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INTRODUCERE 

 

1. Pe parcursul ultimului an, septembrie 2009 - octombrie 2010, noul Guvern, investit la 

25 septembrie 2009 a înfruntat mai multe provocări care au amenințat creșterea și dezvoltarea 

social-economică a țării. În primul rînd, Guvernului i-a revenit dificila misiune de a asigura 

depăşirea crizei financiar-economice declanșată la finele anului 2008, care, în lipsa unor 

măsuri consecvente anticriză, a imprimat un trend negativ creșterii economice, a accentuat 

austeritatea bugetului și, respectiv, vulnerabilitatea populației. Pe de altă parte, în această 

perioadă, o bună parte a Republicii Moldova a fost afectată de ravagiile provocate de 

inundaţiile care au afectat o bună parte a republicii. 

 

2. În pofida acestor condiţii nefaste și a timpului limitat, Guvernul a continuat 

implementarea reformelor relevante din Strategia Naţională de Dezvoltare, dar, totodată, a 

inițiat altele noi, impuse de noile realități social-economice, care, complementând Strategia 

Naţională de Dezvoltare, au asigurat deblocarea proceselor economice, onorarea 

angajamentele sociale ale statului, asigurarea activității normale a instituţiilor democratice, 

impulsionarea procesului de integrare europeană, consolidarea relațiilor cu partenerii 

comerciali și cu comunitatea donatorilor.  

 

3. Deşi după doar un an de implementare este dificilă evaluarea impactului unor politici 

pe care le-a promovat Guvernul, efectele cărora nu sînt resimţite imediat, principalii indicatori 

economici şi sociali şi evenimentele produse în această perioadă, indică asupra unor evoluţii 

pozitive într-un şir de domenii strategice.  

 

4. Evoluţia indicatorilor economici şi sociali în perioada 2009-2010 denotă o dinamică 

pozitivă a PIB-ului, creșterea importurilor și exporturilor, reducerea deficitului bugetar și, per 

ansamblu, reanimarea economiei naționale. Astfel, în semestrul II al anului 2010 produsul 

intern brut a însumat 52,2 mlrd. lei, majorîndu-se faţă de acelaşi semestru al anului trecut cu 

6,5% (în preţuri comparabile). Totodată, inflaţia a înregistrat una din cele mai mici valori în 

regiune – în luna decembrie 2010 rata inflaţiei a constituit 8,1%, fiind cu 7,4 p.p. în creştere 

comparativ cu perioada respectivă a anului 2009. 

 

5. Activizarea proceselor economice în ţară a determinat înregistrarea în anul 2010 a unui 

deficit bugetar de circa 1,7 mlrd. lei faţă de 3,8 mlrd. lei în 2009. Astfel în lunile ianuarie-

decembrie 2010 veniturile la bugetul public naţional au fost în creştere cu 17,1% faţă aceeaşi 

perioadă a anului 2009, şi au fost efectuate cu 7,2% mai multe cheltuieli.  

 

6. Totodată, Guvernul a reușit să reducă vulnerabilitatea populației prin reorientări 

substanţiale a resurselor financiare către sectorul social. Astfel, salariul mediu pe economie a 

crescut cu aproape 200 lei, ajutorul social s-a dublat atît ca număr de persoane acoperite, cît şi 

ca resurse financiare alocate, s-a obţinut un acces sporit al populaţiei la servicii de sănătate. 

 

7. În relațiile externe, Guvernul a reuşit normalizarea relaţiilor cu partenerii externi de 

dezvoltare care s-a materializat într-o asistenţă financiară pentru ţară pe parcursul acestui an 

de guvernare de 4 ori mai mare decât cea obţinută pe parcursul anului 2008 (785 mil. USD) și 
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care au contribuit semnificativ la depășirea efectelor crizei economice și implementarea 

reformelor.  

 

8. Astfel, un succes cert al guvernului în exerciţiu a fost negocierea unui nou program cu 

FMI. La 29 ianuarie 2010, Consiliul de Directori Executivi al FMI a aprobat programul pe 3 

ani cu Republica Moldova, susţinut de mecanismul extins de creditare şi mecanismul de 

finanţare extinsă ((ECF/EFF). În timp ce sume egale au fost acordate prin intermediul fiecărui 

dintre cele două mecanisme, valoarea combinată a asistenţei financiare va fi echivalentă cu 

369,6 milioane de Drepturi speciale de tragere (DST) (circa 574,4 milioane de dolari SUA), 

având ca scop susţinerea programului economic al ţării. În urma aprobării, autorităţile au 

obţinut acces imediat la 60 milioane de DST (circa 93,2 milioane de dolari SUA), iar tranşele 

următoare vor fi debursate în urma revizuirilor semi-anuale. Suplimentar, Moldova a utilizat 

la finele anului 2009 alocarea de DST de la FMI (echivalentul a circa 186 milioane de dolari 

SUA) pentru a-şi acoperi cerinţele imediate de finanţare bugetară. La 16 iulie 2010 Consiliul 

FMI a finalizat consultările în cadrul Articolului IV al Statutului FMI şi prima revizuire a 

rezultatelor atinse în cadrul programului cu Moldova susţinut de ECF/EFF. În urma aprobării 

primei revizuiri, autorităţile au obţinut acces la circa 90 milioane de dolari SUA). 

 

9. Reluarea relaţiilor cu FMI a confirmat seriozitatea iniţiativelor Guvernului Republicii 

Moldova de a contracara efectele crizei economice de o manieră sustenabilă. În aceste 

condiţii, Republica Moldova şi-a prezentat viziunea „Relansăm Moldova” către Grupul 

Consultativ al Donatorilor, întrunit în cadrul Forului de Parteneriat la 24 martie curent la 

Bruxelles. În acest mod, pentru perioada 2010-2013 partenerii de dezvoltare ai ţării au 

convenit asupra a cca 1,8 miliarde de Euro în vederea implementării agendei de reforme. Din 

această sumă, cea mai mare parte a fost alocată în calitate de suport bugetar (873,28 mil. 

EUR). 
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EVOLUŢIA SĂRĂCIEI ŞI INEGALITĂŢII 

 

10. Îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor reprezintă obiectivul fundamental al Strategiei 

Naţionale de Dezvoltare. Guvernul şi-a asumat angajamentul de a asigura bunăstarea 

populaţiei prin reforme care să promoveze creşterea economică durabilă şi reducerea sărăciei. 

Reducerea sărăciei poate fi obţinută prin creşterea veniturilor populaţiei şi crearea locurilor 

noi de muncă, prin asigurarea accesului garantat la serviciile de educaţie şi sănătate, prin 

asigurarea unei protecţii sociale eficiente, precum şi prin facilitarea participării celor săraci la 

dezvoltarea economică. 

 

11. În 2009 Republica Moldova a trecut printr-o perioadă de recesiune economică, 

înregistrînd un declin economic de -7,8%. Această situaţie a provocat stagnarea procesului de 

reducere a ratelor de sărăcie. Astfel, în 2009 rata anuală a sărăciei absolute în ţară a rămas 

practic la acelaşi nivel ca şi în anul 2008, constituind 26,3%, comparativ cu 26,4% în anul 

precedent. Totodată, nivelul sărăciei extreme a înregistrat în anul 2009 comparativ cu anul 

2008 o diminuare de circa 1,1 puncte procentuale, constituind 2,1%.  

 

Tabelul 1: Indicatori anuali de estimare a sărăciei (2006 – 2009) 

 

12. Cuantificarea sărăciei nu se delimitează doar la calcularea ratei sărăciei. Un alt 

indicator utilizat la măsurarea sărăciei este indicele profunzimii sărăciei care reprezintă 

deficitul mediu al consumului populaţiei necesar pentru a depăşi pragul sărăciei. Profunzimea 

sărăciei absolute în 2009 a constituit 5,9%, iar profunzimea sărăciei extreme 0,4%. Aceasta 

înseamnă că fiecare persoană absolut săracă are un deficit mediu de circa 55,8 lei lunar pentru 

a depăşi starea de sărăcie absolută, iar fiecarei persoane extrem săracă nu-i ajung circa 2,1 lei 

pe lună, pentru a ieşi din sărăcie extremă.  

 

 

 

 2006 2007 2008 2009 

Pragul absolut al sărăciei 

(lei) 

747,4 839,3 945,9 945,9 

Rata sărăciei absolute 30,2 25,8 26,4 26,3 

Profunzimea sărăciei 

absolute 

7,9 5,9 6,4 5,9 

Severitatea sărăciei 

absolute 

3,0 2,1 2,3 2,0 

Pragul sărăciei extreme 

(lei) 

404,2 453,9 511,5 511,5 

Rata sărăciei extreme 4,5 2,8 3,2 2,1 

Profunzimea sărăciei 

extreme 

1,0 0,5 0,5 0,4 

Severitatea sărăciei 

extreme 

0,4 0,2 0,1 0,1 
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13. La nivel naţional, în anul 2009 nivelul inegalităţii a crescut. Un alt indicator care 

reflectă nivelul inegalităţii este 

distribuţia cheltuielilor de 

consum pe chintile. Acesta 

indică, de asemenea, creşterea 

inegalităţii în ţară, cheltuielile 

medii ale celor mai înstărite 

20% din populaţie fiind de 

circa 5 ori mai mari decît ale 

celor mai sărace 20% din 

populaţie (Figura 1).  

 

14. Strategia Naţională de 

Dezvoltare a preluat 

angajamentele pe termen lung, 

asumate de Republica 

Moldova în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Astfel, primul obiectiv 

stabileşte micşorarea ponderii populaţiei cu un consum sub 4,3 dolari SUA pe zi / persoană (la 

PPC) de la 34,5% în 2006 pînă la 29% în 2010 şi pînă la 23% în 2015. În 2009, rata sărăciei 

calculată conform pragul internaţional al sărăciei constituia 29,5% (Figura 2), comparativ cu 

ţinta de 29% stabilită pentru anul 2010. Luînd 

în consideraţie creşterea economică 

înregistrată în Republica Moldova în prima 

jumătatea a anului 2010 (+5,6%) şi corelaţia 

strînsă dintre sărăcie şi creştere economică este 

foarte probabil ca obiectivul propus pe termen 

mediu să fie atins.  

 

15. Un alt obiectiv trasat în ODM constă în 

micşorarea ponderii populaţiei sub pragul 

sărăciei extreme de la 4,5% în 2006 pînă la 4% 

în 2010 şi pînă la 3,5% în 2015. În 2009 s-a 

obţinut o reducere a sărăciei extreme, iar ţinta 

stabilită pe termen mediu şi lung a fost atinsă. 

E important ca politicile promovate în 

continuare să nu permită creşterea acestui indicator şi să asigure menţinerea acestuia la cel 

mult nivelul înregistrat în 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuţia cheltuielilor de consum pe chintile, 

2006-2009 
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Figura 2. Realizarea ODM cu privire la 

reducerea sărăciei 
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16. Al doilea an consecutiv sărăcia în mediul rural este în creştere. În anul 2009 rata 

sărăciei în mediul rural a constituit 36,3%, şi a crescut cu 1,7 puncte procentuale în 

comparaţie cu anul 2008. Din cele 885 mii persoane sărace din Republica Moldova aflate sub 

nivelul sărăciei, 706 mii persoane provin din mediul rural. Populaţia rurală este, deci, cea mai 

vulnerabilă pătură a societăţii din punct de vedere a bunăstării şi securităţii. Sărăcia în mediul 

rural este asociată cu nivel redus de modernizare şi cu viaţa economică dominată de 

agricultură. Mediul rural este 

dezavantajat şi în ceea ce 

priveşte infrastructura fizică, 

utilităţile publice, condiţiile de 

locuit şi accesul la serviciile 

sociale fundamentale, ceea ce a 

condus pe parcursul anilor la o 

adîncire a discrepanţelor dintre 

cele doua medii de reşedinţă. În 

anul 2009, aceşti factori au fost 

accentuaţi de criza economică 

mondială. 

 

17. Rata sărăciei în mediul urban în anul 2009 a fost în descreştere atît în oraşele mari, cît 

şi în oraşele mici. Astfel, în oraşele mari nivelul sărăciei s-a diminuat cu 3,9 puncte 

procentuale şi a constituit 7%, iar în oraşele mici – cu 1,5 puncte procentuale şi a constituit 

19,7%.  

 

18. Categoriile cele mai vulnerabile ale populaţiei expuse spre sărăcie sînt cele 

tradiţionale: gospodăriile numeroase şi cele formate din mai mulţi copii, gospodăriile care se 

întreţin din veniturile obţinute din activităţi agricole, persoanele în etate.  

 

19. Persoanele care trăiesc în gospodării mari, cu cinci membri sau mai mult, sînt expuse 

unui risc de sărăcie mai ridicat. Aproape jumătate din populaţia ţării trăieşte în familii 

alcătuite din mai mult de 4 persoane. Cele mai înalte rate ale sărăciei absolute sînt înregistrate 

la gospodăriile formate din 5 şi mai mulţi membri (41,7%). Nivelul de trai al acestei categorii 

de populaţie s-a înrăutăţit în comparaţie cu anul 2008, sărăcia fiind în creştere cu 4,3 puncte 

procentuale. De asemenea, persoanele singuratice sînt mai defavorizate decît cele care 

locuiesc în gospodării formate din 2-3 persoane, dat fiind că acestea, de regulă, sînt constituite 

din pensionari solitari. Rata sărăciei la această categorie depăşeşte media pe ţară şi constituie 

29,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Evoluţia sărăciei pe medii de reşedinţă 
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20. Nivelul sărăciei creşte 

odată cu creşterea numărului de 

copii în familie. Cele mai înalte 

rate ale sărăciei sunt înregistrate 

la gospodăriile cu 3 şi mai mulţi 

copii. Mai mult de jumătate din 

gospodăriile cu trei şi mai mulţi 

copii (50,8%) cad sub incidenţa 

sărăciei. Nivelul sărăciei şi la 

această categorie a crescut în 

comparaţie cu anul trecut.  

 

21. Nivelul de educaţie al 

membrilor gospodăriei casnice 

determină nivelul de bunăstare al 

acesteia. Astfel, riscul de sărăcie 

scade în mod substanţial odată cu 

creşterea nivelului de educaţie, fiind foarte mic pentru persoanele cu educaţie superioară. Rata 

sărăciei variază de la 4,1% în cazul gospodăriilor conduse de persoane cu studii superioare 

până la 46,7% pentru gospodăriile unde capul gospodăriei nu are studii medii generale şi 57% 

pentru gospodăriile conduse de persoane fără studii.  

 

22. Ratele 

sărăciei în 

dependenţă de sursa 

principală de venit a 

capului gospodăriei 

casnice au aceleaşi 

tendinţe ca şi în anii 

precedenţi. Cel mai 

înalt nivel al sărăciei 

este înregistrat la 

gospodăriile casnice 

care au ca sursă 

principală de venit 

activităţi pe cont 

propriu în sectorul 

agricol – fermierii. 

Rata sărăciei 

absolute la aceste categorii de gospodării este de 50%. Această categorie de persoane a fost 

afectată în mod deosebit de criza economică, rata sărăciei crescînd cu 7 puncte procentuale.  

