale trafi cului de fi inţe umane și ale violenţei în familie. În acest con-
text, pe parcursul anului 2009, în cinci raioane din republică a fost desfășurat procesul de identifi care a 
necesităţilor și de planifi care strategică în domeniile vizate. Totodată, în aceste raioane-pilot (Șoldănești, 
Anenii Noi, Rezina, Vulcănești și Grigoriopol), cu participarea reprezentanţilor Ministerului, au fost desfă-
șurate ateliere de lucru asupra iniţiativelor de dezvoltare a serviciilor pentru subiecţii violenţei în familie. 
Evenimentele respective au fost organizate în scopul defi nitivării propunerilor de proiect în domeniul 
dezvoltării serviciilor sociale, înaintate anterior de comunităţi, și instruirii reprezentanţilor administraţiei 
publice locale în implementarea acestor proiecte. Astfel, în comunităţile respective, începînd cu anul 
2010, vor funcţiona centre de informare și consiliere pentru victimele și potenţialele victime ale violenţei 
în familie și ale trafi cului de fi inţe umane, printre grupurile-ţintă fi ind și tineri din aceste comunităţi. 

Consolidarea capacităţilor resurselor umane din domeniu 
În perioada 21-24 mai 2009 Ministerul, în comun cu Fondul ONU pentru Populaţie și Institutul de 

Formare și Cercetare, ULIM, a organizat programul de instruire „Schimb și transfer de practici bune în 
domeniul protecţiei și abilitării victimelor violenţei în familie”. Scopul general al programului respectiv 
a constat în crearea condiţiilor privind formarea unor echipe multidisciplinare în domeniul prevenirii și 
combaterii violenţei în familie în localităţi, caracterizate prin posedarea de cunoștinţe, abilităţi de lucru și 
atitudine profesionistă. 

În cadrul programului menţionat, au fost instruiţi specialiști din diferite domenii de activitate, dar 
avînd nemijlocit competenţe în prevenirea și combaterea violenţei în familie.

Pe 18 septembrie 2009 s-a împlinit un an de cînd a intrat în vigoare Legea nr.45 cu privire la preveni-
rea și combaterea violenţei în familie. Un articol important al acestei legi îl constituie „Măsurile de protec-
ţie”, una dintre prevederile căruia este emiterea de către instanţa de judecată a ordonanţei de protecţie. 
Ordonanţa de protecţie presupune un set de restricţii menite să protejeze persoana abuzată, inclusiv 
prin obligarea agresorului să nu se apropie de victimă, să părăsească temporar locuinţa comună etc. În 
realitate, însă, chiar și după un an de la intrarea în vigoare a acestor prevederi legale, persoana afectată 
de violenţă este cea care, de cele mai multe ori, se vede nevoită să-și găsească un refugiu în altă parte, 
pe cînd agresorul continuă să locuiască la domiciliu. Adică, legea nominalizată, inclusiv Ordonanţa de 
protecţie, nu se aplică în practică. 

La această concluzie au ajuns participanţii la un curs de instruire pentru judecători, procurori și avo-
caţi, privind realizarea prevederilor legii nr.45, organizat în zilele de 15 și 16 septembrie 2009 la Chișinău, 
de către UNFPA (Fondul ONU pentru Populaţie) în parteneriat cu Asociaţia Avocaţilor Americani pentru 
Supremaţia legii și Institutului Naţional de Justiţie cu participarea specialiștilor din cadrul MPSFC. Semi-
narul de instruire a întrunit circa 50 de specialiști din domeniul jurisprudenţei, din mai multe raioane ale 
republicii. Timp de două zile ei au studiat legislaţia naţională și internaţională în domeniul prevenirii și 
combaterii violenţei în familie, urmînd ca ulterior să aplice în practică cunoștinţele obţinute și să intervină 
rapid și profesionist în soluţionarea acestor cazuri. Astfel, pînă la fi nele anului 2009, au fost emise două 
ordonanţe de protecţie pe cauză civilă, ambele în raionul Anenii Noi. 

Atelierele de instruire pentru judecători, procurori și avocaţi fac parte dintr-un set de activităţi pre-
văzute în cadrul proiectului „Protecţia și abilitarea victimelor trafi cului de fi inţe umane și violenţei în 
familie”, care se desfășoară în Moldova între anii 2008-2011, fi ind realizat de către PNUD, UNFPA, OIM și 
OSCE, cu susţinerea fi nanciară a Guvernului Japoniei. Proiectul își propune să asiste Guvernul Republicii 
Moldova în procesul de reducere a fenomenului violenţei în familie și trafi cului de fi inţe umane, utilizînd 
mai multe mecanisme, printre care asigurarea funcţionării corecte a legislaţiei de profi l și îmbunătăţirea 
acesteia, instruirea specialiștilor implicaţi în combaterea violenţei și trafi cului (poliţiști, medici, psihologi, 
asistenţi sociali, funcţionari publici, justiţiari etc.), desfășurarea unor acţiuni de sensibilizare cu privire la 
fenomenul violenţei și trafi cului, dezvoltarea serviciilor de asistenţă a persoanelor abuzate și abuzatorilor 
la nivel comunitar. 
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Prin intermediul proiectului nominalizat au fost desfășurate cursurile de instruire la subiectul „Protec-
ţia și Abilitarea victimelor violenţei în familie și trafi cului de fi inţe umane. Echipe multidisciplinare la nivel 
comunitar”. Scopul cursurilor de instruire a fost: consolidarea capacităţilor echipelor multidisciplinare la 
nivel local în elaborarea strategiilor privind implementarea prevederilor legislative pentru prevenirea și 
combaterea violenţei în familie și trafi cului de fi inţe umane. Aceste instruiri au fost desfășurate în 4 raioa-
ne pentru reprezentanţii administraţiei publice locale din 5 comunităţi: 

Anenii Noi (c. Roșcani, c. Calfa, c. Hîrbovăţ, c. Cobusca Veche, c. Merenii Noi);
Șoldănești (c. Salcia, c. Găuzeni, c. Poiana, c. Cobîlea, c. Parcani);
Rezina (c. Păpăuţi, c. Meșeni, c. Ignăţei, c. Saharna Nouă, c. Tareuca);
Vulcănești (c. Carbalia, c. Cismichioi, c. Etulia, c. Etulia Noua, c. St. Etulia).

De asemenea, prin intermediul acestui proiect în localităţile menţionate vor fi  preconizate instruiri 
pentru specialiștii din domeniile sănătăţii, protecţiei sociale și poliţiei pentru completarea fi șelor statisti-
ce pentru evidenţa cazurilor de violenţă în familie. 

Campanii informaţionale 
Subiectul prevenirii fenomenului violenţei în familie și sensibilizării populaţiei la un comportament 

antiviolent faţă de femei a inspirat desfășurarea în Republica Moldova a campaniilor informaţionale lan-
sate de ONU. Este important de menţionat Campania „16 Zile de acţiuni împotriva violenţei în bază 
de gen”, care s-a desfășurat în Republica Moldova al cincilea an consecutiv, în anul 2009 – sub genericul 
„NOI PUTEM STOPA VIOLENŢA FAŢĂ DE FEMEI”.

 Scopul Campaniei este mobilizarea societăţii, Guvernului și organizaţiilor neguvernamentale la par-
ticiparea activă în prevenirea și combaterea violenţei în bază de gen și a violenţei în familie. 

 Obiectivele pe care și le-au propus organizatorii evenimentului s-au referit la: schimbarea atitudinii 
și a comportamentului violent, formarea culturii relaţiilor nonviolente între genuri și în familie, întărirea 
capacităţilor organizaţiilor societăţii civile în promovarea și implementarea efi cientă a programelor de 
prevenire a violenţei în bază de gen, informarea publicului despre legislaţia internaţională și naţională ce 
contribuie la protejarea victimelor violenţei și restabilirea drepturilor acestora.

Pentru realizarea obiectivelor propuse, la nivel naţional și local a fost desfășurat un program complex 
de activităţi și evenimente printre care: conferinţa de presă de lansare a Campaniei, cursuri de instruire, 
mese rotunde, dezbateri publice, conferinţe, programe TV și Radio cu caracter de sensibilizare, publicarea 
și distribuirea materialelor metodice și informaţionale pe domeniul dat, instruire și informare în domeniul 
drepturilor omului, violenţei în bază de gen și violenţei în familie.

În scopul informării și schimbării atitudinilor și comportamentului faţă de fenomenul violenţei în 
familie, cu susţinerea programului UNIFEM, a fost elaborată broșura „Violenţa în familie și trafi cul de 
fi inţe umane prin prisma de gen”. Aici au fost refl ectate unele aspecte importante, precum: 

– factorii ce favorizează manifestările de violenţă în familie;
– cadrul legal-normativ în domeniu; 
– realizările în domeniul violenţei în familie și trafi cului de fi inţe umane; 
– problemele identifi cate în urma analizei domeniului vizat;
– recomandări cu privire la acţiunile ce urmează a fi  întreprinse pe domenii de intervenţie. 

Infrastructura serviciilor adresate subiecţilor violenţei în familie
Actualmente, pe teritoriul republicii funcţionează mai multe centre care oferă servicii adresate victi-

melor violenţei în familie, printre care se numără:
– Refugiul „Casa Mărioarei”, mun. Chișinău, ce oferă servicii de asistenţă și reabilitare pentru fe-

meile victime ale violenţei în familie;
– Centrul de Asistenţă Psihosocială a Copilului și Familiei „Amicul” (Chișinău), ce oferă servicii de 

consiliere acordate copiilor victime ale violenţei în familie;
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– Centrul de Asistenţă și Protecţie a Victimelor Violenţei (Bălţi), centru de zi ce acordă consiliere și 
suport în soluţionarea problemelor victimelor violenţei în familie (fi nanţat din bugetul de stat);

– Centrul Consultativ municipal pentru Familii și Copii (Bălţi); 
– Centrul de informare și consiliere pentru victimele violenţei (Cahul), centru de zi ce acordă con-

siliere și suport în soluţionarea problemelor victimelor (fi nanţat din bugetul de stat);
– Centrul Maternal „Ariadna” (Drochia), ce acordă servicii de plasament de urgenţă;
– Centrul Maternal „Încredere” (Cahul), ce oferă plasament temporar cuplului mamă-copil și acor-

dă servicii de consiliere victimelor violenţei în familie; 
– Centrul Maternal „Pro Familia” (Căușeni), ce oferă plasament temporar cuplului mamă-copil și 

acordă servicii de consiliere victimelor violenţei în familie;
– Centrul Maternal „Pro Femina” (Hîncești), ce oferă plasament temporar și servicii de consiliere 

(psihologice, sociale, juridice) pentru cuplul mamă-copil victime ale violenţei în familie;
– Centrul familial de criză „SOTIS” (Bălţi), ce prevede consiliere pentru victimele violenţei în fami-

lie /trafi cului de fi inţe umane (psihologică, socială, juridică, medicală);
– Centrul de plasament temporar pentru copii în situaţie de risc „Drumul spre Casă” (Bălţi), ce 

oferă servicii de reabilitare cuplurilor mamă-copil, victime ale violenţei în familie/ trafi cului de 
fi inţe umane;

– ONG „La Strada”:
– Serviciul de mediere pentru copiii abuzaţi sexual de cetăţenii străini; 
– Telefonul de încredere pentru femei care suferă de violenţă în familie – 0800 88 008;
– Centrul de drept (Căușeni) dezvoltă reţeaua de servicii juridice pentru victimele violenţei în fami-

lie în 4 raioane: Anenii Noi, Rezina, Șoldănești, Vulcănești.
Lucrul cu agresorii este realizat de către colaboratorii Comisariatelor de poliţie, în sarcina cărora revine 

luarea la evidenţă profi lactică a scandalagiilor familiali și organizarea măsurilor profi lactice cu agresorii.

6.3. POLITICA SOCIALĂ DE PREVENIRE ŞI COMBATERE 
A TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE (TFU) 

Pe parcursul anului 2009, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, în parteneriat cu Misiu-
nea Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldova (OIM) și Fondul Naţiunilor Unite pentru 
Populaţie (UNFPA), a extins pilotarea Sistemului Naţional de Referire în domeniul protecţiei și asisten-
ţei victimelor și potenţialelor victime ale trafi cului de fi inţe umane (SNR) în 7 raioane noi: Vulcănești, 
Rezina, Șoldănești, Anenii Noi, Sîngerei, Rîșcani, Ocniţa. În același timp, primele 4 dintre aceste raioane 
și raionul Grigoriopol din stînga Nistrului au fost susţinute drept raioane-pilot pentru implementarea 
proiectului „Protecţia și abilitarea victimelor trafi cului de fi inţe umane și a violenţei în familie” fi nanţat 
de Guvernul Japoniei prin Fondul Naţiunilor Unite pentru Securitate Umană, implementat de către 
OIM, UNFPA și PNUD, benefi ciind de un șir de instruiri etc. La fi nele anului 2009 SNR se implementa în 
23 raioane, 2 municipii și un oraș.

În perioada octombrie-decembrie 2009 Unitatea Naţională de Coordonare a SNR, împreună cu alţi 
reprezentanţi ai MMPSF și ai OIM, a efectuat 16 vizite de monitorizare în raioanele unde lucrul echipei 
multidisciplinare (EMD) s-a dovedit a fi  puţin efi cient, invitaţia parvenind, în unele cazuti, chiar din raion 
(Comrat, Vulcănești, Cimișlia, Soroca, Leova, Cantemir, Ocniţa, Nisporeni, Rezina, Șoldănești, Anenii Noi, 
Rîșcani, Sîngerei, Edineţ, Ungheni, Telenești). Aceste vizite au decurs sub formă de participare la ședinţa 
echipei multidisciplinare, ședinţe și/sau discuţii cu coordonatorii echipelor, și/sau cu șefi i secţiilor asisten-
ţă socială și protecţie a familiei sau cu înșiși președinţii Comisiilor teritoriale de combatere a trafi cului de 
fi inţe umane (vicepreședinţii Consiliilor raionale). 

Pe parcursul acestor vizite de monitorizare au fost identifi cate un șir de probleme, din cauza cărora 
echipele multdisciplinare n-au activat sau nu activau în măsură necesară:
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1. Echipa multidisciplinară nu exista de facto, confundîndu-se Comisia teritorială pentru combaterea 
trafi cului de fi inţe umane cu Echipa multidisciplinară pentru acordarea asistenţei și protecţiei 
victimelor și potenţialelor victime ale trafi cului de fi inţe umane, aceasta din urmă nefi ind în unele 
cazuri creată, cel puţin, formal. 

2. Conlucrarea joasă între specialiștii din cadrul EMD. Din diferite motive, în unele raioane coordo-
natorul echipei nu s-a dovedit a fi  capabil de a o conduce, negăsind modalitatea efi cientă de 
colaborare cu membrii echipei. 

3. Colaborarea insufi cientă între EMD și ONG locale.
În unele raioane s-a observat o colaborare formală a echipei multidisciplinare cu ONG-urile din raion, 

cu atribuţii în acest domeniu, chiar dacă acestea sînt membri ai echipei. Conform Strategiei SNR, toate 
cazurile asistate de către ONG-uri ar trebui să fi e discutate la ședinţa echipei multidisciplinare și ulterior 
referite la Unitatea Naţională de Coordonare (UNC), fapt care nu se întîmplă din diferite motive (neștiinţă, 
dorinţa de a păstra confi denţialitatea benefi ciarilor asistaţi în cadrul proiectelor implementate de către 
aceste ONG-uri).

4. Specialistul coordonator al EMD consideră drept supliment la funcţiile sale de bază activitatea în 
cadrul echipei. Mai mulţi coordonatori ai echipei multidisciplinare au manifestat nemulţumirea 
ca nu sînt remuneraţi suplimentar pentru activitatea pe care o desfășoară gestionînd activitatea 
acestei structuri, solicitînd supliment la salariu sau instituirea unei noi unităţi în cadrul DAS și PF, 
care ar fi  responsabilă doar de acest segment, motivînd că nu reușesc să îndeplinească cu volu-
mul mare de muncă și invocînd motivul că dacă ar exista o unitate separată în acest sens, lucrul 
ar fi  mai calitativ, iar cazurile identifi cate ar fi  cu mult mai numeroase. 

De fapt, atît victimele trafi cului de fi inţe umane, cît și potenţialele victime ale trafi cului (mame solita-
re, copii rămași fără îngrijire, victimele violenţei în familie, absolvenţii instituţiilor rezidenţiale, migranţii 
afl aţi în difi cultate, alte categorii vulnerabile) fac parte din spectrul de benefi ciari care trebuie să benefi -
cieze de asistenţă și sprijin din partea autorităţilor publice conform legislaţiei în vigoare.

5. Echipa, fi ind condusă de responsabili cu funcţii de decizie, s-a dovedit a fi  puţin funcţională. 
În unele raioane echipa era condusă formal de către funcţionari cu funcţii de decizie, ceea ce crea 

impedimente în funcţionarea ei. Întrucît coordonatorul echipei era mereu ocupat, ședinţele ei aveau 
loc foarte rar sau chiar nu aveau loc. În acest context, reiterăm faptul că în 2006, prin Ordinul nr. 33 al 
Ministerului Sănătăţii și Protecţiei Sociale, a fost solicitată desemnarea unui specialist din cadrul Secţiei 
Asistenţă Socială și Protecţie a Familiei din cadrul Consiliului raional pentru a forma o echipa compusă 
din specialiștii structurilor decentralizate. După posibilitate se recomandă a fi  specialistul în probleme-
le familiilor cu copii în situaţii de risc. Anume acest specialist trebuia să devină ulterior coordonatorul 
echipei. 

6. Lipsa referirilor la UNC. În unele raioane a fost menţionat că lucrul de fapt decurge destul de bine 
și mulţi benefi ciari sînt ajutaţi prin intermediul echipei multidisciplinare, iar referirile la UNC nu 
au loc, deoarece multe cazuri se rezolvă la nivel local, avînd sufi ciente resurse la nivel de raion. 
De fapt referirea benefi ciarilor trebuie să urmeze chiar și în cazul cînd nu este nevoie de asistenţă 
suplimentară la nivel naţional, aceasta fi ind o condiţie esenţială pentru crearea bazei de date la 
acest nivel. 

7. Problema confi denţialităţii este o problemă destul de acută și, din păcate, nu se respectă conform 
cerinţelor. Principiul confi denţialităţii este unul de bază și necesită a fi  respectat pe deplin. În 
niciun caz benefi ciarul nu trebuie invitat la ședinţa echipei pentru a-și povesti istoria. Contact di-
rect cu benefi ciarul are doar managerul de caz, care este desemnat la ședinţa echipei sau devine 
persoana care a identifi cat cazul și a avut deja primul interviu cu benefi ciarul. 

8. Colaborarea cu mass-media în cadrul SNR. Etica jurnalistică presupune respectarea confi denţiali-
tăţii benefi ciarilor, ale căror istorii sînt refl ectate în presă. Cu regret, de multe ori jurnaliștii nu res-
pectă acest principiu, explicînd că benefi ciarul a fost de acord să-și povestească istoria publicului 
larg, dar în majoritatea cazurilor, nivelul de educaţie al benefi ciarului nu-i permite să înţeleagă pe 
deplin la ce risc se expune odată cu ilustrarea istoriei sale de mass-media. Riscul ca benefi ciarul să 
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fi e identifi cat persistă chiar și atunci cînd datele personale nu sînt enunţate, dar, deoarece de cele 
mai multe ori persoana vine dintr-o comunitate mică, unde locuitorii se cunosc reciproc destul 
de bine, e sufi cient de a afl a doar unele date din istoria acestuia pentru a putea fi  ușor identifi cat 
și apoi stigmatizat. 

9. Fluctuaţia cadrelor. O altă problemă destul de stringentă s-a dovedit a fi  fl uctuaţia mare de cadre 
în rîndul specialiștilor din raion, care făceau parte din echipa multidisciplinară. În mai multe ra-
ioane s-a schimbat componenţa, iar în unele din acest motiv a fost înlocuit chiar și coordonatorul 
echipei. Deoarece mai multe persoane sînt relativ noi în domeniu sau nu au benefi ciat de instru-
irile respective, este necesară organizarea instruirilor suplimentare pentru echipele multidiscipli-
nare nou-formate, consolidînd capacităţile acestora. 

10. Difi cultatea de a aduna echipa. Mai mulţi coordonatori ai echipelor multidisciplinare s-au plîns 
de faptul că chiar dacă ei își doresc mult să soluţioneze cît mai multe cazuri prin intermediul 
ședinţelor echipelor multidisciplinare, folosind resursele umane ale acestora, cu regret, se con-
fruntă cu problema de a aduna echipa în ședinţă într-o componenţă mai largă sau completă, 
deoarece reprezentanţii desemnaţi din diferite structuri se eschivează de la activitatea în ca-
drul echipei. 

Totodată, specialiștii din cadrul echipelor au abordat următoarele probleme:
În unele raioane ni s-a explicat că referirile nu au loc, deoarece asistenţii sociali din comunităţi nu sînt 

sufi cient instruiţi pentru a putea identifi ca benefi ciari, victime și potenţiale victime ale TFU. Prin urmare, 
MMPSF a fost rugat să organizeze, după posibilitate, instruiri suplimentare pentru asistenţii sociali în 
acest domeniu. 

La ședinţa echipei multidisciplinare dintr-un raion mai multe din cazurile discutate vizau minori cu 
comportament deviant, soluţionarea unor asemenea cazuri dovedindu-se destul de difi cilă, din cauza 
lipsei unor centre specializate de plasament, unde s-ar putea lucra cu astfel de minori. 

În același timp în mai multe raioane a fost abordat subiectul necesităţii unităţii de psiholog în cadrul 
uneia din structurile de stat, care ar putea presta servicii de consiliere pentru acest grup de befi ciari, fi ind 
unul deosebit și destul de difi cil. 

În mai multe raioane lipsesc centrele pentru asistenţa și protecţia copiilor, iar cazurile cînd copiii au 
nevoie de asistenţă, și mai ales de plasament urgent, sînt destul de frecvente.

În contextul celebrării Zilei europene de luptă împotriva trafi cului de fi inţe umane la 17 octombrie 
2009 a fost organizată cea de-a 2-a ediţie a Festivalului copiilor talentaţi și a organizaţiilor active în dome-
niul protecţiei sociale a copiilor „Cu pași mici spre viitor”. 

În cadrul SNR a demarat procedura de creare a sistemului de colectare a datelor privind prevenirea 
și combaterea trafi cului de fi inţe umane, respectînd principiul protecţiei datelor personale, care se va 
realiza prin:

– elaborarea conceptului sistemului informaţional de colectare a datelor;
– elaborarea regulamentului de administrare a sistemului informaţional;
– elaborarea acordului-cadru cu privire la regimul de colectare, prelucrare și schimb de informaţii 

între furnizorii de informaţii și depozitar – Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei.  
Prin Unitatea Naţională de Coordonare (UNC), care are funcţia și de colectare a datelor, de coordona-

re și monitorizare a implementării SNR, pe parcursul anului 2009 au fost asistate cazuri de trafi c – 133 și 
cazuri de prevenire – 307, total cazuri asistate – 440. 

Astfel, din iunie 2006 pînă în 31 decembrie 2009 au fost asistate 873 cazuri: de trafi c – 292 și de pre-
venire – 581 (Tabelul 6.1).
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Tabelul 6.1. Cazuri asistate şi de prevenire a trafi cului de fi inţe umane, 2006-2009

Anul 
intrării 

în sistem
Raion / Tipul cazului Trafi c

2009
Prevenire 

2009 Total 2009 Total trafi c 
2006-2009

Total 
prevenire 

2006-2009

TOTAL 
2006-2009

 1 Bălţi 7 4 11 24 19 43

6 2 Edineţ 10 2 12 26 11 37

0 3 Căuşeni 6 23 29 51 65 116

0 4 Cahul 15 30 45 32 49 81

2 5 Călăraşi 3 6 9 9 39 48

 6 Cimişlia 3 14 17 16 37 53

 7 Hînceşti 8 3 11 25 40 65

 8 Ştefan Vodă 2 4 6 5 15 20

7 9 Floreşti 11 15 26 14 25 39

0 10 Teleneşti 4 5 9 4 9 13

0 11 Leova 1 1 2 2 3 5

2 12 Soroca 3 17 20 4 22 26

 13 Ungheni 1 5 6 6 12 18

 14 Nisporeni 2 3 5 6 9 15

 15 Cantemir 1 1 2 2 3 5

8 16 Comrat 0 2 2 2 3 5

0 17 Făleşti 2 7 9 3 9 12

0 18 Otaci 0 14 14 3 21 24

2 19 Chişinău 11 54 65 15 93 108

 20 Şoldăneşti 2 7 9 2 7 9

 21 Sîngerei 1 2 3 1 2 3

9 22 Anenii Noi 7 12 19 7 12 19

0 23 Ocniţa 1 3 4 1 3 4

0 24 Vulcăneşti 1 15 16 1 15 16

2 25 Rezina 2 2 4 2 2 4

 26 Rîşcani 1 2 3 1 2 3

 27 Orhei 7 13 20 7 13 20

 28 Basarabeasca 1 3 4 1 3 4

 29 Ialoveni 1 4 5 1 4 5

 30 Străşeni 1 3 4 1 3 4

 31 Glodeni 1 1 2 1 1 2

 32 Donduşeni 0 1 1 0 1 1

 33 Dubăsari 5 8 13 5 8 13

 34 Transnistria 8 5 13 8 5 13

 35 Rusca (penitenciar) 0 12 12 0 12 12

 36 Alte ţări 4 4 8 4 4 8

  TOTAL 133 307 440 292 581 873
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6.4. CONCLUZII. RECOMANDĂRI

Egalitatea de gen
1.  Armonizarea cadrului normativ existent cu prevederile Legii cu privire la asigurarea egalităţii de șan-

se între femei și bărbaţi.
2.  Armonizarea legislaţiei în vigoare cu art.26 al Cartei Sociale Europene revizuite.
3.  Integrarea dimensiunii de gen în politicile și planurile din domeniul protecţiei sociale și familiei pre-

cum și asigurarea analizei ulterioare a acestora prin prisma dimensiunii de gen.
4.  Diseminarea informaţiei privind conţinutul Legii cu privire la egalitatea de șanse între femei și băr-

baţi, CEDAW și Comentariile fi nale ale Comitetului privind eliminarea discriminării faţă de femei pen-
tru RM, august 2007 (Sesiunea 36) etc.

5.  Implementarea măsurilor strategice prevăzute în Programul Naţional de asigurare a egalităţii de gen 
în Republica Moldova pe anii 2010-2015.

6.  Elaborarea și aplicarea Curriculei de instruire iniţială și continuă în domeniul asigurării egalităţii ge-
nurilor pentru asistenţii sociali.

7.  Elaborarea Raportului naţional periodic al 4-lea și al 5-lea privind gradul de implementare a CEDAW;
8.  Realizarea campaniilor informaţionale adresate publicului general privind importanţa împărţirii ega-

le a sarcinilor și responsabilităţilor de familie între femei și bărbaţi, inclusiv necesitatea băieţilor și 
fetelor de a contribui la întreţinerea gospodăriei casnice ca un element semnifi cativ al educaţiei lor.

Prevenirea și combaterea violenţei în familie
Concluzii:

1.  A fost îmbunătăţit și promovat proiectul de Lege cu privire la modifi carea și completarea unor acte 
legislative.

2.  Iniţierea procesului de creare a sistemului informatizat de colectare a datelor în VF. Adoptarea Con-
ceptului SIIVF.

3.  Aprecierea de către parteneri a rezultatelor obţinute în urma întrunirilor grupului coordonator în 
domeniul prevenirii și combaterii violenţei în bază de gen, inclusiv a violenţei în familie.

4.  Realizarea seminarelor și cursurilor de dezvoltare a capacităţilor de intervenţie în cazurile de violenţă 
în familie pentru specialiștii abilitaţi în domeniu. 

5.  La 15 mai 2009, Ministerul a organizat pentru prima dată Sărbătoarea Naţională dedicată Zilei Inter-
naţionale a Familiei. Marcarea acestei zile refl ectă importanţa pe care comunitatea internaţională o 
acordă familiei, precum și schimbările ce le suportă instituţia familiei în toate statele lumii. Festivalul 
Familia cu genericul „Valorile creează familia – familia creează valori” a fost lansat în cadrul conferinţei 
de presă.
Recomandări: 
1)  a elabora un Plan de Acţiuni pentru implementarea și monitorizarea Legii pentru prevenirea și 

combaterea violenţei în familie, inclusiv prin intermediul mecanismelor adecvate și alocarea de 
resurse bugetare și umane potrivite pentru implementarea legii date de către organele de stat 
relevante;

2)  a asigura fi nanţarea adecvată pentru a îmbunătăţi infrastructura existentă, inclusiv a programe-
lor de reabilitare pe termen lung pentru susţinerea victimelor violenţei în familie și crearea de 
noi centre pentru oferirea de servicii psihologice, legale și rezidenţiale în întreaga ţară, acordînd 
atenţie specială vulnerabilităţii în creștere a femeilor și fetelor din mediul rural;

3)  a participa la Campania mondială a ONU „Împreună vom pune capăt violenţei împotriva femei-
lor”;

4)  a elabora Regulamente de funcţionare a centrelor și standarde de calitate a serviciilor prestate 
agresorilor familiali.
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Prevenirea și combaterea TFU
Concluzii

1.  Pe parcursul anului 2009 cu concursul Misiunii Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie în Moldo-
va a fost extinsă pilotarea SNR în 7 localităţi ale republicii.

2.  A fost iniţiată procedura de colaborare pentru elaborarea și semnarea Acordului bilateral în materie 
de repatriere a copiilor și adulţilor în situaţie de risc între RM și Federaţia Rusă.

3.  Prin Unitatea Naţională de Coordonare (UNC), în cadrul SNR, pe perioada anului 2009, au fost asistate 
cazuri de trafi c – 133 și cazuri de prevenire – 307. Total cazuri asistate – 440.

Recomandări:
1)  a analiza prevederile legislaţiei naţionale în domeniul prevenirii și combaterii trafi cului de fi inţe uma-

ne și a asigura compatibilitatea ei cu prevederile legislaţiei internaţionale și comunitare la care Repu-
blica Moldova este parte;

2)  a elabora Conceptul sistemului informaţional de colectare a datelor privind victimele și potenţialele 
victime ale TFU și Regulamentul de administrare a sistemului informaţional;

3)  a implementa prevederile Strategiei și Planului de acţiuni ale Sistemului naţional de referire pentru 
protecţia și asistenţa victimelor și potenţialelor victime ale trafi cului de fi inţe umane;

4)  a iniţia procedurile de elaborare și semnare a Acordurilor bilaterale în materie de repatriere a copiilor 
și adulţilor în situaţie de risc, cetăţeni ai RM din ţările de destinaţie; 

5)  a extinde Sistemul naţional de referire pentru protecţia și asistenţa victimelor și potenţialelor victime 
ale trafi cului de fi inţe umane în alte localităţi ale RM.



Raport Social Anual 2009

162

7. PROTECŢIA SOCIALĂ A PERSOANELOR 
CU DIZABILITĂŢI

Acest capitol prezintă, într-un cadru dinamic, politicile destinate îmbunătăţirii situaţiei persoanelor 
cu dizabilităţi, evoluţia principalilor indicatori, asistenţa fi nanciară și servicii oferite de către stat, elucidînd 
sumar și eforturile de incluziune socială a acestei categorii de persoane. Abordarea situaţiei persoanelor 
cu dizabilităţi devine deosebit de necesară și actuală în vederea realizării obiectivului de asigurare a drep-
turilor sociale, ameliorării nivelului de trai și promovării bunăstării sociale a acestora, obiective asumate 
de Republica Moldova prin ratifi carea Cartei Sociale Europene revizuite.

Potrivit art.1 al Convenţiei ONU privind protecţia persoanelor cu dizabilităţi această categorie include per-
soanele cu defi cienţe fi zice, mintale, intelectuale sau senzoriale, defi cienţe care, permanent în interacţiune cu 
alte obstacole, pot împiedica participarea lor efi cientă la viaţa socială în aceeași măsură cu alţi cetăţeni. 