 

23. O altă categorie vulnerabilă sînt gospodăriile dependente de prestaţiile sociale. Circa 

32% dintre acestea cad sub incidenţa sărăciei. Cei care se întreţin din activităţi salariate au o 

rată a sărăciei absolute de 12%, şi este în scădere în comparaţie cu anul precedent, ceea ce 

semnifică că majorarea salariilor a influenţat pozitiv asupra bunăstării celor săraci. Nu cad sub 

Figura 4. Evoluţia sărăciei în dependenţă de numărul 

copiilor în gospodăriile casnice 
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Figura 5. Evoluţia ratelor sărăciei în dependenţă de sursa 

principală de venit, % 
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incidenţa sărăciei gospodăriile care se întreţin din activităţi de antreprenoriat. Pentru 

persoanele care se întreţin din pensii, rata sărăciei a constituit 33,1%, şi a fost în scădere în 

comparaţie cu 2008 cu 3,3 puncte procentuale. Cu toate acestea, nivelul de trai al 

pensionarilor rămîne sub nivelul mediu de trai al populaţiei. 

 

24. Nu există diferenţe esenţiale între bunăstarea gospodăriilor casnice în funcţie de gen. 

Astfel, analiza datelor după sex ne demonstrează că atît femeile, cît şi bărbaţii se află aproape 

la acelaşi nivel al sărăciei de circa 26%, deşi se remarcă tendinţa de creştere a sărăciei pentru 

gospodăriile conduse de bărbaţi în comparaţie cu cele conduse de femei (26,5% faţă de 

25,9%).  

 

25. În scopul susţinerii persoanelor vulnerabile, inclusiv a celor care se află sub pragul 

sărăciei, Guvernul, cu susţinerea partenerilor de dezvoltare a ţării
1
, prin intermediul SND a 

realizat un set de acţiuni, efectul cărora este eterogen. Pe de o parte, astfel de acţiuni ca 

indexarea pensiilor, majorarea salariilor şi indemnizaţiilor au contribuit la sporirea veniturilor 

populaţiei şi la evitarea sărăciei extreme. Pe de altă parte, acţiuni de eficientizare a asistenţei 

sociale şi direcţionare a beneficiilor sociale, exclusiv către persoanele vulnerabile, nu sunt 

implementate pe deplin. În anul 2009, doar 21 mii de gospodării au beneficiat de ajutor social, 

existînd probleme majore de includere a beneficiarilor în sistem şi nivelul redus de informare 

a gospodăriilor nevoiașe. De la începutul anului 2010, pentru încadrarea mai multor persoane 

vulnerabile în sistemul de ajutor social și prin urmare, sporirea gradului de protecție a 

acestora, a fost majorat venitul lunar minim garantat al familiei de la 430 lei, la 530 lei. 

Astfel, în 2010 lista beneficiarilor de ajutor social s-a majorat la 55 mii familii defavorizate. 

Resursele financiare alocate pentru plata ajutorului social au crescut de la 114 mil.lei în 2009 

la 283.7 mil.lei în anul 2010. 

 

26. Compensaţiile nominative rămîn a fi cele mai frecvente plăţi fiind acordate la 11 

categorii de beneficiari. Astfel, 17,7% din totalul gospodăriilor cercetate au beneficiat de 

diverse compensaţii nominative. Totodată de aceste prestaţii beneficiază nu tocmai cele mai 

sărace pături sociale. Astfel, ponderea gospodăriilor recipiente din chintila V (cu cele mai 

mari venituri), care constituie 14,4%, este aproape identică cu cea din chintila I cea mai săracă 

– 14,7%. Ajutorul social, în schimb, este cea mai adecvată prestație de asistență socială în 

sensul diminuării sărăciei. Gospodăriile din chintilele de jos absorb majoritatea sumelor 

alocate, reprezentînd 47,6% pentru chintila I şi 30% pentru chintila II. Aceasta confirmă 

eficienţa direcţionării acestor prestaţii şi incluziunii adecvate în sistemul bazat pe testarea 

necesităţilor.  

 

27. Pentru redresarea acestei situații, precum și în scopul perfecționării sistemului de 

asistență socială, de la începutul anului 2010 nu se stabilesc compensaţii nominative noilor 

solicitanţi, aceştia fiind preluaţi de sistemul ajutorului social. 

                                                           
1
 Principalii donatori care asistă Republica Moldova în lupta cu sărăcia sînt FMI şi Banca Mondială, precum şi 

Comisia Europeană, PNUD, DFID, SIDA, care oferă suport Republicii Moldova prin proiecte de asistenţă tehnică 

pentru reducerea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale.  
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OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE ALE MILENIULUI 

 

28. Progresul înregistrat începând cu anul 2007 de Republica Moldova în realizarea 

obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, nu a fost unul constant. Crizele locale de natură 

economic şi politică formează obsatcole ce sunt pe cale de a împiedica atingerea unor ţinte 

setate pentru 2010 şi 2015. Ţinte din domenii precum educaţia, HIV/SIDA şi accesul 

persoanelor la sursele de apă potabilă şi canalizare vor fi probabil nerealizate în termenii 

stabiliţi. Succesul înregistrat în realizarea celorlalte obiective este în strînsă dependenţă de 

efortul depus de Guvern, care este susţinut în realizarea reformelor de partenerii de 

dezvoltareai Republicii Moldova.  

 

 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 
2010 

(ţinta) 

2015 

(ţinta) 

Obiectivul 1. Reducerea sărăciei 

extreme şi a foamei 
         

▪ Micşorarea ponderii populaţiei cu un 

consum sub 4,3 dolari SUA pe 

zi/persoană (la paritatea puterii de 

cumpărare - PPC) 

… … … 34.5 29.8 30.4 29.5 29.0 23.0 

▪ Rata populaţiei sub pragul sărăciei 

absolute 
40.4 29.0 29.1 30.2 25.8 26.4 26.3 25.0 20.0 

▪ Rata populaţiei sub pragul sărăciei 

extreme 
26.2 15.0 16.1 4.5 2.8 3.2 2.1 4.0 3.5 

Obiectivul 2. Realizarea accesului 

universal la învăţămîntul general 

obligatoriu 

         

▪ Rata brută de înrolare în învăţămîntul 

general obligatoriu 
95.1 95.1 94.4 92.0 91.6 90.9 90.7 95.0 98.0 

▪ Rata de alfabetizare a populaţiei de 

15-24 ani 
… … … 99.6 99.6 99.6 99.6 99.5 99.5 

Rata de înrolare în programele 

preşcolare pentru copii de 3-6 ani 57.0 61.1 70.7 70.1 72.6 74.4 75.5 75.0 78.0 

Rata de înrolare în programele 

preşcolare pentru copii de 6-7 ani 66.5 78.8 75.6 81.7 … … 42.7 95.0 98.0 

Obiectivul 3. Promovarea egalităţii de 

gen şi abilitarea femeilor 
         

Cota mandatelor deţinute de femei în 

Parlament 
15.8 17.5 22.0 21.8 21.8 21.8 24.7 n.a. 50 

Numărul femeilor alese în autorităţile 

administraţiei publice locale 
… … … … 26.5 28.7 28.7 n.a. 40 

Numărul femeilor alese în structurile 

regionale 
    13.2 16.9 16.9 n.a. 25 

Cota repreznetării femeilor la nivel de 

luare a deciziilor 
    18 17.4 17.4 n.a. 25 

Ponderea feneilor angajate în economie, 

pe tipuri de activităţi economice 
         

Agricultură, industria vânatului şi 

piscicultură 
50.4 49.7 51.7 47.5 46.0 45.5 43.4 n.a. n.a. 

Industrie 44.7 46.1 45.8 44.3 44.4 45.8 44.5 n.a. n.a. 
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Construcţii 14.7 13.5 12.0 9.5 9.4 11.5 11.9 n.a. n.a. 

Comerţ en-gros şi en-detailles 58.6 59.3 59.6 57.6 59.2 58.3 56.9 n.a. n.a. 

Transport şi comunicaţii 25.3 22.2 26.2 27.9 28.7 25.0 25.7 n.a. n.a. 

Administraţia publică; Educaţie; 

Ocrotirea Sănătăţii; Asistenţă socială 
66.9 67.7 68.3 67.7 70.3 69.7 69.2 n.a. n.a. 

Alte activităţi 55.1 55.3 53.1 51.2 53.9 55.2 56.2 n.a. n.a. 

Cota salariului mediu al femeilor în 

rapor cu salariul mediu al bărbaţilor 
n.a. 71.9 72.6 68.1 72.6 75.7 76.4 n.a. >79 

Obiectivul 4. Reducerea mortalităţii 

copiilor 
         

▪ Rata mortalităţii infantile la 1,000 

născuţi vii) 
14.7 14.4 12.4 11.8 11.3 12.2 12.1 16.3 13.2 

▪ Rata moratlităţii copiilor în vârstă de 

până la 5 ani (la 1,000 născuţi vii) 
18.2 17.8 15.6 14.0 14.0 14.4 14.3 18.6 15.3 

▪ Ponderea copiilor în vîrstă de pînă la 

2 ani vaccinaţi împotriva rujeolei 
94.3 95.7 96.9 96.9 94.7 94.4 n.a. >96% >96% 

Obiectivul 5. Îmbunătăţirea sănătăţii 

materne 
         

▪ Rata mortalităţii materne (la 100,000 

născuţi vii) 
28.0 21.9 18.6 16.0 15.8 38.4 17.2 15.5 13.3 

▪ Numărul naşterilor asistate de 

personal medical calificat 
99.1 99.4 99.5 99.6 99.5 99.5 99.8 99.0 99.0 

Obiectivul 6. Combaterea HIV/SIDA, 

a tuberculozei şi a altor boli 
         

▪ Incidenţa HIV/SIDA (la 100.000 

locuitori) 
4.7 6.2 12.5 14.7 17.4 19.4 17.1 9.6 8.0 

▪ Incidenţa HIV/SIDA în rândul 

populaţiei cu vârsta 15-24 ani 
9.0 9.8 20.1 18.8 21.2 16.1 19.59 11.2 11.0 

▪ Rata mortalităţii cauzată de 

tuberculoză (decesuri la 100,000 

persoane) 

17.3 16.9 19.1 19.3 20.2 17.1 18.0 15.0 10.0 

Obiectivul 7. Asigurarea durabilităţii 

mediului 
         

▪ Gradul de împădurire 10.3 10.5 10.7 10.7 10.7 10.9 10.9 12.1 13.2 

Proporţia ariilor protejate pentru 

conservarea biodiversităţii 
1.96 1.96 1.96 4.7 4.7 4.8 4.76 4.65 4.65 

Ponderea populaţiei cu acces la surse 

sigure de apă  38.5 39.7 45.0 46.0 47.0 53.0 55.0 59.0 65.0 

ponderea populaţiei cu acces la 

canalizare îmbunătăţită  31.3 31.7 43.8 43.3 43.9 45.7 47.9 50.3 65.0 

 

 

ODM 1. Reducerea sărăciei extreme şi a foamei 

 

29. După o creştere considerabilă în perioada anilor 1998-1999, nivelul sărăciei în 

Republica Moldova a început să scadă abia în anul 2000. În 2006, aplicarea unei noi 

metodologie de estimare a ratelor sărăciei a determinat revizuirea ţintelor privind reducerea 
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sărăciei şi a foamei. În anul 2008, rata sărăciei a înregistrat o majorare pentru prima dată în 

trei ani, atingîng valoarea de 26,4%, aceaatsa fiind în mare parte consecinţa secetei din vara 

anului 2007 şi a diminuării fluxului de remitenţe. Deşi intrările de remitenţe în ţaţră au 

continuat să scadă pe parcursul anului 2009, rata sărăciei per general a rămas la acelaşi nivel 

comparativ cu anul 2008, în mare parte din cauza preţurilor neschimbate şi a majorării 

beniturilor gospodăriilor casnice din surse publice. Totodată, este îngrijorărtor faătul că rata 

sărăciei în mediul rural a continuat să crească pe parcursul anului 2009, lărgind astfel 

discrepanţa nivelului de viaţă dintre mediul urban şi cel rural. O altă tendinţă negativă 

prezintă deteriorarea indicatorilor privind inegalitatea păturilor sociale, ceea ce diminuează 

progresul dorit lupta cu sărăcia. În aspect gender, nu au fost înregistrate discrepanţe majore a 

nivelului sărăciei. Nivelul de realizare a celor trei ţinte din primul obiectiv de dezvoltare va fi 

probabil foarte diferit. Astfel în 2007 numărul persoanelor al căror consum era mai mic decât 

4,3 dolari SUA pe zi, era aproape de ţinta stabilită pentru anul 2010 (29%). Cu toate acestea, 

stagnarea diminuării ratei sărăciei, influenţată de trendul general în perioada 2008-2009 a 

făcut nesigură atingerea ţintei de 25% a ratei sărăciei absolute, stabilită anterior pentru 2010. 

Cât priveşte sărăcia extremă în perioada 2007-2009 Republica Moldova a atins deja atât ţinta 

intermediară setată pentru anul 2010 cât şi cea finală pentru 2015. 

 

ODM 2. Realizarea accesului universal la învăţămîntul general obligatoriu 

 

30. Republica Moldova a trebuit să depăşească multe obstacole în drumul său spre 

realizarea obiectivului de dezvoltare a mileniului în domeniul educaţiei. O dificultate majoră a 

fost finanţarea ineficientă a sistemului de învăţământ. În ciuda eforturilor autorităţilor de a 

aduce copiii în sistemul de învăţământ, gradul de acoperire a învăţământului general 

obligatoriu a scăzut constant (de la 95.1 la sută în 2002 la 90.7 în 2009). Cauzele diminuării 

ratei de înrolare sunt legate de nivelurile mari constatnte a sărăciei, mai ales în familiile cu 

mulţi copii. În zonele urbane, rata de înrolare atât în învîţîmântul preşcolarcât şi cel 

obligatoriu este mai mare decât în mediul rural. Nu există discrepanţe de gen în ratele de 

şcolarizare, deşi băieţii sunt uşor dezavantajaţi în învăţământul secundar. Dat fiind nivelul 

actual de alfabetizare de 99.6 la sută pentru tineri, atingerea celui de-al doilea obiectiv de 

menţinere a unei rate ridicate de alfabetizare a tinerilor este realistă atât pentru 2010 şi 2015, 

dar pe termen lung există multe riscuri care decurg din scăderea ratei de înrolare în 

învăţământul obligatoriu. Spre deosebire de rata de înrolare în învăţământul obligatoriu, 

numărul de copii cu educaţia pre-şcolară este în continuă creştere (de la 44,1 la sută în 2000 la 

75.5 la sută în 2009). Cu toate acestea, datele arată că copii cu handicap şi copiii romi au o 

rată mult mai mică de cuprindere în învăţământul preşcolar. Unele deficienţe în sistemul de 

înregistrare şi o lipsă de continuitate în furnizarea de date de către Ministerul Educaţiei au 

făcut dificilă monitorizarea progreselor înregistrate îndomeniul educaţiei şi compararea 

Republicii Moldova pe plan internaţional. Realizarea ţintei intermediare majorare a ratei de 

înscriere în învăţământul pre-şcolar este posibil, dar perspectiva este mai putin sigură cât 

priveşte reaţizarea ţintei finale stabilite. 