De menţionat că fenomenul dizabilităţii este mult mai larg decît cum poate fi  interpretat. Dizabili-
tatea este un termen general, stabilit pentru afectări, limitări de activitate sau restricţii de participare la 
viaţa socială, și nu doar pentru boală, în baza căreia se stabilește grad de invaliditate. Astfel, noţiunea de 
dizabilitate nu este echivalentă cu cea de invaliditate, ci este mult mai largă, incluzînd și invaliditatea.

Cadrul legislativ-normativ internaţional și naţional utilizează diferite defi niţii și termeni cu privire la 
invaliditate/dizabilitate (de ex.: invalid, persoană cu handicap). În conformitate cu Legea nr. 821-XII din  
24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor, care este o lege-cadru în domeniu, invalid este 
persoana care, în legătură cu limitarea activităţii vitale ca urmare a defectelor fi zice sau mintale, are nevo-
ie de asistenţă și protecţie socială. Limitarea activităţii vitale a persoanei își găsește expresia în pierderea 
totală sau parţială a capacităţii sau a posibilităţii de autoservire, de plasare, orientare, comunicare, de a-și 
controla comportamentul și de a practica activităţi de muncă. 

7.1. STATISTICA ACTUALĂ

Conform situaţiei din 31.12.2009 în Republica Moldova, numărul total al persoanelor cu dizabilităţi a 
constituit 176743 (dintre care copii – 15237), în creștere cu 7,2% faţă de sfîrșitul anului 2005.

Tabelul 7.1. Dinamica populaţiei şi numărul persoanelor cu dizabilităţi, 2005-2009

2005 2006 2007 2008 2009
Numărul populaţiei stabile, mii pers.  3589,9  3581,1  3572,7  3567,5  3563,7 
Populaţia ocupată, mii pers.  1318,7  1257,3  1247,2  1251,0  1184,4 
Numărul persoanelor cu dizabilităţi, mii pers.  164,9  167,5  170,3  173,1  176,7 
Raportul dintre numărul persoanelor cu dizabilităţi și 
populaţia stabilă, % 4,6% 4,7% 4,8% 4,9% 5,0%

Raportul dintre numărul persoanelor cu dizabilităţi și 
populaţia ocupată, % 12,5% 13,3% 13,7% 13,8% 14,9%

Numărul copiilor  787,4  777,9  748,8  852,7 826,4
Numărul copiilor cu dizabilităţi, mii pers.  12,9  12,6  12,7  14,1  15,2 
Raportul dintre numărul copiilor cu dizabilităţi și numărul 
total al copiilor, % 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,8%

Raportul dintre numărul copiilor cu dizabilităţi și numărul 
persoanelor cu dizabilităţi, % 7,8% 7,5% 7,4% 8,2% 8,6%

Sursa: BNS, CNAS

Ponderea numărului persoanelor cu dizabilităţi în populaţia stabilă și cea ocupată în Republica Mol-
dova a crescut constant pe parcursul anilor 2005-2009, reprezentînd 5,0% și, respectiv, 14,9%, la sfîrșitul 
anului 2009.
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Analizînd situaţia în ţările europene, observăm că ponderea persoanelor cu dizabilităţi în numărul 
total al populaţiei diferă de la ţară la ţară. Diferenţele se explică prin abordarea diferită a defi nirii dizabili-
tăţii, care în cazul ţărilor dezvoltate, fi ind una mult mai largă, cuprinde și mai multă populaţie. 

Figura 7.1. Ponderea numărului persoanelor cu dizabilităţi în total populaţie, 2007
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Sursa: Organizaţia Mondială a Sănătăţii 

În anul 2009, comparativ cu 2008, numărul persoanelor cu dizabilităţi în Republica Moldova s-a ma-
jorat cu 3647 persoane sau cu 2,1%, creșterea fi ind datorată majorării numărului persoanelor cu grad 
de invaliditate în urma unei boli obișnuite (+2763 pers.) și a copiilor cu grad de severitate (+1089 pers.). 
Anexa 8 prezintă numărul persoanelor încadrate în grad de invaliditate pe categorii, 2008-2009.

Numărul persoanelor cu grad de invaliditate în urma unei boli obișnuite deţin ponderea cea mai 
mare (73,9%) în numărul total al persoanelor cu dizabilităţi, după care urmează ponderea numărului in-
valizilor din copilărie (13,7%) și cea a copiilor invalizi (8,6%). Celelalte categorii de persoane cu dizabilităţi 
deţin ponderi nesemnifi cative de pînă la 2%. 

Figura 7.2. Ponderea categoriilor persoanelor cu dizabilităţi în anul 2009, %
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Sursa: CNAS 

Numărul persoanelor cu dizabilităţi a crescut constant pe parcursul anilor 2005-2009, în mare parte 
datorită majorării numărului persoanelor cu grad de invaliditate în urma unei boli obișnuite cu 8433 
persoane în anul 2009 faţă de anul 2005, ceea ce constituie circa 71% din creșterea numărului total al 
persoanelor cu dizabilităţi în această perioadă. 
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Figura 7.3. Dinamica numărului persoanelor cu dizabilităţi, 2005-2009
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În funcţie de gradul de invaliditate, numărul persoanelor cu dizabilităţi de gradele II și III a crescut în 
anul 2009 faţă de anul 2005 cu 5222 și 5095 persoane, respectiv, ceea ce împreună constituie circa 87% 
din creșterea numărului total al persoanelor cu dizabilităţi în această perioadă. 

Figura 7.4. Structura pe grade de invaliditate a persoanelor cu dizabilităţi, 2005-2009 
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Din totalul persoanelor cu dizabilităţi, 48,0% sînt femei și 52,0% – bărbaţi. Aproximativ 60% din nu-
mărul total al persoanelor cu dizabilităţi locuiesc în zona rurală. În funcţie de vîrstă, printre persoanele cu 
dizabilităţi prevalează cele cu vîrsta între 40 și 59 de ani, ceea ce constituie peste 2/3 din cazuri.
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7.2. PROTECŢIA SOCIALĂ

Protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi este parte componentă a sistemului de protecţie socia-
lă, avînd ca obiect principal protejarea și susţinerea persoanelor cu dizabilităţi, atît prin prestaţii sociale, 
cît și prin servicii sociale.

7.2.1. Prestaţii Sociale

În vederea realizării obiectivelor documentelor strategice naţionale, activitatea Ministerului Muncii, 
Protecţiei Sociale și Familiei este orientată spre aplicarea unor noi mecanisme de protecţie socială a ca-
tegoriilor de populaţie cu venituri mici (în special a persoanelor cu dizabilităţi), perfecţionarea cadrului 
legislativ-normativ care va asigura accesul populaţiei la minimul de prestaţii de asistenţă socială garantat 
de stat, pensii, indemnizaţii și servicii sociale. Aceste măsuri se încadrează în realizarea reformelor social-
economice, a căror rezultate contribuie nemijlocit la îmbunătăţirea stării materiale a populaţiei, integrării 
lor sociale și servesc drept garant al drepturilor cetăţenilor la protecţie și securitate socială. 

Conform prevederilor legislaţiei în vigoare, persoanele cu dizabilităţi, inclusiv copiii cu dizabilităţi, 
benefi ciază de următoarele tipuri de prestaţii sociale: 

1) Pensia (Legea nr. 156 – XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat). Persoana în-
cadrată într-un grad de invaliditate cauzată de o boală obișnuită benefi ciază de o pensie de invaliditate 
dacă îndeplinește condiţiile de stagiu de cotizare, în raport cu vîrsta la data constatării invalidităţii (pînă la 
vîrsta de 23 de ani – 1 an stagiu de cotizare, de la 23 la 26 de ani – 2 ani stagiu de cotizare, de la 26 la 31 de 
ani – 3 ani stagiu de cotizare, peste 31 de ani – 5 ani de cotizare). În cazul în care persoana nu îndeplinește 
condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie, aceasta benefi ciază de alocaţie socială de stat.

2) Alocaţia socială de stat (Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru 
unele categorii de cetăţeni) se stabilește persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv copii, care nu îndeplinesc con-
diţiile  pentru  obţinerea dreptului la pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat. Alocaţiile sociale de 
stat (cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire și ajutorului de deces) se indexează anual la 1 aprilie, reieșind 
din media creșterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent. În anul 2007 coefi cien-
tul de indexare a constituit 12,7%, anul 2008 – 12,3%, iar în anul 2009 – 12,7%. Astfel, cuantumul mediu 
al alocaţiei sociale în anul 2007 a constituit 170 lei, iar în 2009 – 243 lei.

3) Alocaţia pentru îngrijire (Legea nr. 499-XIV din 14.07.1999) se oferă următoarelor categorii de per-
soane cu dizabilităţi: a) persoanelor care îngrijesc la domiciliu un copil cu dizabilităţi, de severitatea I; b) 
persoanelor cu dizabilităţi din copilărie de gradul I, care nu se afl ă la întreţinerea deplină a statului; c) per-
soanelor cu gradul I de invaliditate nevăzători, pentru însoţire și îngrijire la domiciliu. Cuantumul alocaţiei 
pentru îngrijire constituie 300 lei/lunar.

4) Alocaţia lunară de stat (Legea nr. 121-XV din 3 mai 2001 cu privire la protecţia socială suplimentară 
a unor categorii de populaţie) se acordă inclusiv invalizilor de război, cuantumul alocaţiilor sociale pentru 
invalizii de război de gradul I constituie 600 lei, de gradul II – 450 lei, iar celor de gradul III – 375 lei.

5) Compensaţii pentru călătoria în transportul în comun urban, suburban și interurban (Legea 
nr. 821-XII din 24 decembrie 1991 privind protecţia socială a invalizilor) se acordă persoanelor cu dizabilităţi 
de gradul I și II, copiilor cu dizabilităţi și persoanelor care însoţesc o persoană cu dizabilităţi de gradul I 
sau un copil cu dizabilităţi. Compensaţia nominalizată se stabilește de către organele teritoriale de asis-
tenţă socială și protecţie a familiei și se achită din mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale. 
Cuantumul mediu al compensaţiei constituie circa 40 lei/lunar pentru invalizii de gradul I și copii invalizi 
și 20 lei/lunar pentru invalizii de gradul II (Anexa 9).

6) Compensaţia anuală pentru cheltuielile de deservire cu transport (Hotărîrea Guvernului nr. 
1268 din 21.11.2007, în vigoare de la 1 ianuarie 2008) este acordată persoanelor cu dizabilităţi ale aparatu-
lui locomotor, în cuantum de 400 lei anual. Compensaţiile nominalizate sînt stabilite de către Secţiile (Di-
recţiile) asistenţă socială și protecţie a familiei la locul de trai al benefi ciarului și achitate prin intermediul 
Centrelor poștale raionale (municipale) ale Î.S. „Poșta Moldovei” (Anexa 10).
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7) Compensaţiile nominative la plata serviciilor comunale (Legea nr. 933-XIV din 14.04.2000 cu 
privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie) se acordă persoanelor cu dizabilităţi de 
gradul I, II și III (stabilit fără termen) și copiilor cu dizabilităţi, care au benefi ciat de acest drept pînă la 
31.12.2009, la achitarea serviciilor comunale (energiei electrice, gazelor naturale și în butelii, apă, încăl-
zire, servicii de deservire a blocului ș.a.). Pe parcursul anilor 2007-2009, odată cu majorarea tarifelor la 
resursele energetice, cuantumul compensaţiei pentru energia electrică, gazul natural (inclusiv în scopul 
încălzirii) și cărbune a fost ajustat la costul noilor tarife. 

8) Ajutorul social (Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social) s-a acordat, în peri-
oada decembrie 2008 – decembrie 2009, la circa 17521 familii (inclusiv persoane cu dizabilităţi), iar suma 
totală a mijloacelor fi nanciare utilizate pentru plată constituie 114 milioane lei. Fiecare cerere este evalua-
tă individual și calculul cuantumului ajutorului social se efectuează în cadrul programului automatizat de 
către organele teritoriale de asistenţă socială și protecţie a familiei, astfel fi ind exclus factorul subiectiv, 
mărimea minimului garantat de stat a constituit 430 lei.

9) Ajutorul material (Hotărîrea Guvernului nr. 1083 din 26.10.2000 privind punerea în aplicare a Legii 
Fondului republican și a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei) poate fi  oferit o dată pe an per-
soanelor cu grad de invaliditate pentru a le susţine în depășirea situaţiilor speciale. Pentru a obţine ajuto-
rul material, titularul acestui drept se adresează către direcţia executivă a fondului de susţinere socială a 
populaţiei de la locul său de trai, prezentînd documentele justifi cative respective. 

Refl ectarea detaliată a prestaţiilor sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi poate fi  vizualizată la 
capitolul 4. ASISTENŢA SOCIALĂ.

7.2.2. Servicii Sociale

Serviciile sociale reprezintă o formă importantă de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi. Ac-
tualmente serviciile sociale sînt orientate preponderent spre satisfacerea necesităţilor primare, prestate, 
de regulă, în instituţii rezidenţiale. Serviciile alternative îngrijirii rezidenţiale orientate spre reabilitare și 
incluziune socială rămîn a fi  prestate, în mare parte, de administraţia publică locală în parteneriat cu sec-
torul asociativ. 

Refl ectarea detaliată a serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi poate fi  vizualizată la 
capitolul 4. ASISTENŢA SOCIALĂ.

Serviciile sociale înalt specializate pentru persoanele cu dizabilităţi sînt oferite în cadrul Centrului 
Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (CREPOR) și includ servicii de asigurare cu 
mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane cu dizabilităţi și servicii de reabilitare medicală. 

Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice pentru persoane cu dizabilităţi36 este realizată în con-
formitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 87 din 31.01.2002 cu privire la extinderea funcţiilor și efi cientizarea 
activităţii CREPOR, care prevede consultul, tratamentul și reabilitarea participanţilor la război, în special a 
celor cu grad de invaliditate, a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii. 

Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice pentru mobilitate personală37 în anul 2009 s-a redus com-
parativ cu anul 2008 la toate tipurile de mijloace: mijloace ajutătoare pentru mers manipulate cu ambele 
braţe – de la 608 la 406; cîrje de antebraţ – de la 479 la 299 și bastoane – de la 898 la 711. Au fost oferite 
932 fotolii rulante sau cu 712 unităţi (57%) mai puţin decît în anul 2008. S-a micșorat numărul paturilor 
funcţionale de la 7 paturi în 2008 – la 4 în 2009. 

A scăzut numărul persoanelor internate în cadrul CREPOR pentru reabilitare și asigurare cu sisteme 
protetice. Dacă în 2008, în total, au fost internate 1702 persoane, în 2009 acest număr s-a cifrat la 1461 
persoane (-241). Raportat la anul 2005, numărul total al pacienţilor spitalizaţi pentru reabilitare s-a redus 
cu 30 la sută, iar al celor pentru asigurare cu sisteme protetice – cu cca 22 la sută. 

36  Orice produs, instrument, echipament sau sistem tehnic utilizat de o persoană cu dizabilităţi, produs special sau de uz general, care 
previne, compensează, monitorizează, micșorează sau neutralizează defi cienţa, catalogat de către Comitetul European de Standardizare în 
Standardul European EN ISO 9999:2002 din 8 septembrie 2002, aprobat prin Hotărîrea Serviciului de Standardizare și Metrologie al Republi-
cii Moldova nr.1733-ST din 18.07.2005 cu aplicare din 01.07.2006.
37  Mijloacele ajutătoare pentru mobilitate personală, conform Standardului EN ISO 9999:2002, includ mijloace ajutătoare pentru mers mani-
pulate cu un braţ (bastoane, cîrje) și cu ambele braţe (cadru, masă și scaun pentru mers), fotolii rulante fără motor.
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Producerea sistemelor protetice în anul 2009 s-a redus, comparativ cu anul 2008, cu 146 unităţi și a 
constituit 617 sisteme protetice pentru membrele superioare și inferioare. S-a redus, la fel, producerea și, 
respectiv, asigurarea cu mijloace ajutătoare pentru tratamentul personal medical38. În 2008 cu astfel de 
mijloace au fost asigurate 4253 persoane, în 2009 acest număr a scăzut cu 28 la sută (-1175) și a constituit 
3078 unităţi. Situaţie similară, pe parcursul anului 2009, s-a repetat și în cazul asigurării cu încălţăminte 
ortopedică. În anul 2008 persoanelor cu dizabilităţi locomotorii le-au fost oferite 8973 unităţi de încăl-
ţăminte (perechi sau unitate din pereche), iar în 2009 asigurarea cu încălţăminte ortopedică a inclus cu 
1736 persoane mai puţin și a constituit 7237 unităţi de încălţăminte. 