 

ODM 3. Promovarea egalităţii de gen şi abilitarea femeilor 

 

31. În ciuda protejării drepturilor egale în legislaţia naţională, cu multe provocări rămânîn 

în asigurarea egalităţii de gen. Cele mai mari diferenţe se referă la segregarea de gen pe 
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orizontală şi verticală: femeile din Moldova sunt în mare parte angajate la locuri de muncă 

prost plătite şi ocupă poziţii inferioare în ierarhia de locuri de muncă unde sunt angajate. 

Reprezentarea femeilor în posturi decizionale în Republica Moldova este foarte neuniformă. 

Rezultatul alegerilor locale din 2007 a dus la îmbunătăţirea reprezentării femeilor în executiv 

şi în organismele reprezentative la nivel public local. În urma alegerilor parlamentare din 

2009, numărul de parlamentari femei a crescut. Cu toate acestea, , în ciuda inegalităţii de gen 

în distribuirea salariilor şi chiar a poziţiilor de rang înalt în administraţia centrală, cu cât 

privim mai sus în structura ierarhică a funcţiilor de decizie cu atât mai puţine femei găsim 

comparativ cu numărul de bărbaţi. Având în vedere creşterea numărului de femei implicate în 

politică şi în funcţii de luare a deciziilor la nivel local şi naţional, în cazul în care acest ritm de 

creştere se menţine, este posibil ca ţintele ODM pentru anul 2015 la acest capitol să fie atinse. 

Discrepanţele între salariile femeilor şi bărbaţilor au scăzut în ultimii ani, salariul acordat 

femeilor constituind în mediu 76.4 la sută din salariul mediu al bărbaţilor, în 2009.Diferenţa 

rămâne deoarece femeile, în majoritatea cazurilor, fie activează în sectoare mai prost plătite 

(considerate în mod tradiţional ocupaţii feminine) - educaţie, asistenţă medicală sau servicii - 

sau ocupă poziţii inferioare mai prost plătite. Deşi Guvernul Republicii Moldova a depus 

eforturi pentru a îmbunătăţi performanţele ţării în egalitatea de gen şi abilitarea femeilor, este 

încă greu de identificat progrese concrete. Astfel, chiar dacă toate femeile beneficiază de 

aceleaşi drepturi de muncă ca şi bărbaţii, ele sunt considerate în continuare un grup relativ 

vulnerabile pe piaţa forţei de muncă. În acest caz, există îndoieli că obiectivul pe termen 

mediu poate fi atins, deşi este mai mult decât probabil că obiectivul pe termen lung va fi 

realizat. 

 

ODM 4. Reducerea mortalităţii copiilor 

 

32. Republica Moldova a realizat un progres important în reducerea mortalităţii infantile. 

În 2008 Republica Moldova a început să aplice definiţia internaţională de „nascuţi vii” şi, 

cum era de aşteptat,această metodologie a dus la îmbunătăţirea indicatorilor mortalităţii 

infantile în acel an. Cu toate acestea, în 2009, situaţia mortalităţii infantile (12,1 cazuri la 

1000 născuţi-vii), precum şi rata mortalităţii infantile sub cinci ani (14,3 cazuri la 1000 

născuţi-vii) au fost semnificativ mai bune decât în 2000 (18,3 şi 23.2 cazuri la 1000 născuţi-

vii, respectiv). Ţintele pentru 2010 şi 2015, pentru ambii indicatori au fost deja realizate şi 

este important să se menţină progresul. Totuşi, în ciuda acestui progres pozitiv şi 

perspectivele anunţate, Republica Moldova are în prezent un nivel mult mai ridicat a 

mortalităţii infantile decât majoritatea altor ţări europene. Bolile perinatale, malformaţiile 

congenitale şi bolile respiratorii rămân factorii primordiali ce cauzează mortalitatea infantilă. 

De asemenea, copiii din familiile sărace, copiii din familiile numeroase şi copiii romi sunt mai 

puţin susceptibili de a avea acces la asistenţă medicală şi se confruntă cu un risc mai mare a 

mortalităţii. Al doilea obiectiv relevant este majorarea procentului de copii vaccinaţi 

împotriva rujeolei. Chiar dacă în 2007 rata de imunizare a ajuns la 96.9 la sută, proporţia 

copiilor sub vârsta de doi ani care au fost vaccinaţi împotriva rujeolei a scăzut în 2008 (94.4 la 

sută). Luând în consideraţie acest fapt, este posibil ca ţinta intermediară pentru 2010 nu va fi 

îndeplinită, în timp ce realizarea obiectivului final pentru anul 2015 depinde în mare măsură 

de punerea în aplicare a Programului Naţional de Imunizări şi de acţiunile pentru creşterea 

gradului de conştientizare a efectelor pozitive ale vaccinării copiilor împotriva rujeolei. 
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ODM 5. Îmbunătăţirea sănătăţii materne 

 

33. În anul 2008, pentru prima dată în cinci ani mortalitatea maternă a crescut (15.8 - 38.4 

cazuri la 100.000 de naşteri), dar în 2009 a scăzut din nou (17,2 cazuri la 100.000 de naşteri). 

Decesele sunt cauzate în mare parte de sângerări, urmate de gestoze întârziate, infecţiile 

septico-purulente, eclampsia, ciroza hepatică şi, rar cazuri de complicaţii în urma anestezierii. 

Factorii sociali(în special sărăcia şi migraţia) joacă un rol determinant în jumătatedin cazurile 

de mortalitate maternă. Deşi numărul absolut de decese materne este mic, evolutia non-liniară 

a ratei mortalităţii materne crează unel eîngrijorări. În ciuda scăderii mortalităţii materne în 

2009, faţă de nivelul ridicat al mortalităţii în anul 2008, atingerea obiectivului pentru 2010 nu 

este sigur. În acelaşi timp,realizarea obiectivului pentru anul 2015 depinde în mare măsură de 

asigurarea financiară constantă al acestui domeniu de asistenţă medicală, în scopul de a 

consolida măsurile de identificare precoce a cazurilor de risc. În ceea ce priveşte al doilea 

obiectiv de menţinere a numărului mare de naşteri asistate de personal medical calificat, 

Republica Moldova a înregistrat progrese bune. Astfel, în perioada 2007-2008 proporţia 

naşterilor asistate de personal medical calificat a fost de 99,5 la sută, în timp ce în 2009 acesta 

a crescut la 99,8 la sută. Faptul că acest procent a fost menţinut la un nivel ridicat, cu tendinţe 

de creştere arată că obiectivele pentru 2010 şi 2015 vor fi îndeplinite cu succes în cazul în 

care resursele financiare necesare sunt alocate în mod regulat pentru asistenţa medicală a 

mamei şi copilului. 

 

ODM 6. Combaterea HIV/SIDA, a tuberculozei şi a altor boli 

 

34. Incidenţa HIV / SIDA a crescut de la 4 cazuri la 100.000 locuitori în 2000 la 19.4 

cazuri la 100.000 locuitori în 2008, şi a scăzut marginal la 17,2 cazuri la 100.000 locuitori în 

2009. Deoarece îmbolnăvirile cu HIV / SIDA sunt în creştere constantă, este greu de înţeles 

dacă uşoara scădere a incidenţei HIV / SIDA în 2009 reprezintă un punct de cotitură în 

evoluţia epidemiei sau doar un episod de o mică importanţă reală de fapt. O situaţie deosebit 

de alarmantă în acest context poate fi considerată cea din Transnistria. Având în vedere 

situaţia epidemiologică şi tendinţele existente în dezvoltarea de HIV / SIDA în Republica 

Moldova, este foarte puţin probabil că ţintele ODM pentru 2010 şi 2015 vor fi atinse. HIV / 

SIDA afectează foarte multă populaţie de vârstă reproductivă, inclusiv cei cu vârste cuprinse 

între 15 şi 24, fapt ce poate împiedica realizarea celei de-a doua ţinte pentru acest obiectiv. 

Chiar dacă incidenţa acestei boli în rândul tinerilor de 15-24 ani a scăzut în 2008 (21.21 

cazuri la 100.000 locuitori relevante în 2007 la 16.08 de cazuri la 100.000 de populaţie 

relevante în 2008), aceasta a crescut din nou în 2009 (19.59 cazuri la 100.000 de populaţie 

relevante). Din nou, incidenţa pentru această categorie de vârstă a fost mai mare în teritoriul 

de pe malul stâng al Nistrului. Creşterea în epidemia din 2009 nu permite să se concluzioneze 

că obiectivul intermediar pentru anul 2010 este realizabil. Având în vedere tendinţa inegală a 

acestui indicator, incidenta HIV / SIDA în rândul populaţiei cu vârsta 15-24 ani ar putea 

creşte din nou în termen lung. Din acest motiv, este mai dificil de prognozat fezabilitatea 

atingerii obiectivului final pentru anul 2015. Situaţia nu este cu mult mai bună în ceea ce 

priveşte obiectivul trei de reducere a mortalităţii cauzate de tuberculoză. Rata mortalităţii 

cauzată de tuberculoză a scăzut în 2008 pentru prima dată în trei ani (merge de la 20,2 cazuri 

la 100.000 persoane în 2007 la 17.4 cazuri la 100.000 persoane în 2008), dar care pare a fi 

mai mult un episod de scurtă durată pe când în 2009 rata mortalităţii cauzată de tuberculoză a 
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crescut din nou, chiar dacă nu în mod semnificativ (18 cazuri la 100.000 de membri din 

populaţie). Această evoluţie arată că ratele mortalităţii cauzate de tuberculoză reprezintă în 

continuare o ameninţare pentru populaţie, în special în contextul crizei economice, afectând în 

principal categoriile socialmente vulnerabile. Având în vedere evoluţia contradictorie a ratei 

mortalităţii cauzate de tuberculoză în perioada 2008-2009, este dificil să se evalueze dacă 

ţinta intermediară stabilită pentru 2010 ar putea fi realizată. Mai mult decât atât, având în 

vedere evoluţia inegală a acestui indicator în ultimii zece ani, există un risc real de creştere a 

acestui indicator din nou, astfel încât aceasta poate influenţa de asemenea posibilitatea 

realizării ţintei finale către anul 2015. 

 

ODM 7. Asigurarea durabilităţii mediului 

 

35. Abordarea provocărilor şi a riscurilor de mediu este imperativ pentru Republica 

Moldova. Din perspectiva obiectivului de creştere suprafeţelor acoperite de păduri, progresul 

a fost lent. Din 2000 până în 2008, proporţia terenurilor acoperite de păduri a crescutde la 

10.5 la 10.9 la sută. Având în vedere extinderea lentă a acoperirii forestiere, puţinele lucrări 

de împădurire efectuate în perioada 2009-2010 şi reducerile de cheltuieli publice care au fost 

făcute ca urmare a crizei economice, putem prezice că atât obiectivele intermediare şi cât şi 

cele finale nu vor fi realizate. Situaţia este mai bună când vine vorba despre obiectivul de 

creştere a ponderii zonelor protejate de stat pentru menţinerea diversităţii biologice, pentru 

care atât ţintele intermediare cât şi cele finale au fost realizate deja în 2007 (când indicatorul a 

ajuns la 4.76 la sută). Progresul în extinderea accesului la infrastructura de apă şi canalizare a 

fost destul de lent. În 2009, proporţia populaţiei cu acces durabil la surse îmbunătăţite de apă 

a fost de 55 la sută (cu obiectivul anului 2010, stabilit la 59 la sută). În ciuda acestei creşteri 

cât priveşte accesul populaţiei la surse sigure de apă menţinut în ultimii ani, este greu de 

crezut că ţinta intermediară pentru 2010 ar putea fi atinsă. Atingerea obiectivului final (65 la 

sută), pe de altă parte, depinde de modul în care economia Republicii Moldova se va recupera, 

precum şi de creşterea veniturilor la bugetul public naţional. O altă problemă importantă 

pentru populaţia din Republica Moldova este construcţia, dezvoltarea şi renovarea sistemelor 

centralizate de colectare a apei uzate şi a staţiilor deepurare a acestora. Urmare a acţiunilor 

întreprinse în această perioadă, proporţia populaţiei cu acces la canalizare a fost doar de 47.9 

la sută în 2009. Astfel, progresul lent înregistrat în ultimii ani în realizarea acestui obiectiv 

arată că ţintele pentru anul 2010 (50.3 la sută) şi 2015 (65 la suta), probabil nu vor fi atinse. 

Accesul populaţiei la serviciile de salubrizare se extinzându-se actualmente şi mai lent. 

Proporţia populaţiei care a avut acces la salubrizare îmbunătăţită în 2008 nu s-a schimbat 

semnificativ (45,9 la sută). Nu sunt disponibile date pentru anul 2009, dar dinamica lenta a 

acestui indicator sugerează că ţinta intermediară (51,3 la sută) şi cea finală (71.8 la sută) ar 

putea fi nerealizate. 

 

ODM 8. Crearea parteneriatului global pentru dezvoltare 

 

36. Acest obiectiv se referă la domenii cum ar fi comerţul exterior, sistemul financiar, de 

transport şi infrastructura de comunicaţii, datoriile externe, strategii de promovare pentru 

tineret şi accesul la medicamente de bază. Progresul în aceste domenii a fost inconsecvent în 

Republica Moldova. Sectorul tehnologiilor informaţiilor şi comunicaţiilor se extinde rapid, 

urmat de sectorul financiar. Există o creştere remarcabilă în penetrarea telecomunicaţiilor 
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mobile,computere şi Internet în întreaga ţară, ceea ce face ca obiectivul de dublare a ratei de 

penetrare a telefoniei şi creşterea numărului de calculatoare personale şi a abonaţilor la 

Internet, la o rată anuală de 15 la suta este un obiectiv realist . Dar infrastructura de transport 

rămâne subdezvoltată, în principal din cauza stării proaste a drumurilor. Problemele cauzate 

de faptul că Moldova este izolată din punct de veder al căilor de acces -au fost doar parţial 

rezolvate prin construcţia şi deschiderea portului Giurgiuleşti, în 2009. Comerţul exterior 

rămâne slab diversificat în ceea ce priveşte mărfurile exportate. Exporturile sunt în creştere, 

dar la un ritm mai lent decât importurile, ceea ce duce la un deficit comercial în creştere. Dat 

fiind faptul că Republica Moldova are nevoie de asistenţă suplimentară de la creditori şi 

donatori în vederea punerii în aplicare a reformelor, politica sa în domeniul datoriei de stat a 

fost de a atrage resurse externe, în condiţiile cele mai favorabile posibile, sub formă de 

investiţii şi sprijin bugetar. Progrese importante au fost realizate în acest sens, cu ponderea 

datoriei externe în PIB care a scăzut constant în ultimul deceniu. În ciuda creşterii datoriei 

externe în anul 2009, riscurile nu au depăşit nivelul critic. Dificultăţile perioadei de tranziţie 

au avut tot mai mult un impact negativ asupra generaţiilor mai tinere. Deşi şomajul în rândul 

tinerilor a scăzut între 2000 şi 2008, economia a crescut într-un ritm ridicat, găsirea unui loc 

de muncă a rămas un efort dificil pentru tineri. În 2009 şomajul în rândul tinerilor a crescut 

din nou, cu 4.2 puncte procentuale, la 15,4 la sută, ceea ce face puţin probabil ca ţinta 

intermediară pentru 2010 de 15 la sută să fie atinsă. În acelaşi timp, în cazul în care redresarea 

economică,care a început în 2010 devine durabilă, atingerea ţintei pentru anul 2015 este mai 

probabilă. În ceea ce priveşte obiectivul de a asigura accesul la medicamentele de bază, 

Guvernul Republicii Moldova a lansat un proces de analiză sistematică a pieţei farmaceutice, 

investigând aspecte privind soiul şi modalitatea de stabilire a preţurilor la medicamente, dar şi 

privind accesul populaţiei la acestea din punct de vedere fizic şi financiar. În acest context, 

există o preocupare tot mai mare în ceea ce priveşte capacitatea financiară a populaţiei de 

procura medicamente preţul cărora s-a triplat în preioada anilor 2000-2009. 
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CRIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ 

 

37. În scopul remedierii impactului advers al crizei economice, care se simţise în 

economie începînd cu ultimul trimestru al anului 2009, în primele zile ale guvernării a fost 

elaborat Programul de Stabilizare şi Relansare Economică (PSRE). Pe parcursul trimestrului 

IV, 2009 finanţele publice se găseau într-o situaţie deosebit de precară; în lipsa unor 

intervenţii decisive asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare, deficitul bugetului public 

naţional risca să ajungă la cota ameninţătoare de 15% în PIB. Mare parte din acest deficit era 

finanţată din acumulările anterioare, precum şi din acumularea datoriei interne. Mai multe 

sectoare ale economiei naţionale erau profund afectate de criza economică. Astfel, sectorul 

industrial, sfera construcţiilor, serviciile de transport s-au contractat la o scară majoră 

expunând elocvent vulnerabilităţile modelului economic bazat pe consum şi remitenţe. 