În anul 2009 CREPOR-ul a obţinut indici pozitivi la capitolul Servicii pentru reabilitare: kinetoterapie, 
investigaţii radiodiagnostice și cele în regim digital, servicii de masaj, de investigaţii complexe etc. 

Astfel, s-a mărit numărul de persoane care au benefi ciat de ședinţe kinetoterapice. Dacă în anul 2008 
au fost oferite 20705 astfel de ședinţe, în anul 2009 Centrul a fost disponibil pentru 21524 ședinţe. Un 
astfel de indice este cel mai înalt în ultimii 5 ani și raportat la anul 2005 el înregistrează o creștere de 10% 
(+1950 ședinţe). Luînd în considerare complexitatea și gravitatea afecţiunilor de care suferă persoanele 
cu grad de invaliditate, în anul 2009 această categorie de populaţie a avut posibilitatea să benefi cieze de 
3407 investigaţii în regim digital. Examinările în cauză în cadrul Centrului au devenit posibile pentru per-
soanele cu dizabilităţi începînd cu anul 2006, cînd acestea au fost în număr de 589, ceea ce a constituit 
cca 17% din numărul examinărilor oferite pe parcursul anului 2009. 

În anul 2009 a crescut numărul persoanelor cu dizabilităţi, care au fost investigate prin examinări de 
laborator. Dacă în anul 2008 au fost investigaţi 2782 pacienţi, în anul 2009 numărul acestora a atins cifra 
de 4021 persoane sau cu 1239 (30%) mai mult. A crescut și numărul de examinări per pacient, indice, care 
denotă calitatea diagnosticului și posibilitatea individualizării tratamentelor de recuperare. Dacă în anul 
2008 o persoană cu dizabilităţi a benefi ciat în medie de 20 examinări clinice de laborator, apoi în anul 
2009 media examinărilor per pacient a constituit 25,6. În anul 2009 a crescut numărul de ședinţe de masaj 
oferite în cadrul CREPOR de la 12212 ședinţe în anul 2008 la 12338 în a. 2009.  

7.3. EXPERTIZA MEDICALĂ A VITALITĂŢII 

Expertiza medicală a vitalităţii este o activitate medicosocială și are drept scop determinarea și eva-
luarea dereglărilor structurale și funcţionale ale organismului uman, dereglări ce reduc capacităţile de 
participare deplină și efectivă în societate a persoanelor cu vîrstă aptă de muncă. Organul abilitat, în acest 
scop, este Consiliul Republican de Expertiză Medicală a Vitalităţii (CREMV), care, conform prevederilor 
Hotărîrii Guvernului nr. 688 din 20.06.2006 cu privire la expertiza medicală a vitalităţii, recunoaște gradul 
de pierdere a capacităţii de muncă, în funcţie de reducerea capacităţilor de autodeservire, capacităţilor 
intelectuale și de comportament, de comunicare (văz, auz, vorbire), locomotorii, de aptitudine a corpului 
și dexteritate, de adaptare situaţională, de participare la activitatea socială și profesională. 

7.3.1. Invaliditatea primară 39 
Tabelul 7.2. Solicitarea şi încadrarea persoanelor cu dizabilităţi în grad de invaliditate, 2005-2009

Invaliditatea primară 2005 2006 2007 2008 2009
Persoane cu dizabilităţi expertizate primar: 13511 15607 15902 16520 16794

- dinamica numărului de persoane expertizate + 2096 + 295 + 618 + 274
- persoane încadrate în grad de invaliditate 13377 13700 13779 14021 14127
- dinamica numărului de persoane încadrate în grad de invaliditate + 323 + 79 + 242 + 106
- nivelul de încadrare în grad de invaliditate 99,0% 87,8% 86,6% 84,9% 84,1%

Notă: Departajarea pe raioane este prezentată în Anexa 11.
Sursa: CREMV

38  Mijloacele ajutătoare pentru tratament personal medical, conform Standardului EN ISO 9999:2002, includ brîurile, centurile, bandajele și 
corsetele.
39  Persoane cu dizabilităţi încadrate pentru prima dată în grad de invaliditate.
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Cu toate că, pe parcursul ultimilor 5 ani numărul persoanelor cu dizabilităţi expertizate primar a cres-
cut de la 13511 persoane în 2005 pînă la 16794 în anul 2009, în ultimul an, comparativ cu 2008, ritmul de 
creștere s-a redus, înregistrînd o diferenţă de 274 persoane, versus creșterii de 618 expertizări din anul 
precedent (2008/2007).

În pofi da creșterii numărului de expertizări primare, nivelul de încadrare în grad de invaliditate la 
expertizarea primară a pacienţilor s-a diminuat de la 99% în anul 2005 la 84% în anul 2009. Astfel, fi ind cu 
106 persoane mai mult decît în 2008, în anul 2009 au fost încadrate în grad de invaliditate 14127 persoa-
ne, dintre care 5789 locuitori urbani (cu 22 mai mult decît în anul 2008) și 8338 locuitori rurali (cu 84 mai 
mult decît în anul 2008). 

Cota valorică a persoanelor cu dizabilităţii, care au gradul II de invaliditate, pe parcursul anului 2009 
a crescut, în timp ce cota persoanelor cu gradul I și III de invaliditate s-a micșorat comparativ cu cotele 
valorice respective din anul 2008.

Tabelul 7.3. Distribuirea cotei valorice a gradului de invaliditate primară, 2008-2009

CEMV
Invaliditatea primară 2008 Invaliditatea primară 2009 Sporul 

2009/2008, %Numărul de cazuri Cota valorică, % Numărul de cazuri Cota valorică, %

Gradul I1  2013 14,4  1973 14,0 -2,0

Gradul II2  8164 58,2  8334 59,0 2,1

Gradul III3  3844 27,4  3820 27,0 -0,6

Total  14021 100,0  14127 100,0 0,8

Sursa: CREMV404142

În anul 2009, la fel ca și pe parcursul ultimilor ani, întîetatea în cauzele invalidităţii primare o deţin 
constant bolile aparatului circulator. În acest an, maladiile cardiovasculare au fost o cauză a invalidităţii 
primare pentru 2862 persoane, ceea ce reprezintă a cincia parte din totalul persoanelor încadrate primar 
în grad de invaliditate. În anul 2008 această cifră a fost de 2890 persoane.

Pe poziţia secundă, în totalul invalidităţii primare, în perioada anilor 2008-2009 se plasează tumorile 
maligne, care deţin o cotă de 19,3%. În anul 2009 acest grup de tumori a încadrat primar în grad de inva-
liditate 2733 persoane, în anul 2008 acest număr constituind 2713 persoane. 

Bolile sistemului nervos ocupă poziţia a treia cu 9,6% în structura cauzală a invalidităţii primare, în anul 
2009 fi ind încadrate în grad primar de invaliditate 1358 astfel de persoane, comparativ cu anul 2008, cînd 
această cifră a fost de 1393 persoane. 

În anul 2009 au fost încadrate în grade de invaliditate 1155 persoane cu boli ale sistemului osteoarticu-
lar, ale mușchilor și ţesutului conjunctiv, cu 145 persoane sau cu 14,4% mai mult decît în anul 2008. Aceasta 
reprezintă cea mai mare creștere în anul 2009, fapt care a condus la plasarea categoriei de boli date pe 
poziţia a patra în structura invalidităţii primare în anul 2009, spre deosebire de anul 2008, cînd această 
poziţie a fost ocupată de tulburările mentale și de comportament.

În total, bolile aparatului circulator, tumorile maligne, bolile sistemului nervos, osteoarticular, precum 
și tulburările mentale și cele de comportament deţin 64,9% în cauzalitatea invalidităţii primare în anul 
2009, comparativ cu perioada anului 2008 cînd acestea au înregistrat 64,7%. 

Detalii privind repartizarea în anul 2009 a persoanelor cu încadrare primară în grad de invaliditate în 
funcţie de forme nosologice, vîrstă și grad de severitate sînt prezentate în Anexa 12.

40  Reducere de grad mediu a capacităţilor vitale cu invaliditate încadrată în limitele de 25-49 la sută.
41  Reducerea de grad accentuat a capacităţilor vitale cu invaliditate încadrată în limitele de 50-74 la sută.
42  Pierderea totală sau reducerea capacităţilor vitale de grad sever cu invaliditate încadrată de peste 75 la sută.
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7.3.2. Invaliditate repetată43

Pe parcursul anului 2009 au fost expertizate repetat 46353 persoane faţă de 48265 persoane în anul 
2008. Dintre acestea 45876 persoane cu dizabilităţi au fost încadrate din nou în grad de invaliditate. În 
anul 2008 numărul acestei categorii a fost de 47736 persoane. 

Din localităţile urbane au fost reexpertizate 17522 persoane cu dizabilităţi care au grad de invalidita-
te, dintre care 17338 fi ind din nou încadrate în această categorie. Pentru benefi ciarii din localităţile rurale 
acest indicator a constituit, respectiv, 28831 și 28538 persoane. 

Invaliditatea repetată pe raioane în anii 2008-2009 este prezentată în Anexa 13.
Numărul persoanelor re-expertizate a crescut în anii 2005-2007, diminuîndu-se în anii 2008- 2009, în 

timp ce ponderea numărului persoanelor reîncadrare în grad de invaliditate la reexpertizare a fost relativ 
constantă în limitele a 99%.

Tabelul 7.4. Încadrarea repetată a persoanelor cu dizabilităţi în grad de invaliditate, 2005-2009

Invaliditatea repetată 2005 2006 2007 2008 2009

Persoane cu dizabilităţi expertizate repetat: 44875 48475 50304 48265 46353

- persoane reîncadrate în grad de invaliditate 44496 47788 49574 47736 45876

- nivelul de reîncadrare în grad de invaliditate 99,2% 98,6% 98,5% 98,9% 99,0%

Sursa: CREMV

Pe parcursul anului 2009 cota valorică a dizabilităţii de gradul II a crescut, în timp ce cota gradelor I și 
III s-a micșorat comparativ cu cotele valorice respective din anul 2008. De menţionat, că numărul persoa-
nelor cu dizabilităţi încadraţi repetat în grad de invaliditate, în anul 2009, s-a micșorat pentru toate cele 
trei grade de severitate faţă de anul precedent. 

Tabelul 7.5. Distribuirea cotei valorice a gradelor de încadrare repetată în grad de invaliditate, 2008-2009

CEMV
Invaliditatea repetată 2008 Invaliditatea repetată 2009 Sporul 

2009/2008, %Numărul de cazuri Cota valorică, % Numărul de cazuri Cota valorică, %

Gradul I  3923 8,2  3558 7,8 -9,3

Gradul II  31690 66,4  30795 67,1 -2,8

Gradul III  12123 25,4  11523 25,1 -4,9

Total  47736 100,0  45876 100,0 -3,9

Sursa: CREMV 

7.3.3. Invaliditate fără termen44

În anul 2009 grad de invaliditate fără termen de expertizare a fost stabilit pentru 1138 (8,1%) benefi -
ciari expertizaţi pentru încadrare primară în grad de invaliditate și pentru 9945 (21,7%) dintre cei exper-
tizaţi repetat. 

Analizînd nivelul de stabilire al gradelor de invaliditate fără termene de expertizare printre persoa-
nele cu dizabilităţi pe parcursul ultimilor cinci ani, observăm o tendinţă de scădere a cazurilor de ex-
pertizare primară, deși în anul 2008 aceasta a înregistrat o ușoară creștere. Printre încadrările repetate 
în grad de invaliditate a persoanelor cu dizabilităţi, nivelul de încadrare fără termene, deși s-a redus, ca 
număr, în anul 2009, după o diminuare în anul 2006 faţă de anul 2005, a crescut ca pondere în perioada 
2007-2009. 

43  Atribuirea gradului de dizabilitate după expertiza repetată a capacităţilor vitale, fi e în scop de apreciere a reabilitării sau agravării 
44  Dizabilitate în care reducerea de diferit grad a capacităţilor vitale este determinată de schimbări ireversibile de structură și funcţie ale 
organismului pentru stabilirea cărora nu sînt necesare evaluări repetate. 
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Tabelul 7.6. Încadrarea persoanelor cu dizabilităţi în grad de invaliditate fără termen, 2005-2009

Invaliditatea fără termen 2005 2006 2007 2008 2009

Nivelul de încadrare în grad de invaliditate primar fără termen

Numărul de persoane 1472 1171 1072 1142 1138

Ponderea în total persoane încadrate în grad de invaliditate primar, % 11,0% 8,5% 7,8% 8,1% 8,1%

Nivelul de încadrare în grad de invaliditate repetat fără termen

Numărul de persoane 9242 8747 9477 10042 9945

Ponderea în total persoane încadrate în grad de invaliditate repetat, % 20,8% 18,3% 19,1% 21,0% 21,7%

Sursa: CREMV

7.3.4. Reabilitare parţială45 şi totală46 

Reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi denotă nivelul scăzut al indicilor respectivi pentru anul 2009 
faţă de anul 2008. Astfel, pe parcursul anului 2009 au fost reabilitate 2836 persoane cu dizabilităţi înca-
drate în grad de invaliditate, ceea ce constituie cu 145 mai puţin decît în anul 2008, cînd această cifră a 
atins 2981 persoane. Dintre cei 2836 benefi ciari reabilitaţi: 

• total – 477 persoane: 
– 2 persoane, care au fost încadrate în gradul I, în anul 2008 – 1 persoană;
– 50 persoane cu gradul II, în anul 2008 – 96 persoane; 
– 425 persoane cu gradul III, în anul 2008 – 432 persoane. 

• parţial – 2359 persoane: 
– de la gradul I la gradul II – 269 persoane, în anul 2008 – 295 persoane; 
– de la gradul I la gradul III – 13 persoane, în anul 2008 – 14 persoane; 
– de la gradul II la gradul III – 2077 persoane, în anul 2008 – 2143 persoane.

Numărul persoanelor reabilitate, atît total, cît și parţial, după ce a crescut în anul 2006 faţă de anul 
2005, s-a micșorat în anii 2007-2009.

Tabelul 7.7. Numărul de persoane încadrate în grad de invaliditate, reabilitate parţial şi total, 2005-2009

Persoane încadrate în grad de invaliditate 2005 2006 2007 2008 2009

Total reabilitate, din care: 2703 3875 3300 2981 2836

– reabilitare totală 371 576 559 529 477

– reabilitare parţială 2332 3299 2741 2452 2359

Sursa: CREMV

7.4. INCLUZIUNEA SOCIALĂ 

Incluziunea socială presupune un set de acţiuni multidimensionale în domeniile justiţiei, protecţiei so-
ciale, ocupării forţei de muncă, sănătăţii, educaţiei, transporturilor, drumurilor, construcţiilor, culturii, infor-
mării și comunicării destinate persoanelor afl ate în situaţie de marginalizare socială pentru crearea și dez-
voltarea oportunităţilor întru asigurarea unui indice al calităţii vieţii echivalent comunităţii în care trăiesc. 

La 30 martie 2007, Republica Moldova a semnat la New York, Convenţia ONU privind drepturile per-
soanelor cu dizabilităţi demonstrînd în acest sens voinţa politică de a stabili unele obiective clar defi nite 
pentru elaborarea și promovarea politicilor în domeniu în vederea ajustării legislaţiei naţionale în vigoare 
la prevederile celei internaţionale. 

45  Rezultat al asistenţei medicosociale care a condus la ameliorarea capacității vitale și la reducerea gradului de invaliditate. 
46  Rezultat al asistenţei medicosociale în urma căreia reducerea capacității vitale este de pînă la 25 la sută și nu permite încadrarea în grad 
de invaliditate. 
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 Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi este un tratat internaţional care stabi-
lește drepturile persoanelor cu nevoi speciale și obligaţiile statelor-părţi de a promova, proteja și asigura 
drepturile acestor persoane. 