Transferurile din munca moldovenilor aflaţi peste hotare au scăzut şi ele semnificativ, 

erodând baza de venituri pentru o mare parte din populaţie. 

 

38. Pe acest fundal, era clar că aplicarea unor măsuri anti-criză a fost întârziată. Din acest 

motiv, Guvernul Republicii Moldova şi-a centrat eforturile pe stabilizarea economiei 

naţionale şi iniţierea unor paşi în direcţia schimbării modelului de creştere economică. O 

provocare majoră a fost alevierea consecinţelor crizei pentru categoriile vulnerabile ale 

populaţiei ţării. În funcţie de cele expuse mai sus, PSRE a fost edificat pe trei piloni şi anume: 

stabilizarea şi optimizarea finanţelor publice; relansarea activităţii economice; asigurarea unei 

protecţii sociale eficiente şi juste.  

 

39. Astfel, măsurile de politică bugetar-fiscală, adoptate în anul 2009, prin Programul de 

stabilizare şi relansare economică pe anii 2009-2011, au servit ca bază la modificarea şi 

completarea unor acte legislative, în termen restrîns. Prevederile principale s-au rezumat la 

ajustări ale politicii şi administrării fiscale, optimizarea, eficientizarea şi îmbunătăţirea 

gestionării resurselor finanţelor publice, întru eliminarea dezechilibrelor bugetare. 

 

40. Prin acţiuni energice Guvernul a reuşit să gestioneze competent impactul crizei 

economico-financiare. Şi una cu impact major a fost succesul Guvernului de a dezvolta un 

dialog şi o colaborare bazate pe principii de responsabilitate şi beneficii mutuale cu partenerii 

de dezvoltare, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) şi Banca Europeană pentru Investiţii. 

 

41. În condiţiile unui deficit bugetar anual, estimat la 16% din PIB la momentul preluării 

guvernării, Guvernul a reuşit să asigure stabilitatea socială, să achite integral şi la timp 

salariile angajaţilor din sectorul bugetar, să asigure transferurile către bugetele unităţilor 

administrativ-teritoriale, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul fondurilor de asigurări 

medicale obligatorii. 
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INUNDAŢIILE 2010 

 

42. Provocarea cea mai mare a acestui an a fost lichidarea consecinţelor inundaţiilor din 

iulie 2010 care au afectat cel mai mult raioanele Hânceşti şi Cantemir. În total, însă, au avut 

de suferit în măsuri mai mici localităţi din 16 raioane din zonele bazinelor Prut şi Nistru. Au 

fost efectuate inclusiv anumite reeşalonări pentru finanţarea acestei direcţii neprevăzute.  

 

43. Pentru o mai bună coordonare a activităţilor în zona inundată a fost instituit un grup de 

lucru operativ condus de Ministrul de Stat, care a activat în regim 24/24 în zona cea mai 

afectată de inundaţii (raionul Hâncești și ulterior raionul Cantemir). Au fost mobilizate 2.500 

persoane de la Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, Ministerul Afacerilor 

Interne, Armata Naţională, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, Serviciul 

Grăniceri, APL, inclusiv experţi străini. De asemenea, au fost dislocate unităţi de asistenţă 

medicală de urgenţă, care au activat în regim non-stop. Printre sarcinile Grupului de Lucru 

guvernamental dislocat în teritoriu se enumerau coordonarea operaţiunilor de evacuare a 

bunurilor şi persoanelor, distribuirea ajutoarelor umanitare, lucrările de reabilitare urgentă a 

infrastructurii hidrotehnice, menţinerea ordinii publice, etc.  

 

44. În primele zile după inundaţii, un apel către comunitatea internaţională şi partenerii de 

dezvoltare a Republicii Moldova a fost semnat de către Prim-ministrul Vladimir Filat, 

solicitând ajutor material pentru finanţarea activităţilor de eliminare a consecinţelor 

inundaţiilor şi a activităţilor de reconstrucţie, mai de anvergură. Răspunsul comunităţii 

internaţionale a fost unul semnificativ, anumite ajutoare continuând să vină şi până în 

momentul de faţă. 

 

45. În paralel, a demarat construcţia caselor şi a infrastructurii sociale. Activităţile de 

reconstrucţie au fost demarate către sfârşitul lunii august, terminarea acestora fiind planificată 

pentru sfârşitul lunii decembrie. Per total este planificată construcţia a peste 700 case, a 

infrastructurii de transport, aprovizionare cu gaze naturale, apă, canalizare şi electricitate. O 

abordare de bază este angajarea localnicilor pentru lucrările de reconstrucţie, oferindu-le o 

sursă de venit.  

 

46. Pe parcursul lunii august, Guvernul Republicii Moldova, cu suportul partenerilor 

internaţionali (Banca Mondială, Naţiunile Unite şi Comisia Europeană), a efectuat evaluarea 

pierderilor şi daunelor cauzate de inundaţii. Conform estimărilor efectuate, au fost înregistrate 

daune şi pierderi în valoare de 41.9 milioane dolari SUA. În termenii dimensiunii umane, 

inundaţiile au afectat în total circa 13 mii persoane. Astfel, către final valoarea totală a 

necesităţilor pentru perioadă scurtă şi medie de reabilitare se cifrează la 77,5 milioane dolari 

SUA. În consecinţă, Guvernul îşi propune ca obiectiv pe termen scurt asigurarea cu locuinţe a 

tuturor sinistraţilor din iulie 2010. Totodată obiectivele pe termen mediu şi lung vor consta în 

implementarea măsurilor ce se impun în vederea prevenirii riscurilor unor noi inundaţii. 

Astfel, Guvernul a demonstrat că are capacitatea de a interveni prompt în lichidarea 

consecinţelor inundaţiilor şi a întreprinde măsuri pentru a preveni astfel de dezastre.
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PRECONDIŢIA 1: Asigurarea stabilităţii macroeconomice 

 

47. În prima jumătate a anului 2010 economia Republicii Moldova a intrat în faza de 

recuperare, în mare parte datorită stabilizării economice a principalilor parteneri comerciali. 

PIB s-a majorat cu 4.7 la sută faţă de perioada similară a anului precedent pentru a ajunge la 

6.5% către luna decembrie a aceluiaşi an. Creşterea cererii interne a determinat, pe de o parte, 

majorarea consumului gospodăriilor populaţiei şi a importului cu 2.5 şi 1.3 la sută, respectiv. 

Totodată, s-a restabilit cererea faţă de produsele autohtone, astfel înregistrându-se o majorare 

a exporturilor cu 17,1 la sută faţă de ianuarie-decembrie 2009. Valoarea adăugată din sectorul 

de bunuri a consemnat o evoluţie pozitivă datorită creşterilor atât din industrie, cât şi din 

agricultură. De asemenea, valoarea adăugată brută aferentă serviciilor a crescut datorită 

evoluţiilor pozitive din comerţ, transporturi şi comunicaţii, în timp ce construcţiile au 

continuat evoluţia negativă observată şi în anul precedent.  

 

48. Majorarea PIB-ului în ultima perioadă a fost condiţionată, în general, de restabilirea 

cererii externe la bunurile fabricate în Moldova şi celei interne din contul consumului final. 

Astfel, produsul intern brut (PIB) în anul 2010 a însumat 52,2 mild. lei, majorîndu-se faţă de 

aceeaşi perioadă a anului trecut cu 6,5% (în preţuri comparabile). Majorarea PIB-ului a fost 

condiţionată, în general, de restabilirea cererii externe la bunurile industriale fabricate în 

Moldova şi celei interne din contul consumului final.  

 

Politica monetară 

 

49. Principalii factori care au influenţat evoluţia inflaţiei în anul 2010 au fost: 

o modificarea tarifelor la serviciile cu preţurile reglementate (gaz, energie electrică, 

agent termic) efectuate în lunile ianuarie şi mai; 

o deprecierea leului moldovenesc în raport cu valutele principalilor parteneri economici 

ai Republicii Moldova; 

o scăderea preţurilor la produsele alimentare ca urmare a condiţiilor climaterice 

favorabile dezvoltării unor culturi agricole în trimestrul II, 2010; 

o creşterea preţurilor la combustibili pe plan internaţional; 

o recuperarea moderată atât a cererii externe, cât şi interne pentru bunurile şi serviciile 

autohtone, fapt ce a determinat ca economia Republicii Moldova să fie încă sub 

potenţialul ce ar crea presiuni inflaţioniste semnificative; 

o majorarea impozitelor indirecte efectuate în luna ianuarie. 

 

50. Efectul cumulat al acestor factori a determinat ca rata inflaţiei la sfârşitul anului 2010 

să înregistreze valoarea de 7,4 la sută. 

 

51. Rata inflaţiei în luna decembrie 2010 pentru ultimele 12 luni, măsurată prin indicele 

preţurilor de consum, a constituit 8,1 la sută comparativ cu nivelul de minus 0,4 la sută 

înregistrat în luna decembrie 2009 (graficul nr.1.18). Această situaţie a fost condiţionată, în 

general, de modificarea preţurilor la unele produse alimentare (legume, fructe, produse lactate 

etc.), precum şi majorarea tarifelor la servicii comunal-locative (energie electrică, încălzire şi 

gaze naturale în reţea).Cu toate acestea, în trimestrul II, 2010 indicele preţurilor de consum s-

a aflat peste nivelul înregistrat în lunile similare ale anului 2009. 
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Figura 6: Evoluţia inflaţiei în Republica Moldova şi ţările vecine, 2000-2010 
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 Sursa: Biroul Naţional de Statistică 

 

52. Cît priveşte situaţia pe piaţa valutară, cursul de schimb al monedei naţionale în anul 

2010 a marcat o apreciere faţă de dolarul SUA cu 1,2% în termeni nominali şi faţă de Euro - 

cu 8,6%. Principalii factori care au determinat modificarea cursului de schimb au fost intrările 

valutare de peste hotarele ţării, intensificarea comerţului exterior, precum şi fluctuaţiile 

cursurilor de schimb pe pieţele valutare internaţionale.Totodată, cursul real efectiv al monedei 

naţionale (REER), calculat comparativ cu luna decembrie 2000, s-a apreciat cu 4.5 puncte 

procentuale. La aprecierea cursului real efectiv în mare măsură a contribuit România (cu 51.7 

la sută) şi ţările din zona euro, precum Germania şi Italia (cu 30.8 la sută), fiind partenerii 

comerciali ai Republicii Moldova cu o pondere considerabilă în comerţul exterior. 

 

Politica fiscală şi bugetară 

 

53. Stabilizarea macroeconomică a ţării a fost de asemenea asigurată cu ajutorul unei 

politici bugetar fiscale echilibrate, promovată de către stat. Astfel, în ianuarie-decembrie 2010 

la bugetul public naţional au fost acumulate venituri în sumă de 27,6 mild. lei, în creştere cu 

17,1% faţă de anul 2009, şi au fost efectuate cheltuieli în sumă de circa 29,3 mild. lei, în 

creştere cu 7,2%. Astfel, deficitul bugetar la sfîrşitul anului 2010 a constituit circa 1,8 mild. 

lei, faţă de circa 3,8 mild. lei la aceeaşi dată a anului 2009. 
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Figura 7: Dinamica veniturilor şi cheltuielilor în bugetul public naţional, 2001-2010 
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 Sursa: Biroul Naţional de Statistică 

 

54. Tendinţele negative pe parcursul anului 2009, generate în primul rînd de efectele 

recesiunii economice mondiale, au condus la dezechilibre bugetare majore. În momentul când 

s-a constatat că partea de venituri a bugetului aprobat nu va fi executată cu circa 6,0 mlrd.lei, 

a devenit inevitabilă şi imperativă adoptarea unor măsuri urgente, cu efect imediat, ce constau 

în identificarea resurselor financiare suplimentare şi revizuirea cheltuielilor pentru balansarea 

bugetului public naţional, care au permis reducerea deficitului bugetar de la 15% în PIB 

estimat în luna septembrie 2009, la 3,4% în PIB, real executat în anul 2010.  

 

55. Pentru acoperirea deficitului bugetar, în anul 2009 a fost obţinut suport financiar 

pentru buget din partea FMI în valoare de 177 mil. DST (echivalentul a 2075,7 mil.lei), iar în 

2010 acest suport a constituit 95 mil. DST (echivalentul a 1817,1 mil.lei). Utilizarea 

mijloacelor date a avut un impact pozitiv atît asupra sectorului bugetar, dar şi asupra 

economiei în ansamblu, lichidităţile furnizate, contribuind la deblocarea activităţii multor 

agenţi economici, deja în lunile noiembrie-decembrie 2009.  

 

56. În anul 2010 în buget au fost asigurate pe deplin cheltuielile de personal, pensiile, 

indemnizaţiile, bursele şi alte prestaţii sociale către populaţie, onorarea angajamentelor 

aferente datoriei de stat interne şi externe. Pe restul resurselor disponibile, beneficiarii de 

surse bugetare dispun de flexibilitate deplină în privinţa efectuării cheltuielilor, reieşind din 

priorităţile proprii. 