7.4.1. Incluziunea socială a copiilor 

În conformitate cu art. 6 al Legii învăţămîntului nr. 547-XIII din 21.07.1995 dreptul la învăţătură 
este garantat, indiferent de naţionalitate, sex, vîrstă, de originea și starea socială, de apartenenţa poli-
tică sau religioasă. În pofi da faptului că este expres reglementat dreptul la educaţie, exercitarea aces-
tuia de către copiii cu dizabilităţi, în cadrul sistemului general de învăţămănt se realizează sporadic, 
atît din cauza adaptării reduse a căilor de acces în instituţii, lipsei mobilierului special, a programelor 
de învăţămînt, cît și din lipsa programelor educaţionale cu caracter incluziv atît în ciclul preșcolar, cît 
și școlar. 

O soluţie în acest sens este educaţia incluzivă, care este o formă a educaţiei, prin care copilul cu ne-
cesităţi speciale frecventează aceeași școală ca și alţi copii de aceeași vîrstă, avînd ca obiectiv educaţia 
individuală în dependenţă de necesităţile sale speciale. În Republica Moldova educaţia incluzivă este 
un proces lent și cu numeroase difi cultăţi în vederea implementării, cu difi cultăţi fi e de ordin fi nanciar, 
fi e avînd la bază factorul uman (rezistenţă la schimbarea specialiștilor din domeniu și a altor actori 
implicaţi). De asemenea, în societate încă prevalează ideea păstrării sistemului rezidenţial de protecţie 
a copiilor cu dizabilităţi, care astăzi nu poate satisface nevoile acestora și nu întrunește standardele 
internaţionale privind educaţia copiilor cu necesităţi educaţionale speciale. Astfel, reforma acestui sis-
tem este necesară și va oferi posibilitatea de (re)integrare socială a copiilor cu dizabilităţi din sistemul 
rezidenţial în societate. 

Republica Moldova dispune de practici pozitive în promovarea serviciilor de incluziune socială, dar, 
de cele mai dese ori, acestea sînt promovate și susţinute de organizaţii internaţionale și de sectorul asoci-
ativ. Modele de bună practică au implementat Grupul de Nivel Înalt „Școala Prietenoasă Tinerilor”, Centrul 
pentru Informare și Documentare privind Drepturile Copiilor, Centrul „Origami” (Chișinău), Centrul de zi 
pentru Reabilitarea și Integrarea Socială a Tinerilor cu Dizabilităţi (Chișinău), Centrul de zi „Speranţa” (Chi-
șinău), Centrul Comunitar pentru Educaţia Timpurie (Talmaz) etc.

7.4.2. Încadrarea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi

Crearea condiţiilor prielnice de încadrare în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi a devenit, 
în ultimii ani, una dintre priorităţile statului. Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă de 
comun cu agenţiile teritoriale sprijină administrarea publică locală în implementarea programelor de 
antrenare a persoanelor cu dizabilităţi la lucrările de interes public și de interes pentru comunităţile 
locale. 

În perioada anilor 2007- 2009 au fost antrenaţi la lucrări publice: 
• 2007 – 3107 șomeri, dintre care 49 invalizi; 
• 2008 – 3150 șomeri, dintre care 44 invalizi; 
• 2009 – 2478 șomeri, dintre care 19 invalizi.
Pe parcursul anului 2009, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au apelat 711 persoane cu 

grad de invaliditate, dintre care 346 femei. Plasate în cîmpul muncii au fost 81 persoane, din care 36 fe-
mei. Din numărul consultaţiilor acordate persoanelor fără statut de șomer în serviciile de mediere a mun-
cii 191 de consultaţii au fost acordate invalizilor de gradul I și II, dintre care la 101 femei. Au benefi ciat de 
consultaţii de informare și consiliere profesională 172 persoane cu grad de invaliditate III (73 femei) și 47 
persoane cu grad de invaliditate I și II (25 femei). Pentru a spori șansele de angajare în cîmpul muncii, per-
soanele afl ate în șomaj de lungă durată, precum și categoriile de populaţie defavorizate pe piaţa muncii, 
inclusiv invalizii, sînt antrenaţi în programul „Clubul Muncii”, care permite persoanelor să benefi cieze de 
suport informaţional, asistenţă psihologică, consultanţă în orientarea profesională și ajutor practic indivi-
dual la plasarea în cîmpul muncii. 



Raport Social Anual 2009

172

Pentru accesarea cursurilor de formare profesionala invalizii de grupa III și, ca excepţii, persoanele în-
cadrate în gradul I sau II, benefi ciază de consultaţii de selecţie profesională, în cadrul cărora se determină 
gradul de corespundere a aptitudinilor persoanei cerinţelor unei profesii concrete. Astfel, pe parcursul 
anului 2009, 38 au fost înmatriculaţi la cursurile de formare profesională, 31 – au absolvit cursurile, din-
tre care cursuri de califi care iniţială au făcut 15 șomeri, de recalifi care – 13 șomeri, de perfecţionare – 3 
șomeri. După absolvirea cursurilor au fost plasaţi în cîmpul muncii 20 absolvenţi (52,6%). Din numărul 
invalizilor care au apelat la serviciile agenţiilor teritoriale 50 de persoane, dintre care 28 femei, cărora le-a 
expirat perioada de invaliditate de gradul I sau II, au benefi ciat de alocaţie de integrare sau reintegrare 
profesională de 15 la sută din salariul mediu pe economie din anul precedent, pe o perioadă de 9 luni 
calendaristice.

Tabelul 7.8. Plasarea în cîmpul muncii a persoanelor du dizabilităţi, 2007-2009 

Categoria

2007 2008 2009

Au apelat 
la servicii

Plasaţi în cîmpul 
muncii

Au apelat 
la servicii

Plasaţi în cîmpul 
muncii

Au apelat 
la servicii

Plasaţi în cîmpul 
muncii

Invalizi de gradul III 448 102 398 114 711 81

Invalizi de gradul I și II 170 * 187 * 191 *

*nu se duce evidenţa
Sursa: ANOFM

În cadrul proiectului Acordarea suportului Serviciilor Publice pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Mol-
dova, Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă (regiunile selectate) au conlucrat cu 179 persoane cu 
dizabilităţi, dintre care 39 au fost plasaţi în cîmpul muncii (21,8%) și anume:

• AOFM mun. Chișinău: a conlucrat cu 21 persoane cu difi cultăţi auditive, dintre care au benefi ciat 
de cursuri de califi care 13 persoane și ulterior au fost angajate;

• AOFM mun. Bălţi: a conlucrat cu 74 invalizi, din care 6 persoane au fost angajate în cîmpul mun-
cii, 4 au benefi ciat de cursuri de pregătire profesională, iar 1 persoană a fost antrenată la lucrări 
publice;

• AOFM r. Soroca: a conlucrat cu 66 persoane cu dizabilităţi, dintre care 16 persoane au fost plasate 
în cîmpul muncii, iar 4 persoane s-au angajat de sine stătător; 

• AOFM r. Cahul: a conlucrat cu 18 invalizi, dintre care 4 persoane au fost înmatriculate la cursuri de 
formare profesională, iar 4 persoane au fost plasate în cîmpul muncii. 

În temeiul Legii nr. 102–XV din  13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă și protecţia socială a 
persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă, dreptul de a fi  înregistrate în ofi ciile forţei de muncă îl 
au doar persoanele cu dizabilităţi încadrate în gr. III de invaliditate care au posibilitatea de a dispune de 
consilierea informaţională oferită de către specialiștii ofi ciilor forţei de muncă privind locurile vacante de 
muncă și alte informaţii.

În scopul sensibilizării opiniei publice vizavi de situaţia persoanelor cu dizabilităţi, precum și de pro-
blemele cu care se confruntă aceștia, ziua de 3 decembrie este declarată de către Adunarea Generală 
ONU – Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi.

La 3 decembrie 2009, sub patronajul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, a fost desfășu-
rat un set de acţiuni dedicate celebrării Decadei incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi.  În cadrul 
Decadei au fost organizate mai multe manifestări culturale, artistice și sportive, expoziţii de lucrări și 
fotografi i, conferinţe, mese de binefacere. În cadrul evenimentului s-au desfășurat acţiuni teatral-artis-
tice, cu participarea copiilor și tinerilor cu dizabilităţi, expoziţie de desen a copiilor cu dizabilităţi. Un alt 
eveniment în cadrul decadei a fost expoziţia cu vînzări „În creaţie fără diferenţe”, unde au fost expuse spre 
vînzare lucrările a 300 de participanţi, persoane cu dizabilităţi. Banii adunaţi de vînzători au fost utilizaţi 
atît la procurarea materiei prime pentru alte lucrări, cît și pentru necesităţile proprii. 
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7.5. CONCLUZII. RECOMANDĂRI

În ultimii ani se atestă o atenţie sporită a societăţii vizavi de problemele de protecţie socială a persoa-
nelor cu dizabilităţi. În anul 2008, în cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei a fost creată 
Direcţia politici de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, care are menirea de a elabora și promo-
va politici de protecţie și incluziune socială a acestei categorii de persoane. 

Actualul sistem de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi se confruntă cu o serie de difi cultăţi. 
Una dintre acestea se referă la defi nirea noţiunii de „dizabilitate”, care are valenţe diferite în legislaţia Re-
publicii Moldova, astfel că aceasta conţine noţiuni ca „invaliditate” și „handicap”, termeni care sînt discri-
minatorii și etichetează persoanele cu dizabilităţi. În acest sens este oportună și necesară uniformizarea 
legislaţiei și racordarea acesteia la reglementările internaţionale în domeniu. Sistemul de protecţie soci-
ală necesită o reformă coerentă, deoarece persoanele cu dizabilităţi, benefi ciari de protecţie socială, sînt 
într-o continuă creștere, iar problemele sociale cu care aceștia se confruntă sînt complexe. 

De menţionat, că protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi este orientată și se axează preponderent 
pe acordarea de prestaţii sociale, care nu răspund întru totul necesităţilor acestei categorii de persoane 
(cum ar fi : cuantumului mic al plăţilor sociale, cît și crearea dependenţei persoanei de sistem). În acest con-
text, sistemul de protecţie socială ar trebui să fi e un sistem de susţinere a persoanelor cu dizabilităţi (prin 
plăţi în vederea depășirii unei situaţii de criză) și prin servicii care să faciliteze procesul de integrare socială. 
O soluţie poate fi  centrarea sistemului de protecţie socială pe prestarea de servicii sociale individualizate și 
calitative, care ar răspunde nevoilor persoanelor cu dizabilităţi și ar crea și dezvolta autonomia acestora. 

Un alt aspect este abordarea preponderentă a dizabilităţii prin prisma modelului medical, ceea ce 
presupune că accentul este pus pe posibilul handicap, și nu pe constrîngerile ce împiedică exercitarea 
drepturilor fundamentale ale persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, este oportună și necesară schimbarea 
abordării dizabilităţii prin îmbinarea modelului medical cu cel social, pentru ca problemele persoanelor 
cu dizabilităţi să fi e tratate din aspecte multidimensionale. În perspectivă, pentru anul 2010 ne propu-
nem modifi carea metodologiei de apreciere a dizabilităţii la copii și la adulţi (capacitatea de muncă). 
Acest lucru va conduce în timp la sporirea integrării sociale a persoanelor cu dizabilităţi și la reducerea 
dependenţei lor de sistemul de protecţie socială.

O altă dimensiune defi citară a sistemului este dezvoltarea insufi cientă a sistemului de incluziune so-
cială atît pentru copii cît și pentru adulţi.

Procesul de incluziune socială a copiilor cu dizabilităţi este difi cil din cauza accesului fi zic limitat la 
grădiniţe, școli, instituţii de învăţămînt superior și alte instituţii publice, fapt ce împiedică exercitarea 
dreptului acestor persoane la instruire și la participare la viaţa social-culturală a societăţii, care ulterior are 
un impact negativ asupra posibilităţii de încadrare în cîmpul muncii, precum și în viaţa socială.

Pentru soluţionarea acestei probleme este necesară promovarea diferitor programe de incluziune 
socială la nivelul autorităţilor publice centrale și locale care să poarte un caracter coerent.

La capitolul încadrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi constatăm că, practic, doar persoane-
le cu dizabilităţi de gr. III se bucură de asistenţă din partea specialiștilor din cadrul ANOFM prin intermediul 
subdiviziunilor sale teritoriale, fapt ce determină gradul redus de benefi ciere de ajutor și alocaţie de șomaj 
a persoanelor cu dizabilităţi de gr. I și II. În același timp, pnct.2 din Procedura de înregistrare și soluţionare a 
cererilor de loc de muncă și ajutor de șomaj (Hotărîrea Guvernului nr.862 din 14.07.2003) prevede că „șome-
rii includ persoanele provenite din muncă, inclusiv invalizii apţi pentru prestarea unei munci” .

O soluţie pentru întregul sistem de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi ar fi :
– reformarea cadrului legal în domeniul protecţiei sociale a persoanelor cu dizabilităţi;
– modifi carea metodologiei de apreciere a dizabilităţii la copii și la adulţi;
– crearea diferitor servicii sociale pentru persoanele cu dizabilităţi;
– dezvoltarea unui mecanism efi cient de acordare a serviciilor de orientare, formare și reabilitare 

profesională a persoanelor cu dizabilităţi.
Măsurile întreprinse pentru susţinerea persoanelor cu dizabilităţi sînt un suport real pentru acestea, 

însă nu soluţionează în totalitate problemele lor. Doar o abordare multisectorială, multidimensională și 
participativă poate genera soluţii efi ciente, cu suportul tuturor instituţiilor și al întregii societăţi.
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ANEXE
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Anexa 1. Principalii indicatori ai pieţei forţei de muncă (2001-2009)

Indicatorii 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dev

2009/
2008

Populaţia totală, mii pers 3635,1 3627,8 3618,3 3607,4 3600,4 3589,9 3581,1 3572,7 3567,5 -5,2
Populaţia economic activă, 
mii pers 1616,6 1615,0 1473,6 1432,5 1422,3 1357,1 1313,8 1302,8 1265,3 -37,5

Rata de activitate, a populaţiei 
de 15 ani şi peste, % 57,9 57,2 51,6 49,7 49,0 46,3 44,8 44,3 42,8 - 1,5

Populaţia ocupată, mii pers 1499,0 1505,1 1356,5 1316,0 1318,7 1257,3 1247,2 1251,0 1184,4 -66,6

Rata de ocupare a populaţiei 
de 15 ani şi peste, %
bărbaţi
femei

53,7

56,2
51,4

53,3

55,1
51,7

47,5

49,3
46,0

45,7

46,6
44,9

45,4

46,0
44,8

42,9

45,5
40,5

42,5

44,8
40,5

42,5

45,2
40,1

40,0

42,6
37,7

-2,5

-2,6
-2,4

Populaţia salariată în totalul 
populaţiei ocupate, % 60,0 59,3 64,0 63,9 63,0 67,0 66,7 68,0 70,6 +2,6

Populaţie ocupată în 
agricultură, mii pers 764 747 583,3 532,9 536,7 422,4 408,6 388,6 333,7 -54,9

Ponderea populaţiei ocupate 
în agricultură, % 51,0 49,6 43,0 40,5 40,7 33,6 32,8 31.1 28.2 -2,9

Şomeri – conform B.I.M, 
mii pers

din care
femei
bărbaţi

118

47,6
70,1

110

45,4
64,4

117

47,2
69,9

116

46,4
70,1

103,7

43,9
59,8

100,0

38,2
61,7

67,0

25,2
41,5

51,7

21,8
30,0

81,0

30,2
50,8

+29,3

+8,4
+20,8

Şomeri înregistraţi la ANOFM, 
mii pers

din care 
plasaţi în cîmpul muncii

59,5

24,1

63,3

24,2

62,2

25,1

59,5

24,6

59,8

24,6

51,8

23,8

48,4

23,4

46,2

22,1

79,2

17,0

+33,0

-5,1

Locuri de muncă libere, ges-
tionate de ANOFM, mii loc. 39,7 38,6 40,3 41,0 42,3 47,5 48,3 48,9 27,1 -21,8

Benefi ciari ajutor de şomaj, 
mii pers 16,0 12,6 7,6 3,3 2,9 4,2 4,9 4,8 9,0 +4,2

Rata şomajului: - (B.I.M, %)
masculin
femenin
mediul urban
mediul rural
tineri (15-24 ani)