 

În rezultatul relansării economiei naţionale, veniturile publice pe parcursul anului 2010 au 

avut un trend ascendent. Dacă rezultatele anului 2009 reflectă reducerea încasărilor veniturilor 

publice cu 7,8% comparativ cu anul 2008, în anul 2010 încasările au depăşit nivelul anului 

2009 cu 17,1%. 

 

57. Ca urmare a tendinţei de creştere a PIB şi a încasărilor bugetare, în luna iunie 2010 au 

fost operate modificări şi completări la Legea bugetului de stat pe anul 2010, prin care bugetul 

de stat a fost majorat la venituri cu circa 1012,4 mil.lei, la cheltuieli – cu circa 263,7 mil.lei, 

iar deficitul bugetar a fost redus cu 748,7 mil.lei.  
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Figura 8: Structura veniturilor bugetului public naţional după surse, 2001-2010 
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 Sursa: Ministerul Finanţelor 

 

58. Concomitent, la partea de cheltuieli a bugetului de stat, au fost operate măsuri de 

prioritizare a cheltuielilor şi direcţionarea lor, în primul rînd, pentru susţinerea sectorului 

social. Printre acestea pot fi evidenţiate: prevederea cheltuielilor pentru plata compensaţiilor 

sociale în perioada rece anului pentru familiile defavorizate, majorarea cheltuielilor pentru 

lărgirea numărului beneficiarilor de ajutor social, etc. Ca urmare a surselor suplimentare 

obţinute din exterior, de asemenea au fost majorate cheltuielile pe proiecte finanţate din surse 

externe. 

 

Figura 9: Structura cheltuielilor bugetului public naţional după destinaţie, 2001-2010 
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 Reducerea presiunii fiscale asupra economiei şi prevenirea expansiunii sectorului public 

 

59. Identificarea posibilităţilor şi a celor mai eficiente mecanisme pentru intervenţie 

constituie o prioritate în sine a Guvernului. În acest sens, pe parcursul ultimului trimestru al 

anului precedent s-a lucrat intensiv asupra elaborării şi promovării unor măsuri reformatoare 

care au menirea de a debirocratiza şi demonopoliza mediul de afaceri, de a spori veniturile la 

buget, eficientiza cheltuielile publice şi de a îmbunătăţi managementul în administraţia 

publică. Acestea au fost materializate în legea pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative, ce rezultă din politica bugetar-fiscală pe anul 2010. 
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60. În vederea asigurării unei echităţi fiscale între persoanele fizice care achită impozitul 

pe venit din salariu şi alte remuneraţii, şi persoanele fizice care au venituri de la jocurile de 

noroc, începînd cu acest an se va aplica cota majorată a impozitului pe venitul obţinut din 

cîştigurile de la jocurile de noroc de către persoane fizice, de 18% faţă de 10% cît era pînă 

acum. 

 

61. Prin introducerea cotei reduse a TVA de 8% la producţia agricolă primară în schimbul 

cotei standard a TVA de 20% s-a urmărit crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea în 

continuare a producătorilor agricoli şi a producţiei acestora, iar majorarea cotei reduse a TVA 

la gazele naturale şi gazele lichefiate importate, livrate pe teritoriul republicii, de la 5% la 6%, 

are drept scop acumularea veniturilor suplimentare la buget, ceea ce a fost vizibil deja în 

prima jumătate a anului curent.  

 

62.  Un alt set de amendamente vizează majorarea cotelor accizelor la bere (cu 25%), la 

ţigările cu filtru (de 4 ori – componenta ad valorem), la benzină şi derivatele acesteia (cu 

50%), la parfumuri şi apă de toaletă, la articolele de bijuterie (de 3 ori), la autoturismele cu 

capacitatea motorului peste 2500 cm
3
 (de 2 ori), cît şi introducerea accizelor la articolele de 

cristal (cu 55%), fapt ce a permis acumularea de venituri suplimentare la buget, precum şi 

indexarea fiscală a cotelor accizelor la producţia vinicolă, băuturile alcoolice tari şi băuturile 

slab alcoolice, aparataj electronic. 

 

Perfecţionarea managementului finanţelor publice 

 

63. Procesul de reformare a managementului finanţelor publice este unul amplu şi are 

drept obiectiv de bază sporirea calităţii gestionării finanţelor publice. Cadrul legislativ în 

domeniul bugetului şi controlului financiar public intern este în continuă perfecţionare. Astfel, 

pe parcursul anului 2009 şi prima jumătate a anului curent au fost aprobate un şir de acte 

normative precum proiectele Clasificaţiei bugetare şi Planul de conturi unic pentru sectorul 

public, şi a fost finalizată testarea clasificaţiei funcţionale pe bugetul de stat pe toate 

componentele.  

 

64. Totodată, principalele rezultate ale procesului de alocare a resurselor financiare 

publice prin aplicarea practicilor moderne de elaborare şi aprobare a bugetului le constituie 

Setului unic metodologic pentru elaborarea bugetului, elaborat în anul 2010, aria de 

cuprindere a căruia include toate bugetele de nivel central şi local, precum şi proiectul 

Manualului privind executarea bugetului, care vor permite monitorizarea eficientă şi mai 

transparentă a circulaţiei banilor publici. 

 

65. Cu toate acestea, progresul realizat începînd cu finele anului 2009, nu ar fi fost posibil 

fără implicarea comunităţii internaţionale a donatorilor, dat fiind situaţia precară şi imensele 

lacune depistate în bugetul de stat. Aceasta în consecinţă a indus inevitabil majorarea datoriei 

de stat (internă şi externă), suma totală a căreia, la sfîrşitul lunii decembrie 2010, a constituit 

18,9 mild. lei, în creştere cu circa 29,1% faţă de aceeaşi dată a anului 2009. Majorarea datoriei 

de stat a fost cauzată, în mare parte, de necesitatea finanţării deficitului bugetar. Astfel Faţă de 

situaţia de la 31 decembrie 2009 datoria de stat internă s-a majorat neesenţial - cu circa 3,9%. 

Modificarea datoriei de stat interne s-a produs din contul majorării emisiunii VMS prin 
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licitaţie şi răscumpărării VMS plasate prin subscriere. Totodată, la 31 decembrie 2010 stocul 

acesteia însuma 1116,2 mil. dolari SUA, dar la 31 decembrie 2009 – 773,7 mil. dolari. 

Această creştere (44,3%) a fost determinată, în mare parte, de Alocaţia DST primită la 

începutul anului trecut din partea Fondului Monetar Internaţional în sumă de 183,9 mil. dolari 

ca instrument al datoriei de stat externe, dar şi de depăşirea intrărilor de împrumuturi externe 

(212 mil. dolari) asupra rambursărilor (45,9 mil. dolari).  
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PRECONDIŢIA 2: Consolidarea capacităţilor administraţiei publice 

 

66. În perioada de referinţă a fost modificată structura administraţiei publice centrale prin 

instituirea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Construcţiilor şi 

Dezvoltării Regionale, Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor; plasarea în 

subordinea Ministerului Finanţelor a Serviciului Vamal, Camerei de Licenţiere în subordinea 

Ministerului Economiei, Agenţiei „Apele Moldovei” Ministerului Agriculturii şi Industriei 

Alimentare şi Agenţiei Achiziţii Publice în subordinea Ministerului Finanţelor, respectiv; 

totodată, a avut loc re-subordonarea Camerei Înregistrării de Stat şi Serviciului Stare Civilă 

către Ministerul Justiţiei. Cancelaria de Stat a fost instituită prin transformarea Aparatul 

Guvernului, preluînd de la unele ministere atribuţii de coordonare a politicilor publice. 

 

67. Au fost aprobate (sau modificate) regulamentele a 25 de autorităţi pentru a atribui 

ministerelor funcţii de elaborare a politicilor publice, iar instituţiilor publice subordonate – 

funcţii de implementare a politicilor. În rezultat, au fost reorganizate 23 (din 24) organe 

centrale de specialitate. A demarat procesul de reorganizare a instituţiilor publice subordonate 

organelor centrale de specialitate, care anterior a fost planificat, dar nu a fost realizat. Astfel, 

au fost instituite Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, subordonată Ministerului 

Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Agenţia de Transplant, subordonată Ministerului 

Sănătăţii, Vistieria de Stat, subordonată Ministerului Finanţelor este în proces de lichidare, 

instituţia publică „Serviciul Pază de Stat” este în proces de reorganizare în întreprindere de 

stat.  

 

68. A fost aprobat şi implementat cadrul normativ al Legii privind transparenţa în procesul 

decizional. Totodată, cadrul legislativ în vigoare a fost adus în concordanţă cu prevederile 

acestei legi. În rezultat, procesul decizional al Guvernului este în proces de îmbunătăţire. 

Datele relevă că în anul 2010 organele centrale de specialitate au aplicat procesul de 

consultare pentru 82% din proiectele de acte legislative şi normative care cad sun incidenţa 

acestei legi, comparativ cu 38% în anul 2009.  

 

69. A fost dezvoltat parteneriatul strategic între autorităţile publice şi societatea civilă prin 

crearea Consiliului Naţional de Participare. Participarea părţilor interesate în procesul 

decizional este asigurată prin plasarea proiectelor de documente publice pe paginile web ale 

autorităţilor publice şi organizarea consultărilor publice, dialogul public a fost facilitat prin 

crearea paginii http://www.particip.md. 

 

70. Rolul planificării strategice în administraţia publică a fost fortificat prin animarea 

activităţii Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică şi revizuirea Metodologiei 

pentru elaborarea planurilor de dezvoltare instituţională a autorităţilor administraţiei publice 

centrale. Sistemul de raportare, monitorizare şi evaluare a fost simplificat prin elaborarea 

Planului unic de activitate a Guvernului pentru anul 2010, care conţine acţiunile documentelor 

strategice ale ţării, angajamentele faţă de FMI şi alţi parteneri de dezvoltare.  

71. În scopul implementării analizei ex-ante a impactului politicilor publice, a fost 

efectuată pilotarea Ghidului metodologic pentru evaluarea ex-ante a impactului politicilor 

publice în cinci ministere şi elaborate cinci propuneri de politici publice. În rezultat, a fost 

elaborată o versiune actualizată a Ghidului metodologic, ministerele au iniţiat elaborarea 

http://www.particip.md/
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propunerilor de politici publice, folosind noile norme metodologice. De asemenea, a demarat 

elaborarea proiectului legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în vederea 

introducerii normelor metodologice pentru elaborarea şi coordonarea politicilor publice, în 

conformitate cu Ghidul menţionat.  

 

72. Au fost desfăşurate activităţi în scopul creării cadrului instituţional pentru dezvoltarea 

societăţii informaţionale şi prestării către cetăţeni a serviciilor electronice prin crearea 

instituţiei publice Centrul de Guvernare Electronică (E-Government) în subordinea 

Cancelariei de Stat şi a fost aprobat statutul acesteia. 

 

73. A fost adoptat şi aprobat proiectul legii cu privire la statutul persoanelor care exercită 

funcţii de demnitate publică prin Hotărîrea Guvernului nr. 540 din 24 iunie 2010; Legea nr.80 

din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de 

demnitate publică; Legea nr.179 din 15 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

Legea nr.41-XVIII din 20 octombrie 2009 pentru modificarea şi completarea unor acte 

legislative; Legea nr.98 din 28 mai 2010 privind modificarea şi completarea Legii nr.158-XVI 

din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; Proiectul de lege 

cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.166 din 9 martie 2010 şi prezentat Parlamentului, în scopul aducerii legislaţiei 

(27 acte) în vigoare în concordanţă cu prevederile Legii cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public. 

 

74. Procedura de ocupare a funcţiei publice vacante prin concurs a evoluat treptat în a 

deveni regula de bază în angajarea funcţionarilor publici. Astfel, aparatele centrale ale 

organelor centrale de specialitate au aplicat procedura de angajare prin concurs în funcţiile 

publice vacante de conducere de nivel superior, de conducere şi de execuţie pentru 37.8% din 

numărul de persoane angajate în aceste categorii de funcţii publice, ceea ce este net superior, 

comparativ cu anii 2007-2009. Totodată, funcţiile publice devin mai atractive, în medie, 3.2 

persoane aplicînd pentru o funcţie publică vacantă propusă pentru concurs. 

 

75. Pentru prima dată în serviciul public al Republicii Moldova au fost evaluate 

performanţele individuale ale funcţionarilor publici din administraţia publică centrală şi locală 

pentru anul 2009 şi stabilite obiectivele individuale pentru anul 2010, în baza obiectivelor din 

planurile de activitate ale autorităţilor publice pentru anul 2010, conform prevederilor 

articolului 34 al Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 

funcţionarului public şi indicaţiei Prim-ministrului Republicii Moldova nr.2903-96 din 17 

noiembrie 2009. 

76. În scopul creării sistemului informaţional automatizat „Registrul funcţiilor publice şi 

al funcţionarilor publici”, a fost elaborat şi consultat cu Banca Mondială pachetul de 

documente pentru lansarea tenderului de selectare a unei companii, care va fi desfăşurat în 

două etape. A fost organizată prima etapă a tenderului şi primite ofertele de la 7 companii 

privind propunerea tehnică şi documentele de eligibilitate, care au fost deschise în şedinţa 

Comisiei de tender din 2 septembrie 2010. În continuare urmează evaluarea ofertelor şi 

elaborarea listei-scurte de companii care vor participa la etapa a doua a tenderului. 
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PRIORITATEA 1: Consolidarea statului democratic bazat pe supremaţia legii 

şi respectarea drepturilor omului 

 

1.1. Consolidarea democraţiei, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului 

 

77. În perioada de referinţă, Guvernul a demarat implementarea unor acţiuni ce ţin de 

responsabilizarea judecătorilor în ceea ce priveşte examinarea cauzelor, inclusiv prin prisma 

prevederilor Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului, prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane, îmbunătăţirea condiţiilor de 

detenţie pentru condamnaţi şi modernizarea poliţiei prin prisma orientării sale spre 

comunitate. 

 

78. Pentru asigurarea accesului efectiv la justiţie în semestrul I, 2010 au fost implicaţi în 

sistemul de acordare a asistenţei juridice garantate de stat 327 avocaţi care acordă asistenţă 

juridică la cerere şi 18 avocaţi publici. Pentru comparaţie, în aceeaşi perioadă a anului 2009, 

în sistem au fost implicaţi 256 de avocaţi care au acordat asistenţă juridică la cerere şi 9 

avocaţi publici.  

 

79. Respectiv, în perioada menţionată a fost acordată asistenţă juridică de urgenţă şi 

calificată în 7514 cauze şi au beneficiat 8003 persoane, cu 793 cauze şi 1745 persoane mai 

puţine faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. În ceea ce priveşte numărul copiilor beneficiari, 

acesta s-a majorat cu 15 %, de la 308 copii în semestrul I, 2009 la 359 copii în semestrul I, 

2010. 

 

80. În contextul aplicării în practică a medierii ca mijloc alternativ de soluţionare a 

litigiilor au fost create toate condiţiile necesare pentru utilizarea metodelor alternative de 

soluţionare a litigiilor fapt ce trebuie să conducă la deşarjarea sistemului judecătoresc şi în 

final să contribuie atît la funcţionarea eficace a sistemului judecătoresc, cît şi la asigurarea 

protecţiei drepturilor omului prin evitarea tergiversărilor în examinarea cauzelor. În prezent 

activează 6 birouri individuale de mediatori, 4 dintre ele fiind inaugurate în anul 2009. Alte 

cereri de înregistrare a birourilor de mediere nu au parvenit. 

 

81. În perioada de referinţă au fost recepţionate cererile a 10237 persoane beneficiari ai 

Serviciului de probaţiune, (cu 267 persoane mai multe faţă de semestrul I, 2009) dintre care 

290 minori, (cu 38 copii mai mulţi faţă de semestrul I 2009). În prezent, activează 134 

consilieri de probaţiune. 

 

82. De asemenea, au continuat acţiunile de creare a condiţiilor de detenţie conform 

standardelor naţionale şi internaţionale în domeniu, acţiuni ce sunt implementate gradual 

avînd în vedere complexitatea realizării acestor obiective şi necesitatea mobilizării unor 

resurse financiare considerabile. 

 

83. Din acest considerent, procedura de construcţie a caselor de arest pînă la acest moment 

nu a fost demarată pe motiv că nu au fost identificate şi surse financiare pentru acestea. Pentru 
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realizarea obiectivului Ministerul Justiţiei a prevăzut suma de 16 mln lei în Cadrului de 

Cheltuieli pe Termen Mediu (2011-2013). 

 

84. Totuşi, în perioada de referinţă au continuat lucrările de reconstrucţie în penitenciare 

în ceea ce priveşte zidăria pereţilor, montarea reţelelor electro-energetice şi reparaţia 

acoperişului, punctul culminant fiind inaugurarea oficială a unui sistem inovator de epurare a 

apei reziduale, la penitenciarul pentru femei N7 din Rusca, raionul Hânceşti.      

 

85. În acelaşi timp, se atestă o uşoară majorare a numărului de petiţii din partea deţinuţilor 

adresate Centrului pentru Drepturile Omului, de la 642 în anul 2008 pînă la 705 în 2009, 

majoritatea acestora invocând accesul limitat la justiţie şi condiţiile indecente de detenţie, fapt 

ce demonstrează necesitatea concentrării eforturilor vis-a-vis de îmbunătăţirea condiţiilor de 

detenţie în penitenciare.  

 

Figura 10: Numărul de petiţii adresate Centrului pentru Drepturile Omului 

 
 Sursa: Centrul pentru Drepturile Omului 

 

1.2. Modernizarea şi eficientizarea sistemului judiciar 

 

86. O componentă esenţială a statului şi un garant al dezvoltării durabile a acestuia este 

sistemul judiciar în calitatea sa de ansamblu al structurilor ce contribuie la înfăptuirea actului 

de justiţie. În scopul instituirii unui mecanism transparent şi eficient de distribuire aleatorie a 

cauzelor, în instanţele judecătoreşti a fost instituit Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor, care include şi opţiunea de distribuire aleatorie a cauzelor. Opţiunea respectivă 

permite configurarea distribuirii cauzelor – manual sau automat. În prezent, în instanţele 

judecătoreşti se utilizează ambele moduri de distribuire a dosarelor în Programului Integrat de 

Gestionare a Dosarelor. 

 

87. Totodată, în vederea omogenizării volumului de lucru şi distribuirea echitabilă a 

dosarelor în dependenţă de complexitatea acestora, a fost elaborat un Plan de acţiuni pentru 

implementarea Concepţiei privind finanţarea sistemului Judecătoresc pentru anii 2010-2013, 

care a fost aprobat de Guvern la 2 septembrie 2010. Acest fapt va permite evaluarea dosarului 

în baza unui barem bazat pe nivelul de dificultate a cauzei. Ulterior această inovaţie va fi 

introdusă ca principiu la distribuirea aleatorie automată a dosarelor în Programul Integrat de 

Gestionare a Dosarelor.  
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88. Prin intermediul aceluiaşi dosar, hotărîrile judecătoreşti pronunţate se publică pe 

pagina web a instanţei judecătoreşti automat, prin accesarea opţiunii respective în 

Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor. Ulterior, sistemul de administrare a paginii 

web extrage automat aceste informaţii din Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor şi 

le plasează la rubrica „Baza de date hotărîri”. Prin urmare, hotărîrile judecătoreşti se publică 

pe pagina web doar în cazul în care au fost introduse în Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor al instanţei şi utilizarea opţiunii „publicarea hotărîrii”. Ministerul Justiţiei 

permanent monitorizează procesul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti, fiind elaborate 4 

rapoarte în acest sens. 

 

89. În perioada de referinţă a fost elaborat proiectul politicii publice „Elaborarea unui 

mecanism de asigurare a transparenţei actului de justiţie” care presupune introducerea unui 

mecanism de monitorizare şi raportare a nivelului de publicare a hotărîrilor judecătoreşi pe 

pagina web şi a nivelului de înregistrare audio a şedinţelor de judecată. În vederea promovării 

accesului la hotărîrile judecătoreşti publicate a fost elaborat un Ghid virtual care va fi 

distribuit spre publicare pe pagina web a tuturor instanţelor judecătoreşti. 

 

90. Au fost întreprinse acţiuni pentru perfecţionarea cadrului legal privind răspunderea 

disciplinară a judecătorilor au fost aprobate un şir de amendamente la legislaţia în vigoare ce 

se referă la crearea mecanismelor pentru a evita influenţarea judecătorilor în procesul de 

examinare a cauzelor, precum şi la completarea listei abaterilor disciplinare, prevăzute în 

Legea cu privire la statutul judecătorului. Astfel, judecătorii vor fi sancţionaţi dacă nu vor 

publica hotărârile judecătoreşti pe pagina web a instanţei, dacă vor emite o hotărâre prin care 

au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului sau dacă nu vor respecta din 

motive neîntemeiate orarul şedinţelor de judecată.  

 

91. De asemenea, în cazul săvîrşirii unei abateri disciplinare care afectează imaginea 

sistemului judecătoresc sau în cazul săvîrşirii repetate a abaterilor disciplinare, judecătorul va 

fi eliberat din funcţie.  

 

92. În vederea eficientizării procedurii de atragere la răspundere disciplinară a 

judecătorilor, au fost propuse amendamente privind procedura disciplinară, în special, 

referitor la intentarea procedurii disciplinare, acumularea probelor, publicitatea procedurilor şi 

aplicarea sancţiunilor.  

 

93. În scopul asigurării înregistrării audio a şedinţelor de judecată, în prezent, cu suportul 

Programului USAID de Asistenţă rapidă pentru buna guvernare se realizează instruirea 

repetată la nivel naţional a colaboratorilor instanţelor judecătoreşti în utilizarea sistemului de 

înregistrare audio a şedinţelor de judecată „Femida”. Totodată, Centrului de Telecomunicaţii 

Speciale i s-a solicitat verificarea funcţionalităţii tehnice şi soft a echipamentului şi programei 

de înregistrare audio a şedinţelor de judecată. 

 

94. În contextul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane, a fost elaborat Raportul 

de implementare a Strategiei Sistemului Naţional de Referire (SNR) pentru protecţia şi 

asistenţa victimelor şi potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane, pentru perioada 

anului 2009, totodată fiind extinsă pilotarea SNR în 7 raioane noi: Vulcăneşti, Rezina, 
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Şoldăneşti, Anenii-Noi, Sîngerei, Rîşcani, Ocniţa. Cît priveşte anul 2010, SNR a fost extins 

prin crearea şi instruirea a 5 echipe multidisciplinare la Comrat şi 2 echipe la Chişinău. 

 

95. Au fost iniţiate negocieri asupra Acordurilor privind colaborarea în domeniul migraţiei 

de muncă între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse şi Republicii 

Italiene care prevăd condiţii egale de muncă şi de remunerare a migranţilor moldoveni cu cele 

ale băştinaşilor care deţin aceeaşi calificare şi post. 

 

96. Analiza efectuată asupra activităţii de prevenire şi combatere a traficului de persoane 

şi organizare a migraţiei ilegale, reflectă în mare parte scăderea numărului infracţiunilor 

înregistrate. Graţie efortului depus în realizarea în complex a măsurilor planificate 

(dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională în domeniul combaterii traficului de fiinţe 

umane şi organizării migraţiei ilegale, schimbul de experienţă şi instruirea în vederea ridicării 

nivelului profesional în domeniu, organizarea campaniei de informare a cetăţenilor în 

domeniul traficului de fiinţe umane), s-a reuşit obţinerea progreselor şi anume: 

o scăderea numărului de cazuri de trafic de persoane, trafic de copii, scoaterea ilegală a 

copiilor din ţară, proxenetism şi organizarea migraţiei ilegale; 

o sporirea semnificativă a calităţii urmăririi penale efectuate pe cauzele penale aflate în 

gestiune; 

o sporirea eficacităţii măsurilor operative de investigaţie; 

o majorarea numărului de operaţiuni internaţionale de identificare şi reţinere a 

membrilor reţelelor internaţionale de trafic de persoane, cu participarea organizaţiilor 

similare din alte ţări. O uşoară creştere a numărului infracţiunilor se atestă doar la 

capitolul organizarea migraţiei ilegale.  

 

97. Totodată, în scopul asigurării protecţiei sociale a lucrătorilor migranţi, în perioada de 

referinţă au fost semnate Acorduri în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi 

un şir de state Europene precum Republica Portugheză, Marele Ducat de Luxemburg, 

România, ş.a. 

 

98. În perioada mai-iunie au avut loc negocieri pe marginea proiectelor de astfel de 

Acorduri în domeniul securităţii sociale cu Republica Polonă, Republica Austria, precum şi au 

fost lansate consultări cu Republica Italiană. 

 

 

1.3. Prevenirea şi combaterea corupţiei 

 

99. Activităţile de combatere a corupţiei au fost reorientate spre verificarea activităţii 

autorităţilor administraţiei publice, precum şi în ramurile economiei naţionale, inclusiv 

sectorul privat. 

 

100. Ca urmare, în perioada septembrie 2009-septembrie 2010, au fost descoperite şi 

contracarate 1145 de infracţiuni, dintre care: 343 de acte de corupţie şi cele conexe, 455 de 

infracţiuni economico-financiare şi 347 de alte categorii. Prejudiciul material stabilit pe 

cauzele penale prezentate justiţiei a constituit 105,32 mln lei, în scopul asigurării restituirii 

acestuia fiind aplicat sechestru asupra bunurilor în valoare totală de 141,46 mln lei. O atenţie 
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sporită s-a acordat domeniilor sociale, celor mai afectate de fenomenul corupţiei, după cum 

urmează: instituţiile de învăţămînt şi educaţie - 40 de acte de corupţie contracarate, poliţia - 

39, primării - 29, sistemul judiciar şi avocatura - 12, domeniul sănătăţii publice, medicinii şi 

farmaceuticii - 11, organizaţiilor de stat - 9, în aceste sectoare fiind concentrate preponderent 

activităţile de contracarare, prevenire şi profilaxie desfăşurate de instituţie. De asemenea, au 

fost activizate acţiunile de contracarare a actelor de corupţie în domeniile ce ţin de activitatea 

organelor de autorizare şi licenţiere, bănci şi instituţii financiare, vamă, organizaţiilor din 

domeniul comerţului, instituţiilor cultural-artistice, dezvoltării informaţionale, silviculturii, 

altele, unde, de asemenea, au fost înregistrate acte de corupţie. 

 

101. De rînd cu aplicarea unor măsuri restrictive, în colaborare cu autorităţile administraţiei 

publice, organizaţiile neguvernamentale şi comunitatea internaţională au fost organizate 

campanii publice pentru sensibilizarea opiniei publice privind consecinţele negative ale 

corupţiei şi necesitatea eradicării acestui flagel din societate. Pentru elucidarea factorilor care 

generează fenomenul corupţiei în diverse ramuri economice şi sfere sociale, au fost elaborate 

19 materiale analitice ce vizează diverse domenii socio-economice, inclusiv: sistemul vamal, 

zonele economice libere, subvenţionarea producătorilor agricoli, aspecte de conflict de 

interese vizînd persoane cu funcţii înalte de conducere ale autorităţilor publice centrale, 

reprezentarea statului în întrepriderile/societăţile cu cotă publică etc. 

 

102. În perioada de referinţă, au fost elaborate şi înaintate Guvernului un set de proiecte de 

legi pentru modificarea şi completarea actelor legislative, inclusiv: de ajustare a legislaţiei 

naţionale în domeniul anticorupţie la prevederile Convenţiei ONU împotriva corupţiei, 

Convenţiei penale privind corupţia, Protocolului adiţional la această Convenţie şi 

recomandările GRECO, adresate Moldovei în runda II de evaluare; proiectul de lege privind 

protecţia avertizorilor; privind modificarea şi completarea unor acte legislative referitoare la 

evaziunea fiscală a persoanelor fizice; cu privire la Comisia principală de etică, structura şi 

modul de funcţionare a acesteia; cu privire la modificarea şi completarea Legii privind 

înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, prin includerea 

noţiunii de “ghişeu unic”, ca principiu pentru procedura înregistrării de stat a întreprinderilor. 

 

103. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale organelor administraţiei publice centrale în 

prevenirea şi combaterea corupţiei s-a realizat prin implementarea Regulamentului privind 

mecanismul de semnalare şi monitorizare a nivelului corupţiei în autorităţile publice; 

menţinerea unui dialog deschis cu Consiliul civil pentru monitorizarea activităţii Centrului 

pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei; implementarea Metodologiei de 

evaluare a riscurilor de corupţie, care a fost introdusă ca măsură obligatorie pentru toate 

organele centrale de specialitate ale administraţiei publice centrale. În acelaşi context, a fost 

elaborat Planul de acţiuni pentru anul 2010 privind implementarea Strategiei naţionale de 

prevenire şi combatere a corupţiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 132 din 23.02.2010, 

şi adoptat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 79 din 04.05.2010. 

 

104. Cooperarea internaţională în domeniul anticorupţie a fost marcată prin participarea în 

cadrul reuniunilor Iniţiativei Regionale Anticorupţie (RAI) precum şi discuţiile privind 

realizarea Programului Naţional de implementare a Planului Individual de Acţiuni al 

Parteneriatului Republica Moldova-NATO. 
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105. Au fost activizate măsurile de prevenire a abuzurilor şi actelor de corupţie la 

organizarea şi efectuarea licitaţiilor publice de către organele administraţiei publice centrale şi 

locale, în vederea asigurării respectării prevederilor Legii nr. 96-XVI din 13.04.2007 cu 

privire la achiziţiile publice. În acest sens, s-a participat la 10 licitaţii publice, ca urmare fiind 

înaintate 4 sesizări privind înlăturarea încălcărilor procedurale depistate în activitatea 

grupurilor de lucru pentru achiziţii a instituţiilor medico-sanitare, anulate 2 licitaţii publice 

privind achiziţionarea tehnicii medicale, desfăşurate de Centrul Republican de Diagnostică 

Medicală, reevaluată o licitaţie publică, desfăşurată de CNŞP de Medicină Urgentă, în vederea 

procurării filmelor radiologice. 