7,3
8,7
5,9

13,8
2,7

16,5

6,8
8,1
5,5

12,1
3,0

15,1

7,9
9,6
6,4

12,2
4,5

18,1

8,1
10,0

6,3
11,9

5,0
21,0

7,3
8,7
6,0

11,2
4,0

18,7

7,4
8,9
5,7
9,2
5,8

17,1

5,1
6,3
3,9
6,9
3,6

14,4

4.0
4,6
3.4
5,5
2,7

11,2

6,4
7,8
4,9
8,0
5,0

15,4

+2,4
+3,2
+1,5
+2,5
+2,3
+4,2

Durata medie a şomajului, luni 26 27 23 22 22 21 19 16 14 -2
Populaţia economic inactivă, 
mii pers 2022 1208 1380 1448 1479,9 1576,0 1617,9 1639,0 1693,1 +54,1
Persoane declarate plecate 
peste hotare la lucru, mii pers 172,0 231,3 291,0 345,0 394,5 310,1 335,6 309,7 295,0 -14,7
din care:

Urban 68,0 78,7 89,7 106,6 112 92,8 103,1 97,1 89,4 -7,7
Rural 104,0 152,5 201,3 238,4 282,4 217,3 232,5 212,5 205,6 -6,9
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Anexa 6. Numărul total al pensionarilor și cuantumul mediu al pensiei

Tipul pensiei
Numărul pensionarilor Cuantumul mediu al pensiei, lei

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009

1. Pensii, stabilite conform 
legii de pensionare – total 
(1.1+1.2.+1.3), din care:

611509 615172 613490 616122 619801 377,44 432,87 535,98 631,35 757,67

Inclusiv femei 377406 383556 388518 3934673 400004 371,47 426,58 524,85 634,35 738,82

Inclusiv angajaţi 86693 81219 113804 127330 138878 420,00 490,24 608,74 722,60 120477,6

1.1 Pentru limită de vîrstă (1.1.1 
+1.1.2 +1.1.3+1.1.4 1.1.5+1.1.6+ 
1.1.7), din care:

457285 459717 458795 462093 465048 397,18 457,51 565,83 666,28 800,82

Inclusiv femei 306022 311694 316765 322899 327563 383,09 441,21 543,27 637,87 764,83

Inclusiv angajaţi 59706 71272 82743 95481 105748 459,2 517,55 665,88 781,31 935,86

în cuantum minimal 15993 15495 25070 30777 37021 272,55 299,49 380,55 425,28 534,60

1.1.1. în baze generale – total 389523 393680 395045 400629 405726 401,24 461,87 572,46 674,12 809,96

1.1.2. în condiţii avantajoase 
(anticipat – total) (a+b+c), din care: 62266 60113 57217 54600 52194 371,83 429 520,10 608,78 729,80

a) Lista nr.1 4106 4068 3952 3880 3778 440 509,93 629,45 744,71 897,20

b) Lista nr.2 9534 9067 8502 7991 7511 457,56 529,42 639,06 747,20 897,15

c) mamele cu 5 și mai mulţi copii 48626 46978 44763 42729 40905 349,27 402,61 487,85 570,55 683,61

1.1.3 din rîndul membrilor de 
Guvern 83 84 84 85 84 3630,14 4794,97 5574,10 6054,28 6678,16

Inclusiv femei 7 6 7 7 6 3259,52 4691,33 5539,28 6010,00 6701,00

Inclusiv angajaţi 22 24 28 31 30 3754,68 4855,29 5646,42 6118,80 6771,60

1.1.4 din rîndul deputaţilor 102 108 116 117 129 3004,89 4665,62 5423,27 5873,71 6433,01

Inclusiv femei 11 12 13 13 17 3133,63 4772,33 5515,38 5984,15 6421,35

Inclusiv angajaţi 42 48 56 59 67 3057,61 4635,54 5327,67 5871,03 6403,34

1.1.5 din rîndul funcţionarilor 
publici 4357 4773 5266 5562 5795 974,37 1095,56 1292,19 1514,51 1800,50

Inclusiv femei 2744 3017 3330 3557 3768 915,11 1033,05 1224,86 1443,79 1732,94

Inclusiv angajaţi 1725 2219 2608 2980 3179 1071,20 1211,72 1423,93 1667,96 1985,09

1.1.6 din rîndul primarilor, 
președinţilor și vicepreședinţilor 290 317 354 387 411 1.165,13 1387,92 1684,22 2015,01 2343,50

Inclusiv femei - 45 59 66 74 - 1180,73 1700,03 2072,37 2426,05

Inclusiv angajaţi 73 87 102 121 144 1267,19 1529,78 1872,33 2267,00 2625,73

1.1.7. Vechime în muncă 664 642 713 713 709 607,95 702,96 2337,31 2864,94 3535,57

Inclusiv angajaţi 146 141 127 126 129 635,61 728,94 235,91 2960,37 3598,47

1.1.7.1. lucrătorii aviaţiei civile – 
total, din care: 528 642 592 713 610 700,23 702,96 2744,26 2864,94 4030,63

a) personal navigant 516 499 589 603 608 710,82 822,2 2756,68 3314,07 4042,44

b) însoţitori de bord 12 12 3 2 2 244,41 282,75 320,66 367,00 440,50

1.1.7.2. lucrătorii transportului 
feroviar 5 3 2 2 2 302,2 322 382,50 448,00 537,50

1.1.7.3. аrtiști 130 127 118 105 97 247,71 286,49 346,34 403,05 484,09

1.1.7.4. geologi 1 1 1 1 - 243 280 338,00 396,00 -

1.2. De invaliditate – total 
(1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.), din care: 123719 125676 126538 128145 130227 337,62 380,96 467,42 548,08 652,23

Inclusiv femei 64893 65543 65720 66223 66933 337,62 373,86 456,60 534,44 635,63

gradul I 13619 13369 13183 13298 13423 418,03 477,31 587,47 695,29 831,60

gradul II 86753 86922 87089 87948 89602 356,89 405,95 499,41 585,90 696,72

gradul III 23347 25385 26266 26899 27202 219,07 244,66 301,11 351,65 417,18

Inclusiv angajaţi 26 815 9537 30307 31677 32955 331,76 369,63 457,63 537,23 638,09



Raport Social Anual 2009

181

Tipul pensiei
Numărul pensionarilor Cuantumul mediu al pensiei, lei

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
1.2.1. boală obișnuită – total, 
din care: 119875 121892 122865 124508 126631 338,32 381,55 468,17 548,92 653,03

gradul I 13 257 13000 12836 12968 13103 417,47 476,63 586,77 694,45 830,39

gradul II 85 005 85200 85390 86208 87831 356,6 405,58 499,03 585,53 696,25

gradul III 21613 23692 24639 25332 25697 217,89 242,97 299,42 349,85 414,84

1.2.2. accidente de muncă - total, 
din care: 3772 3704 3587 3540 3499 315,33 361,79 440,88 516,48 620,22

gradul I 356 361 340 322 313 437,31 500,7 610,02 723,26 876,33

gradul II 1714 1681 1654 1688 1713 370,56 423,99 515,88 600,03 713,78

gradul III 1702 1662 1593 1530 1473 234,2 268,72 326,91 380,78 457,00

1.2.3 boală profesională - total, 
din care: 72 80 86 97 97 331,37 374,9 510,61 626,86 768,37

gradul I 6 8 7 8 7 509,83 528,5 775,85 936,25 1090,85

gradul II 34 41 45 52 58 409,82 443,92 615,40 752,59 896,46

gradul III 32 31 34 37 32 214,56 243,93 317,29 383,24 465,62

1.3. De urmaș – total, din care: 30505 29779 28157 25884 24526 241,47 270,48 318,95 367,62 431,50

Inclusiv femei 6491 6319 6033 5551 5348 230,79 256,59 300,92 343,06 403,03

1 urmaș 22468 22597 21587 5551 19134 213,34 243,03 289,37 343,06 397,02

2 urmași 6465 5794 5294 19978 4403 306,43 342,92 402,28 335,61 539,90

3 și mai mulţi urmași 1572 1388 1276 4752 989 376,36 415,06 473,62 460,07 615,91

inclusiv angajaţi 26 28 35 46 46 227,11 255,46 314,22 367,64 417,78

2. Pensii stabilite conform altor 
legi (2.1.+2.2.+2.3.+ 2.4.+2.5) 6768 6230 5943 5278 4769 683 680,85 915,03 1451,10 1755,56

2.1. pentru participanţii la 
lichidarea avariei de la Cernobîl – 
total (2.1.1.+ 2.1.2.+2.1.3.), 
din care:

2217 2203 2187 2168 2136 866,50 997,33 1197,53 1398,43 1669,90

Inclusiv femei 87 85 84 82 80 840,58 966,75 1176,83 1373,35 1631,33

Inclusiv angajaţi 401 398 393 396 394 837,46 969,41 1171,67 1364,12 1631,87

2.1.1. pentru limită de vîrstă – total 13 14 17 23 24 616,23 686,07 852,17 958,60 1032,58

2.1.2. de invaliditate – total 2125 2112 2087 2068 2041 875,64 1009,07 1215,10 1421,79 1701,82

gradul I 297 294 294 290 286 1108,79 1278,47 1538,75 1799,88 2154,81

gradul II 1783 1768 1749 1741 1721 846,42 976,98 1175,79 1369,35 1638,26

gradul III 45 50 44 37 34 501,48 559,7 614,95 925,81 1108,44

2.1.3. de urmaș – total, din care: 79 77 83 77 71 661,78 731,98 826,39 902,63 967,74

1 urmaș 62 59 64 64 63 612,01 681,96 784,96 850,81 901,73

2 urmași 14 16 16 10 6 779,78 845,68 942,62 1122,50 1388,66

3 și mai mulţi urmași 3 2 3 3 2 1.139,66 1297,5 1089,66 1275,00 1784,50

2.2. Conform Legii militarilor 
(2.2.1.+2.2.2.) 1141 922 1436 1374 1302 94,72 94,04 474,74 668,43 731,24

Inclusiv femei 156 128 129 112 92 85,59 84,52 398,57 513,52 570,03

Inclusiv angajaţi 29 21 40 44 46 102,13 110,19 441,22 662,70 735,67

2.2.1. de invaliditate militarilor în 
termen-total, din care: 616 497 1044 1040 1017 103,05 102,46 504,47 728,41 786,52

gradul I 61 52 117 117 112 126,7 124,21 577,77 917,74 992,72

gradul II 379 294 724 723 699 105,94 104,77 551,05 766,72 834,06

gradul III 176 151 203 200 206 88,62 90,47 296,11 479,13 513,09

2.2.1.1. inclusiv invalizilor Războiului 
al Doilea Mondial 337 272 758 736 717 122,28 121,01 548,80 829,36 890,00

gradul I 40 32 91 88 86 148,7 148,62 620,30 1018,80 1092,67
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Tipul pensiei
Numărul pensionarilor Cuantumul mediu al pensiei, lei

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
gradul II 172 129 510 494 471 132,95 132,64 607,57 890,42 964,71

gradul III 125 111 157 154 160 99,14 99,54 316,42 525,22 561,15

2.2.2. pensie de urmaș familiilor 
militarilor în termen – total, 
din care:

525 425 392 334 285 84,95 84,19 395,56 481,68 533,97

1 urmaș 499 408 375 321 275 81,33 81,1 379,41 465,56 518,71

2 urmași 24 15 15 10 8 149,87 151,6 719,46 793,00 877,62

3 și mai mulţi urmași 2 2 2 3 2 208,5 208,5 994,00 1169,33 1258,00

2.2.2.1. din care familiilor invalizilor 
Războiului al Doilea Mondial 34 29 27 19 19 76,88 73,68 339,74 412,89 463,47

1 urmaș 26 24 23 15 15 61,42 61,58 287,69 327,40 366,60

2 urmași 7 4 3 3 3 119,71 120 568,00 659,00 742,66

3 și mai mulţi urmași 1 1 1 1 1 179 178 852,00 956,00 1078,00

2.3 Pensii pentru vechime în 
muncă 3375 2701 1901 1310 862 194,49 224,4 269,33 314,12 376,21

2.3.1 lucrătorii medicali 1207 993 701 493 326 197,18 227,73 273,76 317,59 373,05

2.3.2 pedagogii 2168 1708 1200 817 536 192,96 222,50 266,64 312,00 381,41

Inclusiv angajaţi 275 - 233 183 120 120,07 - 191,01 230,28 273,98

2.4 din rîndul lucrătorilor vamali 35 33 24 20 19 1318,85 1457,15 1644,04 1786,55 2083,15

Inclusiv femei 9 9 7 7 7 1365,00 1505,77 1652,28 1856,42 2137,42

Inclusiv angajaţi 28 26 18 14 13 1391,00 1543,26 1750,50 1914,00 2253,07

2.5 din rîndul procurorilor și 
judecătorilor - 371 395 406 450 - 3514,03 4015,21 4389,01 4378,41

Total pensii ( 1+2 ) 618277 621402 619433 621400 624570 383,17 442,26 548,30 646,42 775,54

Inclusiv femei 383557 389333 393905 399747 404721 374,22 462,15 530,53 623,92 748,27

Inclusiv angajaţi 89.288 103267 116690 131158 142871 436,5 495,49 635,81 750,45 899,67

Sursa: CNAS
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Anexa 7. Pensii nou-stabilite și cuantumul mediu al pensiei

Tipul pensiei
Numărul pensiilor nou-stabilite Cuantumul mediu al pensiei, lei

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
1. Pensii stabilite conform legii de 
pensionare –total (1.1+1.2.+1.3), 
din care:

38747 39272 39120 40838 38149 320,01 367,72 526,34 595,10 698,69

Inclusiv femei 21654 24972 30952 26468 22921 320,97 369,19 514,63 612,58 666,36

Inclusiv angajaţi 16234 17073 16610 18744 15659 365,94 419,72 583,55 595,10 828,51

1.1. pentru limită de vîrstă 
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+ 
1.1.5+1.1.6+1.1.7), din care:

24725 27302 27429 28859 26726 362,17 406,96 545,84 657,73 775,22

Inclusiv femei 15724 20033 26076 20953 18386 350,21 393,82 545,84 612,58 710,64

Inclusiv angajaţi 11895 13217 12646 14224 12173 406,63 455,62 625,72 750,29 910,95

în cuantum minimal 9666 6614 7172 7515 6807 272,17 299,5 380,84 445,30 535,70

1.1.1. în baze generale – total 21903 25442 25047 27075 25079 366,98 410,37 549,85 661,96 779,81

1.1.2. în condiţii avantajoase (anticipat – 
total) (a+b+c), din care: 1428 1166 1029 913 736 288,46 332,68 448,40 532,35 619,13

a) Lista nr.1 183 155 128 139 86 426,96 524,61 741,57 868,62 1055,27

b) mamele cu 5 și mai mulţi copii – total 1245 1011 901 774 650 268,1 303,25 406,75 471,96 561,43

1.1.3. din rîndul membrilor de Guvern 7 2 8 3 3 3430,42 5040,00 5587,50 6048,33 5502,33

Inclusiv femei 1 - 2 - - 1599,00 - 5737,50 - -

Inclusiv angajaţi 4 2 4 3 1 4298,75 5040,00 5531,25 6048,33 5857,00

1.1.4 din rîndul deputaţilor 11 8 8 7 14 2.840,54 4431,5 5381,25 5663,28 5857,07

Inclusiv angajaţi - 6 7 6 10 2974,57 4355,66 5367,86 5719,66 5817,00

1.1.5 din rîndul funcţionarilor publici 1254 626 791 778 823 1067,16 1306,35 1583,64 1975,64 2388,26

Inclusiv femei 752 381 516 528 614 988,67 1258,56 1525,04 1907,36 2334,56

Inclusiv angajaţi 760 478 626 649 642 1108,68 1376,36 1618,49 1995,70 2406,66

1.1.6 din rîndul primarilor, președinţilor și 
vicepreședin ţilor consiliului judeţean* 89 41 48 43 39 1214,42 2151,78 2305,91 3005,74 2904,41