 

106. În consecinţă, s-au elaborat un set de proiecte de acte normative privind modificarea 

Legii nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice precum şi a altor acte normative 

care au scopul de a nu mai permite astfel de încălcări pe viitor. 

 

107. Totuşi, în termeni de performanţă, în perioada de referinţă la capitolul prevenirea şi 

combaterea corupţiei s-a înregistrat o descreştere cu 0,4 puncte procentuale. Datele recent 

lansate de Transparency International privind nivelul perceperii corupţiei în diferite state ale 

lumii denotă că Indicele de Percepere a Corupţiei pentru Republica Moldova în anul 2010 a 

înregistrat un scor de 2,9 puncte, cauzele insuccesului potrivit raportului fiind legislaţia 

imperfectă, instabilitatea politică, existenţa corupţiei în sistemul judiciar. 

 

Figura 11: Evoluţia percepţiei fenomenului de corupţie în Republica Moldova 

 
Sursa: http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi/2010/results 

 

1.4. Managementul frontierei de stat 

 

108. În perioada de referinţă activităţile la frontiera de stat au fost orientate spre asigurarea 

securităţii în regiune, consolidarea cooperării dintre toate părţile implicate, stabilirea 

contactelor de colaborare, ajustarea cadrului instituţional şi legal de management al frontierei, 

contribuirea la dezvoltarea cooperării cu Agenţia FRONTEX, acordarea asistenţei tehnice, 

expertizei şi consultanţei de profil. 

 

109. Colaboratorii Serviciului Grăniceri au participat la procesul de organizare şi 

desfăşurare a operaţiunilor comune de control la frontiera de stat moldo-ucraineană, în special 

a Operaţiunii Comune „TYRA”, patrulări comune la frontieră (inclusiv efectuarea atât a 

supravegherii frontierei, cît şi a verificărilor la frontieră). 
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110. În luna iulie 2010, sub egida Misiunii Comisiei Europene de Asistenţă la Frontieră în 

Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM), au fost organizate seminare importante în 

domeniul legislaţiei Schengen şi Managementului Integrat al Frontierei. Tot în comun cu 

EUBAM a fost organizată în perioada 15-19 noiembrie 2010 la Chişinau (Republica 

Moldova), Conferinţa Internaţională privind Gestionarea Integrată a Frontierei. 

111. De asemenea, Serviciul Grăniceri a apreciat înalt lansarea Platformei Parteneriatului 

Estic privind Managementul Integrat al Frontierei care va oferi o oportunitate benefică 

Serviciului Grăniceri pentru schimbul bunelor practici, instruire şi dezvoltare a capacităţilor 

instituţionale, iar prin aceasta va fi promovată cooperarea şi va fi consolidată încrederea între 

partenerii Estici şi UE. 

 

112. În perioada de raportare activităţile Serviciului Grăniceri s-au axat pe continuarea 

reformei instituţionale prin optimizarea structurii Serviciului Grăniceri, în special la nivel 

tactic, precum şi implementării recomandărilor EUBAM elaborate în toamna anului 2008, în 

particular în ceea ce ţine de acordarea Serviciului Grăniceri a competenţelor corespunzătoare 

pentru a investiga unele crime de la frontieră. La momentul dat se efectuează măsuri de 

reorganizare a Direcţiilor Regionale pentru Supravegherea şi Controlul Frontierei de Stat în 

scopul creării în cadrul acestora a unităţilor mobile (activitate desfăşurată în comun cu 

EUBAM). 

 

113. Una din măsurile prioritare de reformare a managementului integrat al frontierei de 

stat a constat în armonizarea reglementărilor legislaţiei naţionale la acquis-ul comunitar, care 

va fi completat cu standarde, modele şi recomandări ale Uniunii Europene. În acest scop 

Serviciul Grăniceri a demarat procedura de iniţiere şi aprobare în redacţie nouă a Legii cu 

privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, precum şi alte acte normative şi legislative, 

care au menirea de a îmbunătăţi modalitatea de funcţionare a acestuia. 

 

114. La fel, elaborarea Strategiei managementului integrat al frontierei este una din 

direcţiile de bază ale armonizării prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul 

managementului frontierei de stat, care este prevăzută în Strategia naţională de dezvoltare 

pentru anii 2008-2011 şi Planul de acţiuni de implementare a acesteia. În acest sens, a fost 

aprobată deja Hotărârea Guvernului privind crearea Consiliului Managementului Integrat al 

Frontierei de Stat, iar una din sarcinile acestuia este elaborarea şi implementarea Strategiei 

managementului integrat al frontierei. 

 

115. În urma activităţilor realizate în comun de către Centrul de la Geneva pentru Control 

Democratic al Forţelor Armate (DCAF) şi Misiunea de Asistenţă la Frontieră în Republica 

Moldova şi Ucraina (EUBAM) a fost elaborată viziunea Serviciului Grăniceri în perspectiva 

de 10 ani, precum şi procedura pentru pregătirea implementării sistemului Managementului 

Integrat al Frontierei. 

 

116. Pînă în anul 2011 urmează a fi finisat procesul de înlocuire a militarilor în termen cu 

colaboratori în bază de contract. Actualmente, în cadrul Serviciului Grăniceri activează - 77% 

colaboratori în bază de contract şi 23 % militari în termen. 
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117. În contextul lansării dialogului liberalizării regimului de vize RM-UE, în perioada 7-9 

septembrie 2010, a fost efectuată vizita de evaluare a experţilor CE în domeniul migraţiei 

ilegale, inclusiv a readmisiei, cu privire la aspectele managementului integrat de frontieră. 

 

118. În perioada de referinţă a continuat dotarea punctelor de trecere a frontierei de stat cu 

utilaj şi echipament performant totodată fiind iniţiată activitatea unui nou punct de trecere a 

frontierei de stat moldo-române „Lipcani – Rădăuţi”. 

 

119. În majoritatea punctelor de trecere a frontierei de stat deja funcţionează în regim 

normal interacţiunea fluxurilor informaţionale între Bazele de Date locale a Serviciului 

Grăniceri şi a Serviciului Vamal cu scopul excluderii dublării informaţiei necesare, fapt ce 

permite micşorarea timpului de traversare a frontierei de stat pentru persoane şi unităţi de 

transport. În acelaşi timp, pentru asigurarea schimbul de informaţii în termen util dintre 

Serviciul Grăniceri şi alte autorităţi de stat, între acestea au fost semnate un şir de acorduri în 

acest sens. 

 

120. În scopul îmbunătăţirii schimbului de date şi cooperării la nivel internaţional, la 13 

noiembrie 2009, a fost semnat 1) Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul 

României cu privire la punctele de trecere a frontierei de stat dintre Republica Moldova şi 

România şi 2) Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind 

micul trafic de frontieră. În proces de negociere cu partea română se află două tratate, unul cu 

privire la înfiinţarea Centrului Comun de Contact „Galaţi”şi un protocol interinstituţional de 

cooperare. 

 

121. Schimbul de informaţii cu Poliţia de Frontieră Română se realizează în baza 

Protocolului între Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova şi Inspectoratul General al 

Poliţiei de Frontieră Române din Ministerul Administraţiei şi Internelor al României privind 

schimbul de informaţii în scopul îndeplinirii misiunilor specifice, semnat la 22 noiembrie 

2005, la Chişinău. 

 

122. A fost semnat Planul anual de cooperare între Serviciul Grăniceri al Republicii 

Moldova şi Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, care a stabilit activităţile 

comune de cooperare pentru anul 2010. În acest sens, conform planului au fost realizate 

activităţile planificate pentru perioada de referinţă. 

 

123. Schimbul de informaţii statistice cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei se 

efectuează în corespundere cu prevederile Protocolului între Serviciul Grăniceri al Republicii 

Moldova şi Administraţia Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei cu privire la schimbul 

de informaţii din 21.11.2006. Acest schimb de date se efectuează şi în conformitate cu 

Protocolul întrevederii de lucru a conducătorilor structurilor grănicereşti şi vamale ale 

Republicii Moldova, Ucrainei şi reprezentanţilor Misiunii Comisiei Europene de Asistenţă la 

Frontieră în Republica Moldova şi Ucraina (EUBAM) cu privire la elaborarea în comun a 

raportului lunar de Evaluare a rezultatelor supravegherii frontierei de stat moldo-ucrainene. 

 

124. Grănicerii moldoveni sînt implicaţi şi în diverse activităţi de instruire în domeniul 

analizei de risc, depistării documentelor de călătorie false sau falsificate, depistarea 
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mijloacelor de transport furate, precum şi în aplicarea standardelor comune în dresajul câinilor 

de serviciu. 

 

125. Astfel se intenţionează lansarea cît de curînd posibil a proiectului pilot Punctele Focale 

2010 la frontiera de stat moldo-ucraineană în comun cu Agenţia Frontex, EUBAM şi 

Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei. Prima reuniune de lucru a fost desfăşurată între 7-9 

iunie 2010, iar deschiderea acestuia este planificată pentru luna noiembrie curent în punctul 

de trecere a frontierei de stat "Palanca". 

 

126. Actualmente, Agenţia Frontex acordă asistenţa sa în procesul de implementare în 

cadrul Colegiului Naţional de Grăniceri a Curriculei de Bază Comune pentru grăniceri 

(Common Core Curriculum for Border Guards), ceea ce va permite instruirea personalului în 

conformitate cu exigenţele UE în domeniu.  
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PRIORITATEA 2: Reglementarea conflictului transnistrean şi reintegrarea ţării 

 

127. În vederea realizării uneia dintre cele mai importante priorităţi stabilite în cadrul 

Strategiei Naţionale de Dezvoltare, de-a lungul perioadei supuse raportării, ţinem să listăm în 

mod special următoarele acţiuni: realizarea reuniunilor în formatul „5+2” care au avut loc în 

perioada 1-2 martie 2010 la Viena şi 24 mai 2010 la Astana; consultările bilaterale cu 

partenerii internaţionali implicaţi şi anume cu Federaţia Rusă, UE, SUA şi Ucraina; vizita la 

Chişinău a Comisarului pentru extindere Ştefan Fule; continuarea contactelor şi a dialogului 

dintre Chişinău şi Tiraspol la nivel de reprezentanţi politici; promovarea activităţilor 

grupurilor de lucru pentru întărirea încrederii. 

 

128. Subiectul reluării negocierilor privind reglementarea conflictului transnistrean în 

formatul „5+2”a fost abordat în cadrul vizitei în Federaţia Rusă din 27 mai 2010. Semnarea la 

5 iunie a Memorandumului Merkel-Medvedev a subliniat disponibilitatea Rusiei şi Germaniei 

de a contribui la identificarea unei soluţii viabile în formatul „5+2”. 

 

129. În contextul intensificării rolului UE şi SUA în soluţionarea conflictului transnistrean, 

la data de 15 mai 2010 Guvernul a transmis Comisarului european pentru extindere şi politica 

europeană de vecinătate un Aide Memoire vizând sporirea rolului UE în procesul de 

reglementare a conflictului transnistrean care prevede activizarea şi aprofundarea dialogului 

pe problematica transnistreană, atât în cadrul mecanismelor de consultări bilaterale, cât şi pe 

agenda UE cu Federaţia Rusă şi alţi parteneri. 

 

130. În primele 9 luni ale anului 2010, Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova 

(CÎS) a luat la evidenţă 60 agenţi economici din regiunea transnistreană. De asemenea, în 

formă provizorie au fost înregistraţi 50 agenţi economici, iar la evidenţă permanentă 10 

întreprinderi. Pînă în data de 30 septembrie 2010, per total au fost înregistraţi 669 agenţi 

economici (provizoriu – 462 şi permanent – 207).  

 

131. Mai mult, în decursul perioadei de raportare Camera de Comerţ şi Industrie a 

Republicii Moldova (CCI) a eliberat 633 certificate de origine a mărfurilor pentru export în 

adresa a 24 agenţi economici din regiunea transnistreană. Totodată, Serviciul Vamal al 

Republicii Moldova (SVRM) a eliberat 2,046 certificate preferenţiale de origine a mărfurilor 

pentru efectuarea exportului în ţările CSI, Uniunii Europene şi Europei Centrale şi de Est, 

pentru 53 agenţi economici. Per total, în cadrul primelor trei trimestre ale anului 2010 au fost 

eliberate 2,679 certificate de origine pentru efectuarea exportului producţiei din regiune de 

către Serviciul Vamal şi Camera de Comerţ ale Republicii Moldova, în adresa a 64 agenţi 

economici, din totalul de 91 care au înregistrat operaţiuni de export. În perioada similară a 

anului 2009 au fost eliberate aproximativ 2,473 certificate.  

 

132. În aceeaşi ordine de idei, în baza Preferinţelor Comerciale Autonome, Serviciul Vamal 

al Republicii Moldova a eliberat 1,541 certificate de origine a mărfurilor EUR.1 EU la 33 

agenţi economici din regiunea transnistreană, pentru exportul producţiei în ţările Uniunii 

Europene. În perioada corespondentă a anului 2009 fiind acordate 1527 certificate de acest 

gen.  
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133. Volumul total al mărfurilor exportate şi importate de întreprinderile din regiunea 

transnistreană, verificate şi perfectate de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova în 

perioada ianuarie – septembrie 2010, a constituit 384300,0 mii dol.: exportul – 301432,3 mii 

dol. şi importul – 82867,7 mii dol. 

 

Tabelul 2. Volumul exportului din regiunea transnistreană declarat la Serviciul Vamal 

al Republicii Moldova în anul 2010
2
 

n/o Categoria de mărfuri  

 

 

Volumul exportului (mil. dol.) Volumul exportului din 

trimestrul III în % (ori) 

către:  

Trimestrul 

I  

2010 

Trimestrul 

II 

2010 

Trimestrul 

III 

2010 

Volumul 

exportului 

din 

trimestrul I 

Volumul 

exportului 

din 

trimestrul II 

1 Produse metalurgice 40550,3 84016,5 8177,8 20,2 9,7 

2 Producţia din 

industria uşoară 

29915,7 29508,5 42910,8 143,4 145,4 

3 Producţia din 

industria 

prelucrătoare de 

maşini şi 

electrotehnice 

7519,8 9015,7 12118,6 161,2 134,4 

4 Energia electrică  4394,4 3925,2 3657,7 83,2 93,2 

5 Producţia agricolă  2901,1 4847,1 8052,6 2,7 ori 166,1 

6 Producţia alcoolică  713,7 1376,8 695,2 97,4 50,5 

7 Altă producţie 1339,7 2733,2 3061,9 2,3 ori 112,0 

 Total 87334,7 135423,0 78674,6 90,0 58,0 

 

134. Analiza operaţiunilor de export după regiuni în perioada ianuarie – septembrie 2010, 

denotă faptul că, aproximativ 44% din volumul total al exportului s-a efectuat în ţările Uniunii 

Europene. Ţărilor CSI le-a revenit aproximativ 36%, iar în alte ţări s-a exportat 20% din 

volumul total al exporturilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 După categoriile de mărfuri, defalcate pe trimestre. 
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Tabelul 3. Volumul exportului din regiunea transnistreană declarat la Serviciul Vamal 

al Republicii Moldova în anul 2010
3
 

           

n/o Regiunea Volumul 

exportului în 

perioada 

ianuarie – 

septembrie 

2010  

(mii dol.) 