Inclusiv femei 14 5 12 10 9 1162,50 2018,40 2236,83 3064,30 2915,77

Inclusiv angajaţi 33 17 18 23 27 1318,27 2116,41 2444,33 2959,56 2876,11

1.1.7. Vechime în muncă 33 17 498 40 32 664,72 863,29 3104,29 2592,87 3766,28

1.1.7.1. lucrătorii aviaţiei civile, personal 
navigant – total, 33 17 498 40 32 664,72 863,29 3104,29 2592,87 3766,28

1.1.7.2. lucrătorii transportului feroviar - - - - - - - - - -

1.1.7.3. аrtiști - - - - - - - - - -

1.1.7.4. geologi - - - - - - - - - -

1.2. De invaliditate – total 
(1.2.1.+1.2.2.+1.2.3.), din care: 11054 9537 9646 9876 9515 260,11 292,08 389,02 459,79 538,04

Inclusiv femei 5210 4327 4337 4400 4034 248,62 275,45 356,36 426,99 494,77

Inclusiv angajaţi 4316 3848 3860 3828 3470 261,75 296,34 386,18 454,30 535,75

gradul I 871 784 794 870 856 330,23 379,93 530,85 670,07 754,51

gradul II 7058 5750 5913 6014 5932 286,91 324,16 433,83 506,13 590,14

gradul III 3125 3003 2939 2992 2727 180,04 207,71 260.55 305,50 356,75

1.2.1. boală obișnuită – total, din care: 10928 9446 9549 9738 9423 260,44 292,27 389,23 460,12 538,49

gradul I 859 773 786 860 851 329,86 379,94 531,23 667,35 753,86

gradul II 6994 5706 5865 5938 5884 287,22 324,35 433,75 506,45 590,29

gradul III 3075 2967 2898 2940 2688 180,12 207,73 260,62 305,91 356,92

1.2.2. accidente de muncă - total, din care: 115 86 89 127 90 234,89 276,53 357,39 435,14 495,88

gradul I 12 11 8 10 5 356,83 379,18 492,87 903,80 865,40

gradul II 61 42 44 72 48 247,01 302,21 418,15 462,05 572,37

gradul III 42 33 37 45 37 182,47 209,63 255,81 287,93 346,67
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Tipul pensiei
Numărul pensiilor nou-stabilite Cuantumul mediu al pensiei, lei

2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009
1.2.3 boală profesională – total, din care: 11 5 8 11 2 200,9 194,4 490,75 455,18 310,50

gradul I - - - - - - - - - -

gradul II 3 2 4 4 - 364,33 242 728,25 820,75 -

gradul III 8 3 4 7 2 139,62 162,66 253,00 246,14 310,50

1.3. De urmaș – total, din care: 2968 2433 2045 2103 1908 207,79 231,49 297,41 359,17 412,82
Inclusiv femei 720 612 539 574 497 205,86 225,44 277,60 336,73 393,60

Inclusiv angajaţi 4 3 7 10 7 130,00 232,00 356,57 370,10 356,57

1 urmaș 1911 1618 1343 1434 1283 179,9 204,92 272,87 327,41 368,30

2 urmași 797 621 530 514 499 147,13 277,27 334,68 407,47 489,20

3 și mai mulţi urmași 260 194 172 155 126 292,23 306,5 374,13 492,82 563,66

2. Pensii stabilite conform altor legi 
(2.1.+2.2.+2.3.) 55 41 655 99 132 1082,34 544,361 550,72 868,84 2444,11

2.1. pentru participanţii la lichidarea 
avariei de la Cernobîl – total 
(2.1.1.+2.1.2.+2.1.3.), din care:

49 36 36 26 31 620,95 609,55 619,0 868,84 712,87

Inclusiv femei 3 - 1 - 1 467,00 - 586,00 - 522,00

Inclusiv angajaţi 8 6 8 - 6 628,62 718,83 870,25 - 1287,00

2.1.1. pentru limită de vîrstă – total 2 1 5 5 3 443 336 871,80 877,00 787,33

2.1.2. de invaliditate – total 42 29 22 14 18 635,21 640,1 626,09 1047,00 845,83

gradul I 3 2 2 - - 1.176,00 1735,5 1636,00 - -

gradul II 28 17 11 10 14 670 660,88 654,54 518,00 962,21

gradul III 11 10 9 4 4 397,63 385,6 775,12 2369,00 438,25

2.1.3. de urmaș – total din care: 5 6 9 7 10 572,4 507,33 461,11 506,57 451,20

1 urmaș 3 4 5 6 9 476 457,75 442,00 472,83 433,88

2 urmași 2 2 3 1 1 716,5 606 404,00 709,00 606,00

3 și mai mulţi urmași - - 1 - - - - 727,00 - -

2.2. Conform Legii militarilor 
(2.2.1.+2.2.2.) 6 5 619 73 44 63,5 75 546,76 670,53 739,38

Inclusiv femei - - 27 2 - - - 438,14 649,50 -

2.2.1. de invaliditate militarilor în termen – 
total, din care: 5 4 562 64 42 63,2 73,75 560,60 687,68 740,38

gradul I - - 66 11 2 - - 613,63 903,72 921,00

gradul II 2 2 438 44 33 88,5 88,5 585,61 673,97 808,42

gradul III 3 2 58 9 7 46,33 59 311,37 490,55 367,71

2.2.1.1. inclusiv invalizii Războiului al 
Doilea Mondial 2 1 490 39 33 78,5 97 577,51 775,97 806,84

gradul I - - 60 8 2 - - 620,61 992,25 921,00

gradul II 1 1 381 25 26 98 97 604,25 781,52 878,61

gradul III 1 - 49 6 5 60 - 316,79 464,50 387,80

2.2.2. pensie de urmaș familiilor militarilor 
în termen – total, din care 1 1 57 9 2 65 79 57 548,44 718,50

1 urmaș 1 1 53 7 1 65 79 384,09 431,71 479,00

2 urmași - - 4 1 1 - - 757,25 637,00 958,00

3 și mai mulţi urmași - - - 1 - - - - 1275,00 -

2.2.2.1. din care familiilor invalizilor 
Războiului al Doilea Mondial - - - - - - - - - -

1 urmaș - - - - - - - - - -

2 urmași - - - - - - - - - -

3 și mai mulţi urmași - - - - - - - - - -

2.3. din rîndul judecătorilor - - 26 36 57 - - 4331,04 4052,72 4193,93

Total pensii ( 1+2 ) 38802 39313 39775 40937 38281 347,82 385,77 554,38 628,47 744,79

Sursa: CNAS
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Anexa 8. Veniturile disponibile ale gospodăriilor casnice, 2006-200947

2006 2007 2008 2009
total urban rural total urban rural total urban rural total urban rural

Venituri disponibile totale, 
medii lunare pe o persoană, lei 839,6 1000,6 723,8 1018,7 1210,0 878,9 1188,6 1463,3 987,0 1204,4 1501,2 987,8

Inclusiv în % pe surse 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Activitatea salariată 41,6 57,1 26,1 41,4 56,2 26,6 42,9 56,5 28,0 43,9 57,2 29,1
Activitatea individuală agricolă 18,6 2,6 34,5 15,1 2,0 28,4 10,5 1,2 20,7 10,9 1,4 21,5
Activitatea individuală non-
agricolă 7,8 10,4 5,2 6,4 8,4 4,4 7,5 8,8 6,1 6,3 7,1 5,4

Venit din proprietate 0,2 0,4 0,0 0,3 0,5 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,0
Prestaţii sociale, din acestea: 13,2 11,6 14,8 13,6 11,9 15,3 14,9 13,6 16,3 16,9 14,6 19,5

pensii 11,0 9,3 12,7 11,5 9,8 13,1 12,8 11,4 14,3 14,4 12,2 16,7
Indemnizaţii pentru copii 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6
compensaţii 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 0,4 0,7 0,7 0,5 0,9

Alte venituri 18,7 17,9 19,4 23,2 21,2 25,3 23,9 19,5 28,7 21,8 19,5 24,4
din care remitenţe 13,9 11,9 15,8 17,5 12,9 22,2 19,1 12,9 25,9 16,4 12,4 21,0

Sursa: BNS

Anexa 9. Efi cienţa direcţionării prestaţiilor sociale, 2009

 
Chintile ale venitului disponibil  

Total
1 2 3 4 5

Distribuţia gospodăriilor recipiente de prestaţii
Pensii 10.3 25.9 30.1 18.9 14.8 100

Pensia pentru invaliditate 14.8 20.0 25.0 22.5 17.7 100
Indemnizaţii pentru copii, total 33.9 22.5 15.0 17.8 10.8 100

Indemnizaţii întreţinerea copiilor pîna la 3 ani, din care: 27.9 20.5 14.6 22.8 14.3 100
 Indemnizaţii întreţinerea copiilor, persoanelor neasigurate 32.1 23.9 11.3 21.2 11.4 100
 Indemnizaţii întreţinerea copiilor, persoanelor asigurate 21.7 15.5 19.3 25.1 18.5 100
Indemnizaţii pentru copii de 3-16 ani 52.3 24.4 13.5 7.4 2.4 100

Compensaţii 14.7 20.8 28.8 21.2 14.4 100
Compensaţii nominative pentru gaz 15.1 20.6 28.7 21.3 14.3 100
Compensaţii nominative pentru energie electrică 14.8 20.8 28.8 21.3 14.3 100

Pensii sociale/alocaţii sociale 19.6 30.8 22.0 19.1 8.5 100
Ajutor de şomaj 34.5 23.7 16.7 15.1 9.9 100
Ajutor social 47.6 30.0 14.5 6.4 1.5 100

Distributia prestatiilor (sumelor băneşti)
Pensii 6.9 21.4 30.7 21.4 19.5 100

Pensia pentru invaliditate 12.0 16.6 25.9 23.3 22.3 100
Indemnizaţii pentru copii, total 23.1 18.2 18.3 22.6 17.8 100

Indemnizatii intretinerea copiilor pina la 3 ani, din care: 19.9 16.1 17.1 24.2 22.8 100
 Indemnizatii intretinerea copiilor, persoanelor neasigurate 32.1 23.9 11.3 21.2 11.4 100
 Indemnizatii intretinerea copiilor, persoanelor asigurate 14.6 12.7 19.5 25.4 27.7 100
Indemnizaţii pentru copii de 3-16 ani 57.6 22.6 11.9 6.3 1.6 100

Compensaţii 14.8 20.5 27.3 22.9 14.5 100
Compensaţii nominative pentru gaz 16.2 20.7 27.6 21.1 14.4 100
Compensaţii nominative pentru energie electrică 16.2 20.6 27.7 21.0 14.5 100

Pensii sociale/alocaţii sociale 17.9 31.0 22.2 20.5 8.5 100
Ajutor de şomaj 33.8 22.9 15.8 21.2 6.3 100
Ajutor social 49.8 36.2 6.3 6.6 1.1 100

Sursa: BNS, CBGC, calculele autorilor

47  http://www.statistica.md/public/fi les/ComPresa/Venituri/Venituri_Cheltuieli_2009_Anexa.pdf 
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Anexa 10. Impactul prestaţiilor asupra persoanelor care locuiesc în gospodării recipiente, 2009

  chintila 1 chintila 2 chintila 3 chintila 4 chintila 5  total
Înainte de transfer (dacă nu ar primi prestaţiile respective)     

Pensii, total 55.7% 16.8% 11.1% 9.9% 6.6% 100%
Pensia pentru invaliditate 39.2% 21.2% 15.2% 14.8% 9.5% 100%

Prestaţii sociale, exclusiv pensii 30.5% 22.6% 18.4% 17.0% 11.5% 100%
Indemnizaţii pentru copii 42.9% 22.6% 13.6% 13.3% 7.7% 100%

întreţinerea copiilor pîna la 3 ani, din care: 36.0% 21.8% 13.7% 18.0% 10.5% 100%
întreţinerea copiilor, pers. neasigurate 38.8% 25.7% 10.9% 15.8% 8.8% 100%
întreţinerea copiilor, pers. asigurate 31.7% 15.9% 18.0% 21.4% 13.0% 100%
îndemnizaţii pentru copii de 3-16 ani 59.2% 21.2% 11.8% 6.7% 1.2% 100%

Compensaţii 25.5% 23.6% 22.6% 16.7% 11.5% 100%
compensaţii nominative pentru gaz 23.5% 21.5% 23.4% 19.0% 12.5% 100%
compensaţii nominative pentru energie electrică 23.3% 22.0% 23.6% 18.7% 12.4% 100%

Pensii sociale/alocaţii sociale 30.5% 24.8% 22.0% 14.0% 8.7% 100%
Ajutor de şomaj 51.2% 25.4% 9.0% 6.0% 8.5% 100%
Ajutor social 63.0% 21.7% 10.3% 4.2% 0.7% 100%

După transferul prestaţiei către gospodărie      
Pensii, total 16.3% 24.9% 26.3% 18.6% 14.0% 100%

Pensia pentru invaliditate 20.7% 20.1% 22.6% 20.5% 16.0% 100%
Prestaţii sociale, exclusiv pensii 24.6% 20.7% 20.6% 20.0% 14.1% 100%

Indemnizaţii pentru copii 38.4% 22.9% 13.8% 15.9% 9.1% 100%
întreţinerea copiilor pîna la 3 ani, din care: 32.3% 21.1% 13.5% 20.8% 12.2% 100%
întreţinerea copiilor, pers. neasigurate 37.7% 23.7% 10.5% 18.6% 9.5% 100%
întreţinerea copiilor, pers. asigurate 24.1% 17.1% 18.1% 24.3% 16.3% 100%
îndemnizaţii pentru copii de 3-16 ani 55.8% 23.8% 11.9% 6.7% 1.8% 100%

Compensaţii 22.8% 21.8% 23.9% 18.9% 12.6% 100%
compensaţii nominative pentru gaz 23.3% 21.2% 23.7% 19.1% 12.6% 100%
compensaţii nominative pentru energie electrică 22.8% 21.8% 23.9% 19.0% 12.5% 100%

Pensii sociale/alocaţii sociale 20.7% 29.5% 22.5% 18.6% 8.7% 100%
Ajutor de şomaj 33.9% 24.1% 21.6% 11.9% 8.5% 100%
Ajutor social 51.3% 32.7% 7.1% 8.2% 0.7% 100%

Venit disponibil pe o persoană 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100%
Sursa: BNS, CBGC, calculele autorilor
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Anexa 11. Profi lul gospodăriilor potenţial eligibile de ajutor social

 
 

 
 

Eligibile pentru ajutor 
social Total

da nu  

Sex al capului gospodăriei 
Bărbat 7.0 93.0 100
Femeie 4.2 95.8 100

Total  5.9 94.1 100

Vîrsta capului gospodăriei 
(pe grupe)

Pînă la 30 ani 3.8 96.2 100
30 – 39 ani 7.3 92.7 100
40 – 49 ani 9.0 91.0 100
50 – 59 ani 8.3 91.7 100
60 – 64 ani 4.5 95.5 100
65 ani si peste 1.8 98.2 100

Total  5.9 94.1 100

Nivelul de studii al capului 
gospodăriei (pe grupe)

Superior 1.1 98.9 100
Mediu general şi de specialitate 6.8 93.2 100
De bază şi primar 6.5 93.5 100
Fără studii primare şi analfabet 10.2 89.8 100

Total  5.9 94.1 100

Statutul socio-economic

Fermieri 31.4 68.6 100
Angajaţi în sectorul agrar 6.8 93.2 100
Angajaţi în sectorul non-agrar 0.8 99.2 100
Întreprinzători  100.0 100
Pensionari 3.1 96.9 100
Alţii 4.7 95.3 100

Total  5.9 94.1 100

Numărul de copii pînă la 18 ani

Gospodării cu 1 copil pînă la 18 ani 6.7 93.3 100
Gospodării cu 2 copii pînă la 18 ani 7.4 92.6 100
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii pînă la 18 ani 16.4 83.6 100
Gospodării fără copii 4.6 95.4 100

Total  5.9 94.1 100
Sursa: BNS, CBGC, calculele autorilor
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Anexa 12. Numărul persoanelor încadrate in grad de invaliditate pe categorii, 2008-2009

2008 2009
Sporul 2009/2008

Pers. %
Persoane încadrate in gradul de invaliditate:  173096  176743  3647 2,1

gradul I  25737  26297  560 2,2
gradul II  114169  116542  2373 2,1
gradul III  33190  33904  714 2,2

Persoane cu grad de invaliditate în rezultatul unei boli 
obișnuite, dintre care:  127929  130692  2763 2,2

gradul I  13396  13584  188 1,4
gradul II  88387  90454  2067 2,3
gradul III  26146  26654  508 1,9

Persoane cu grad de invaliditate în rezultatul unei boli 
profesionale, dintre care:  97  97  0 0,0

gradul I  8  7 -1 -12,5
gradul II  52  58  6 11,5
gradul III  37  32 -5 -13,5

Persoane cu grad de invaliditate în rezultatul accidentelor de 
muncă, dintre care:  3540  3499 -41 -1,2

gradul I  322  313 -9 -2,8
gradul II  1688  1713  25 1,5
gradul III  1530  1473 -57 -3,7

Persoane cu grad de invaliditate în rezultatul participării la 
lichidarea avariei de la Cernobîl, dintre care:  2068  2041 -27 -1,3

gradul I  290  286 -4 -1,4
gradul II  1741  1721 -20 -1,1
gradul III  37  34 -3 -8,1

Persoane cu grad de invaliditate în rezultatul serviciul militar 
sau special, dintre care:  1040  1017 -23 -2,2

gradul I  117  112 -5 -4,3
gradul II  723  699 -24 -3,3
gradul III  200  206  6 3,0

Persoane cu grad de invaliditate din copilărie, dintre care:  24274  24160 -114 -0,5
gradul I  5883  5833 -50 -0,8
gradul II  14463  14283 -180 -1,2
gradul III  3928  4044  116 3,0

Copii cu dizabilitati, dintre care:  14148  15237  1089 7,7
de severitatea I  5721  6162  441 7,7
de severitatea II  7115  7614  499 7,0
de severitatea III  1312  1461  149 11,4
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Anexa 13. Compensaţii pentru călătoria în transportul urban, suburban și interurban, 2009

Nr. 
d/o Raionul/

municipiul

Numărul benefi ciarilor

Cuantumul 
compensaţiei 

lei/lunar
Periodi
citatea 

achitării

Cheltu-
ieli plani-

fi cate 
(mii lei)

Cheltu-
ieli efec-

tuate
(mii lei)Inv.

gr.I
Inv. 
gr. II

Copii-
inv. Total Cu în-

soţit.
Fără

însoţit.
1. Mun. Chișinău 4314 17901 1866 24081 60 30 Lunar 8420,0 8269,9
2.  Mun. Bălţi 1011 4787 446 6244 45 22,5 Lunar 2736,1 2336,7
3.  Anenii – Noi 618 2678 332 3628 40 20 Trimes. 1009,3 1006,8
4.  Basarabeasca 219 914 152 1285 40 20 Trimes. 376,6 355,7
5.  Briceni 1094 3073 508 4675 40 20 Trimes. 1122,0 380,0
6.  Cahul 660 2346 440 3446 40 20 Anual 1091,0 1091,0
7.  Cantemir 357 1396 325 2078 35 17,5 Anual 569,5 569,5
8.  Călărași 588 2831 337 3756 40 20 Semes. 1037,7 1095,8
9.  Căușeni 439 2314 321 3074 40 20 Trimes. 876,2 832,0

10.  Cimișlia 336 1727 198 2261 40 20 Semes. 629,8 617,7
11.  Criuleni 852 2308 720 3880 40 20 Semes. 909,8 925,1
12.  Dondușeni 287 1883 179 2349 40 20 Trimes. 647,1 667,5
13.  Drochia 574 3158 412 4144 40 20 Semes. 1108,6 1168,8
14.  Dubăsari 222 1399 130 1751 40 20 Trimes. 584,7 483,5
15.  Edineţ 903 4387 399 5689 40 20 Semes. 1677,8 970,5
16.  Fălești 245 2921 200 3366 23,3 13 Lunar 607,0 607,0
17.  Florești 507 3498 384 4389 40 20 Trimes. 1143,6 886,4
18.  Glodeni 396 1531 624 2551 40 20 Anual 550,0 551,0
19.  Hîncești 670 2907 475 4052 40 20 Semes. 1131,4 1221,5
20.  Ialoveni 543 2372 332 3247 40 20 Trimes. 757,4 742,0
21.  Leova 241 1102 213 1556 40 20 Semes. 463,5 482,5
22.  Nisporeni 432 1751 229 2412 40 20 Anual 685,0 685,0
23.  Ocniţa 394 2823 230 3447 40 20 Trimes. 747,4 870,0
24.  Orhei 772 3770 572 5114 25,6 19,3 Trimes. 1223,2 1220,41
25.  Rezina 367 1914 195 2476 40 20 Trimes. 731,4 731,4
26.  Rîșcani 403 2488 328 3219 40 20 Trimes. 856,6 889,3
27.  Sîngerei 610 3575 501 4686 40 20 Trimes. 1261,0 1261,0
28.  Soroca 656 4634 506 5796 0 20 Semes. 11391,0 600,1
29.  Strășeni 1290 3759 962 6011 40 20 Semes. 1200,0 1242,0
30.  Șoldănești 201 2200 192 2593 40 20 Trimes. 716,64 716,64
31.  Ștefan-Vodă 351 2074 259 2684 40 20 Trimes. 834,2 790,5
32.  Taraclia 288 2087 220 2595 40 20 Trimes. 772,5 649,7
33.  Telenești 505 2955 503 3963 40 20 Trimes. 989,3 989,3
34.  Ungheni 583 3416 423 4422 - 20 Anual 1302,7 502,4
35.  UTA Găgăuzia 1149 7398 796 9343 40 20 Anual 2558,3 2555,74

Comrat 492 3058 330 3880 40 20 Anual 1128,5 1128,5
Ceadîr-Lunga 502 3442 362 4306 40 20 Lunar 1071,2 1097,46
Vulcănești 155 898 104 1157 40 20 Anual 358,6 329,78
TOTAL 23077 112277 14909 150263 52718,34 38964,39
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Anexa 14. Compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi 
ale aparatului locomotor (cuantumul compensaţiei – 400 lei)

Nr. 
d/o

Raionul/
municipiul

Numărul benefi ciarilor

Cheltuieli 
planifi cate 

a.2008 
(mii lei)

Cheltuieli 
efectuate

a.2008 
(mii lei)

Invalizi de 
război și 

persoane-
le asimila-

te cu ei

Invalizi 
din copi-

lărie

Invalizi în 
urma acci-

dentelor de 
muncă și 

bolilor pro-
fesionale

Invalizi de 
afecţiune 
generală

Copii-in-
valizi pînă 
la 18 ani

Total

1.  Mun. Chișinău 36 199 54 343 116 748 286,2 284,5
2.  Mun. Bălţi 2 18 2 15 - 37 16,8 14,1
3.  Anenii-Noi 6 12 18 46 - 82 33,2 32,8
4.  Basarabeasca 2 3 3 21 - 29 10,0 10,0
5.  Briceni 17 18 2 20 3 60 24,0 24,0
6.  Cahul 3 7 10 16 - 36 24,0 14,5
7.  Cantemir 7 11 6 13 - 37 16,0 14,8
8.  Călărași 11 8 5 49 - 73 15,4 23,7
9.  Căușeni 11 28 15 55 - 109 23,2 23,2
10.  Cimișlia - 36 6 40 9 91 20,8 20,8
11.  Criuleni 8 32 1 31 18 90 25,4 34,6
12.  Dondușeni 9 34 70 22 9 144 56,7 57,6
13.  Drochia 15 105 12 281 51 464 57,2 43,6
14.  Dubăsari 8 5 4 9 - 26 11,6 10,4
15.  Edineţ 11 9 11 28 6 65 26,0 26,0
16.  Fălești 6 29 4 45 21 105 36,0 36,0
17.  Florești 13 38 6 43 25 125 27,6 49,0
18.  Glodeni - 9 14 145 15 183 73,4 73,2
19.  Hîncești 9 81 8 133 24 255 80,0 97,9
20.  Ialoveni 7 39 7 123 29 205 82,0 82,0
21.  Leova 3 3 2 2 - 10 10,3 4,0
22.  Nisporeni 7 11 3 77 57 155 103,6 59,9
23.  Ocniţa 8 38 5 63 18 132 41,2 52,5
24.  Orhei 18 64 7 214 17 320 15,03 15,03
25.  Rezina - 8 - 13 - 21 17,2 8,4
26.  Rîșcani 9 32 6 83 - 130 60,0 50,8
27.  Sîngerei 5 37 3 50 15 110 29,3 29,3
28.  Soroca 3 26 5 7 42 83 33,2 33,2
29.  Strășeni 11 53 4 55 - 123 32,0 48,3
30.  Șoldănești 5 16 7 13 - 41 17,66 17,66
31.  Ștefan-Vodă 8 41 5 196 70 320 9,6 -
32.  Taraclia 4 44 5 58 6 117 46,8 46,8
33.  Telenești 14 4 3 5 2 28 12,0 10,8
34.  Ungheni 8 38 5 24 10 85 33,2 34,0
35.  UTA Găgăuzia 4 82 22 172 33 313 123,49 15,2

Comrat 2 34 6 83 22 147 58,33 15,2
Ceadîr-Lunga 1 32 14 63 10 120 48,0 -
Vulcănești 1 16 2 26 1 46 17,16 -
TOTAL 288 1218 340 2510 296 4952 1530,08 1398,59
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Anexa 15. Invaliditatea primară, 2008-2009, persoane

 2008 2009 Sporul 
2009/2008 %CEMV Total Gr.I Gr.II Gr.III Total Gr.I Gr.II Gr.III

s. Rîșcani Chișinău 989 203 644 142 958 197 614 147 -3,1
s. Centru Chișinău 955 114 543 298 906 103 501 302 -5,1
Soroca 827 114 463 250 873 117 493 263 5,6
s. Ciocana Chișinău 815 142 467 206 833 118 494 221 2,2
Sîngerei 776 102 473 201 816 85 525 206 5,2
Bălţi 773 76 480 217 794 82 497 215 2,7
Edineţ 729 114 461 154 771 102 516 153 5,8
Ungheni 672 78 392 202 734 112 416 206 9,2
Ciadîr-Lunga 675 79 440 156 724 93 479 152 7,3
Orhei 689 83 352 254 701 74 347 280 1,7
Cahul 693 139 347 207 695 136 332 227 0,3
Drochia 704 100 394 210 684 122 384 178 -2,8
s. Botanica Chișinău 694 94 390 210 676 87 397 192 -2,6
Călărași 645 68 374 203 626 71 404 151 -2,9
Hîncești 562 102 281 179 572 94 297 181 1,8
Șoldănești 550 67 335 148 553 87 316 150 0,5
Ștefan-Vodă 570 93 301 176 521 91 279 151 -8,6
Fălești 510 83 289 138 497 71 301 125 -2,5
Comrat 438 52 289 97 446 39 281 126 1,8
Dondușeni 351 63 196 92 340 51 209 80 -3,1
Cimișlia 296 39 188 69 317 32 203 82 7,1
Medici 108 9 66 33 90 9 49 32 -16,7
TOTAL 14021 2014 8165 3842 14127 1973 8334 3820 0,8

Sursa: CREMV
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Anexa 16. Repartizarea invalizilor primari după formele nosologice, vîrstă și gradul de invaliditate, 
2009, persoane

Nr. Diagnosticul Total

Inclusiv în vîrstă Gradele
de invaliditate

Pî
nă

 la
 2

9 
an

i

30
-3

9 
an

i

40
-4

9 
an

i

femei bărbaţi

Gr.
I

Gr.
II

Gr.
III

50
-5

6 
an

i

57
 a

ni
 

50
-6

0 
an

i

62
 a

ni

1. Tuberculoză 618 108 139 189 21 5 152 4 22 533 63
1.1. Tuberculoză pulmonară 597 107 136 182 20 5 144 3 20 515 62
1.2. Tubercu extrarespiratorie 21 1 3 7 1 - 8 1 2 18 1
2. Tumori maligne 2733 122 207 575 505 331 766 227 751 1769 213

3. Bolile endocrine, de nutriţie și 
metabolism 878 55 78 249 221 43 213 19 30 522 326

3.1. Diabetul zaharat 654 43 54 154 155 38 191 19 29 397 228
3.2. Afecţiunile glandei tiroide 151 9 17 58 53 5 9 - 3 81 67

4. Tulburări mentale și de 
comportament 1060 263 217 253 137 13 164 12 71 788 201

4.1. Schizofrenie 322 97 93 85 25 3 18 1 11 297 14
5. Bolile sist. nervos 1358 109 168 419 217 53 356 36 123 657 578
6. Bolile ochiului și anexelor 796 93 64 152 77 103 184 123 202 192 402
7. Bolile aparatului circulator 2862 26 92 515 564 239 1186 240 437 1767 658
7.1. Cardiopatia reumatismală cr. 195 6 23 60 38 8 57 3 4 141 50
7.2. Boală hipertensivă 550 1 13 122 186 15 206 7 4 315 231
7.3. Boala ischemică a inimii 725 4 13 116 90 44 407 51 20 531 174
7.4. Bolile cerebro-vasculare 1105 6 25 162 215 162 396 139 375 595 135
8. Bolile aparatului respirator 306 11 20 70 76 7 111 11 2 189 115
9. Bolile aparat. digestiv 1018 22 95 317 193 42 338 11 172 607 239
9.1. Ciroza hepatică 727 9 59 220 141 39 249 10 164 460 103
9.2. Hepatita cronică 197 4 21 68 41 3 60 - 1 88 108

10. Bolile sist. osteoarticular, ale 
mușchilor și ţesut. conjunctiv 1155 73 123 314 256 55 298 36 41 541 573

11. Leziuni traumatice 893 136 150 229 87 16 255 20 73 536 284
11.1. Accidente de muncă 22 1 4 8 3 - 6 - 1 11 10
12. Bolile profesionale și intoxicări 2 - - -- - - 2 - - - 2
13. Bolile aparatului genito-urinar 189 28 33 61 31 2 32 2 32 99 58
14. Alte boli 259 28 43 64 36 6 70 12 17 134 108
15. TOTAL 14127 1074 1429 3407 2422 915 4127 753 1973 8334 3820
15.1. femei 5877 414 578 1548 2422 915 - - 717 3497 1663
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Anexa 17. Invaliditatea repetată, 2008-2009, persoane

 2008 2009 Sporul 
2009/2008, %CEMV Total Gr.I Gr.II Gr.III Total Gr.I Gr.II Gr.III

Soroca 3843 210 2729 904 3769 198 2667 904 -1.9
Călărași 3020 270 2182 568 2894 244 2129 521 -4.2
Drochia 2714 201 1716 797 2510 184 1536 790 -7.5
Edineţ 2438 186 1996 256 2497 211 2012 274 2.4
Orhei 2573 178 1518 877 2430 169 1436 825 -5.6
s. Centru Chișinău 2304 198 1327 779 2429 192 1452 785 5.4
s. Botanica Chișinău 2710 295 1563 852 2403 237 1418 748 -11.3
Ciadîr-Lunga 2163 172 1612 379 2369 148 1849 372 9.5
Cahul 2349 201 1267 881 2368 164 1222 982 0.8
Sîngerei 2501 183 1761 557 2350 221 1654 475 -6.0
s. Rîșcani Chișinău 2520 265 1786 469 2259 245 1615 399 -10.4
Ungheni 2184 169 1323 692 2012 149 1236 627 -7.9
s. Ciocana Chișinău 2282 217 1491 574 1997 182 1264 551 -12.5
Șoldănești 1906 161 1287 458 1960 159 1402 399 2.8
Bălţi 1856 135 1341 380 1918 138 1400 380 3.3
Ștefan-Vodă 2144 263 1300 581 1852 191 1103 558 -13.6
Comrat 1696 115 1228 353 1782 95 1311 376 5.1
Hîncești 1704 138 935 631 1779 149 1038 592 4.4
Fălești 1674 135 1148 391 1504 105 1090 309 -10.2
Dondușeni 1567 119 1095 353 1347 104 960 283 -14.0
Cimișlia 1383 99 960 324 1247 68 872 307 -9.8
Medici 205 13 125 67 200 5 129 66 -2.4
TOTAL 47736 3923 31690 12123 45876 3558 30795 11523 -3.9

Sursa: CREMV
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