In % (ori) către 

perioada 

respectivă a anului 

2009  

Volumul, în % 

Ianuarie – 

septembrie 

2010 

Ianuarie - 

septembrie 

2009  

1 Ţările CSI 108290,3 128 35,9 32,7 

2 Ţările Uniunii 

Europene 

133005,5 107 44,1 48,2 

3 Alte ţări  60136,5 122 20,0 19,1 

 Total 301432,3 116 100 100 

 

135. Referindu-ne şi la operaţiunile de import, ţinem să menţionăm că în perioada ianuarie 

– septembrie 2010, 66 agenţi economici din regiunea transnistreană au declarat la Serviciul 

Vamal al Republicii Moldova importuri de producţie. Este de menţionat însă că, majoritatea 

acestor agenţi (51 la număr) au operat importuri de materie primă şi componente adiţionale în 

vederea fabricării produselor destinate din nou exportului.  

 

136. Volumul producţiei importate declarată la Serviciului Vamal al Republicii Moldova în 

primele 9 luni ale anului 2010, au constituit suma de 82867,6 mii dol., majorîndu-se cu 

aproximativ 40% faţă de perioada similară a anului 2009 (59100 mii dol.).   

 

137. Un pas constructiv realizat a mai fost acela de anulare a taxelor vamale pentru o serie 

de mărfuri de pe malul drept al Nistrului introduse în regiunea transnistreană. Cu toate 

acestea, taxele de înregistrare pentru accesul persoanelor în regiune se menţine în continuare. 

De asemenea, numărul mare al punctelor de control nu a fost diminuat în vederea realizării 

acţiunilor şi obiectivelor Planului de activitate a Guvernului pentru anul 2010. 

 

138. A demarat implementarea Planului de Acţiuni al Consiliului Europei destinat 

Republicii Moldova, care cuprinde şi un segment ce vizează măsurile de consolidare a 

încrederii pentru regiunea transnistreană. În vederea retragerii trupelor străine de pe teritoriul 

RM, la 17 iunie, prin rezoluţia referitoare la concluziile summit-ului UE-Rusia, Parlamentul 

European a solicitat Consiliul şi Comisiei Europene să continue iniţiativele comune cu 

guvernul rus. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 După regiuni, în perioada ianuarie – septembrie 2010. 
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PRIORITATEA 3:   Sporirea competitivităţii economiei naţionale 

 

139. Drept una din direcţiile de acţiune prioritare inclusă în Strategia Naţională de 

Dezvoltare este sporirea competitivităţii economiei naţionale. În contextul acesteia au fost 

stabilite următoarele obiective: i) îmbunătăţirea mediului de afaceri, pentru a intensifica 

activitatea de investiţii în economie; ii) promovarea IMM-urilor; iii) sporirea eficienţei 

întreprinderilor; iv) dezvoltarea sferei de cercetare şi inovare; şi v) dezvoltarea infrastructurii 

fizice.  

 

140. Astfel, pe parcursul perioadei de raportare, această prioritate a continuat a fi respectată 

şi adusă în prim plan, în scopul fortificării imaginii Republicii Moldova pe pieţele de 

desfacere internaţionale şi efectuarea dezvoltării economice a ţării prin metode productive şi 

nu bazate pe factori artificiali, precum remitenţele. 

 

3.1. Îmbunătăţirea mediului de afaceri 

 

3.1.1. Reforma regulatorie 

 

141. Conform studiului Doing Business 2010, indicator important care evidenţiază 

îmbunătăţirea situaţiei din domeniu, Republica Moldova a înregistrat îmbunătăţiri esenţiale 

poziţionându-se pe locul 94, faţă de 108 anul precedent. Această poziţionare se datorează în 

special îmbunătăţirii indicatorilor de iniţiere a afacerii (cu 13 poziţii), de înregistrare a afacerii 

(cu 34 poziţii) şi de achitare a taxelor (cu 24 de poziţii), ceilalţi indicatori rămînînd 

neschimbaţi sau înregistrînd mici scăderi. 

 

142. Aceasta, pe bună dreptate, poate fi considerat drept consecinţă a acţiunilor întreprinse 

în domeniul reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător care s-au axat pe 

simplificarea şi optimizarea în continuare a reglementărilor existente privind iniţierea, 

desfăşurarea şi lichidarea afacerii. În acest sens, la începutul anului 2010 a fost elaborat 

Planul de acţiuni de eliminare a constrângerilor de ordin administrativ în mediul de afaceri. 

Implementarea acestuia a dus la eliminarea unor constrângeri, invocate de mediul de afaceri 

drept bariere pentru dezvoltarea şi sporirea competitivităţii activităţii de întreprinzător, printre 

care:  

o reducerea cu 12 poziţii a numărului genurilor de activitate supuse licenţierii şi 

simplificarea procedurilor de licenţiere; 

o reducerea cu circa 100 de poziţii a Nomenclatorului produselor supuse certificării 

obligatorii şi reducerea costurilor de certificare; 

o legalizarea „ghişeului unic” la înregistrarea afacerii; 

o Îmbunătăţirea protecţiei drepturilor investitorilor prin modificarea Legii cu privire la 

societăţile pe acţiuni; 

o demonopolizarea importului de carne şi produselor din carne, a importului de peşte; 

o eliminarea restricţiilor la exportul distilatelor de vin şi divinuri, a vinului în vrac, la 

exportul strugurilor; 

o excluderea certificării produselor vinicole pentru fiecare lot de marfă; 

o eliminarea mărcii comerciale de stat; 

o reducerea costului şi simplificarea procedurilor de autorizare a lucrărilor în construcţii; 
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o descentralizarea activităţilor de metrologie şi implementarea principiului declarativ pe 

propria răspundere la dezvoltarea activităţilor de metrologie;  

o simplificarea procedurii de impozitare cu TVA la cota zero a mărfurilor introduse pe 

teritoriul vamal al Republicii Moldova în regim vamal de perfecţionare activă; 

o reducerea la maximum a taxelor vamale la importul de materii prime, materiale 

auxiliare şi echipamente tehnologice şi maximizarea acestora la produsele finite direct 

competitive cu cele autohtone. 

 

143. Totodată, în perioada vizată a fost lansată „Ghiliotina 2+”, care are ca scop facilitarea 

desfăşurării afacerilor prin reducerea obstacolelor de ordin birocratic. În cadrul primei etape 

de inventariere a actelor permisive eliberate de către autorităţile publice, au fost analizate 

peste 55 de autorităţi publice centrale şi relevate circa 400 de acte permisive eliberate de către 

acestea, fiind identificate cele care nu au temei legal sau sînt stabilite doar prin acte ale 

Guvernului sau acte departamentale, fapt ce contravine prevederilor Ghiliotinei 2. Etapa a 

doua constă în examinarea actelor respective în cadrul Grupului de lucru al Comisiei de Stat 

pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. Pînă în prezent Grupul de Lucru a examinat 

138 de acte permisive, dintre care 53 au fost recomandate spre excludere/abrogare.  

 

3.1.2. Îmbunătăţirea infrastructurii calităţii 

 

144. În ceea ce priveşte îmbunătăţirea infrastructurii calităţii, în scopul perfecţionării 

instituţiilor de profil existente în Republica Moldova şi inclusiv obţinerea recunoaşterii 

internaţionale, a fost elaborat proiectul de lege „Privind activităţile de acreditare şi evaluare a 

conformităţii”. Unul din obiectivele proiectului este alinierea legislaţiei naţionale la normele 

şi exigenţele UE întru crearea platformei şi premiselor pentru semnarea Acordurilor de 

Recunoaştere Multilaterale, care va servi la facilitarea liberei circulaţii a produselor autohtone 

pe piaţa comunitară şi internaţională. Orientat spre satisfacerea necesităţilor mediului de 

afaceri, proiectul oferă o mai mare flexibilitate agenţilor economici în efectuarea procedurilor 

de evaluare a conformităţii în raport cu tipul, gradul de complexitate şi de pericol pe care îl 

reprezintă atît produsul importat, cît şi cel autohton. 

 

145. La momentul actual în Republica Moldova au fost elaborate şi puse în aplicare 90 

Reglementări tehnice, dintre care 50 sunt armonizate cu actele normative europene. În 

vederea implementării reglementărilor tehnice, Organismul Naţional de Standardizare a 

elaborat şi aprobat „Programul Naţional de adoptare a standardelor internaţionale şi europene 

ca standard/prestandard moldovene pentru anul 2010”. Acest Program cuprinde 1503 

standarde, care urmează a fi aplicate ca standarde conexe la reglementările tehnice, standarde 

pentru metode de încercări, metode de prelevare a probelor precum şi pentru supravegherea 

peţii. În scopul realizării Programului Naţional, în perioada ianuarie-septembrie 2010 au fost 

adoptate 882 standarde naţionale identice cu cele internaţionale ISO/CEI şi 525 standarde 

naţionale identice cu cele europene EN. 

 

146. În perioada de referinţă activitatea de protecţie a consumatorilor a fost axată pe 

transpunerea în legislaţia naţională a directivelor europene, astfel fiind elaborat proiectul 

Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a 
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preţurilor produselor oferite, care transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 

98/6/CE din 16 februarie 1988.  

 

147. Totodată, s-a urmărit cu insistenţă informarea cetăţenilor în domeniul protecţiei 

consumatorilor, în acest scop, fiind realizate acţiuni de diseminare a informaţiei şi educare a 

consumatorilor, cuprinzând articole publicate în presă, emisiuni radio-TV, precum şi site-ul 

www.consumator.gov.md, aflat în proces de elaborare.  

 

3.1.3. Promovarea exportului  

 

148. Deşi au fost impuse bariere netarifare de piaţa Uniunii Europene, în perioada de 

referinţă au fost înregistrate rezultate pozitive în atingerea obiectivului de sporire a gradului 

de diversificare a exporturilor, care presupune de asemenea menţinerea cotei înalte a 

produselor moldoveneşti pe pieţele din est şi sporirea acestei cote pe pieţele din Occident.  

 

149. Moldova îşi menţine soldul negativ al balanţei comerciale practic cu toate ţările 

partinere, cu excepţia Marii Britanii, unde a exportat mărfuri cu 27,8 mil. dolari mai mult 

decît a importat, a Kazahstanului – cu circa 14,3 mil. dolari, a Georgiei – cu 10,8 mil. dolari, a 

Irakului – cu 9,1 mil. dolari. 

 

150. În cadrul comerţului exterior pe grupe de ţări, cel mai semnificativ s-a majorat soldul 

negativ comercial cu ţările Uniunii Europene - cu 29,2%, alte ţări – cu 17,3%, dar cu ţările 

CSI s-a micşorat cu 4%. Printre partenerii comerciali tradiţionali, cele mai mari solduri 

negative s-au înregistrat în cadrul schimburilor comerciale cu: Ucraina (395,4 mil. dolari), 

China (279,4 mil. dolari), Germania (197,1 mil. dolari), Federaţia Rusă (137,9 mil. dolari), 

Italia (112,7 mil. dolari), Turcia (111,7 mil. dolari), România (104,9 mil. dolari) şi Grecia 

(65,4 mil. dolari). 

 

Figura 12: Evoluţia exporturilor pe regiuni (ian-iulie) 

2009 2010 

  
 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică 

 

151. Structura exporturilor pe grupe de mărfuri se modifică odată cu schimbările ce survin 

în preferinţele consumatorilor la nivel global. Prin urmare, şi în lunile ianuarie-noiembrie 

2010 a suportat unele schimbări comparativ cu perioada similară a anului 2009. Astfel, 

exportul de produse ale regnului vegetal a avut cea mai importantă pondere – 22,9% din total 
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export şi, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent, a crescut cu 2,9 p.p., urmat de 

exportul de produse alimentare, băuturi alcoolice, fără alcool şi oţet; tutun – 20,3% (-1,8 p.p.); 

materiale textile şi articole din aceste materiale – 17,3% (-2,8 p.p.); maşini şi aparate, 

echipamente electrice şi părţi ale acestora – 11,1% (+0,2 p.p.); produsele industriei chimice – 

5% (+0,6 p.p.), metale comune şi articole din acestea – 3,7% (+1,5 p.p.); mărfuri şi produse 

diverse – 3,2% (+0,2 p.p.). 

 

152. O contribuţie importantă în susţinerea eforturilor exportatorilor de diversificare a 

destinaţiilor şi consolidare a competitivităţii a avut negocierea unor regimuri avantajoase de 

comerţ extern şi participarea la iniţiativele regionale de cooperare. 

 

153. În vederea valorificării depline a preferinţelor comerciale autonome acordate 

Republicii Moldova de către Uniunea Europeană, au fost intensificate acţiunile de colaborare 

cu autorităţile europene în vederea examinării posibilităţii de urgentare a includerii Republicii 

Moldova în lista ţărilor autorizate pentru exportul în ţările UE a produselor de origine 

animalieră. 

 

154. Un alt pas spre aprofundarea relaţiilor cu Uniunea Europeană a fost lansarea 

negocierilor pe marginea Acordului de Asociere UE-RM, Acordul de Comerţ liber 

Comprehensiv şi Aprofundat (DCFTA) constituind o semnificativă parte componentă a 

acestuia.  

 

155. În ceea ce priveşte iniţiativele regionale de cooperare, este de menţionat Acordul de 

Comerţ Liber Central European (CEFTA) la care Republica Moldova este membru cu depline 

puteri din 2007. Aprobarea Programul strategic de lucru al Secretariatului CEFTA pentru anii 

2009-2011, a fost lansată extinderea preferinţelor comerciale, contingentelor existente în 

cadrul comerţului liber, în special în domeniul agriculturii. Astfel, dinamizarea dialogului în 

cadrul formaţiunii a dus la majorarea schimburilor comerciale dintre Republica Moldova şi 

ţările membre CEFTA. 

 

3.1.4. Atragerea investiţiilor 

 

156. Condiţiile crizei financiare mondiale au influenţat esenţial fluxul investiţional, 

volumul investiţiilor străine acumulate pe parcursul ultimilor ani sporind nesemnificativ – de 

la 2565,7 mil. dolari SUA în 2008, pînă la 2604,2 mil. dolari SUA în 2009, şi pînă la 2637,5 

mil. dolari SUA la sfîrşitul trimestrului I 2010. Totodată, în comparaţie cu perioada respectivă 

a anului 2009, în trimestrul III al anului 2010 investiţiile străine directe au crescut de 1.5 ori. 

 

157. În vederea diversificării oportunităţilor investiţionale şi accelerării activităţii 

industriale în perioada vizată a fost perfecţionat cadrul legal privind funcţionarea parcurilor 

industriale. Noua Lege cu privire la parcurile industriale4 modifică esenţial abordarea, 

accentul fiind transferat de la crearea parcului industrial de către stat spre oferirea asistenţei 

din partea statului sau/şi a autorităţilor publice locale în procesul de creare a parcurilor 

                                                           
4
 Legea nr.182 din 15 iulie 2010 
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industriale. Actualmente, au demarat activităţile de identificare a resurselor financiare pentru 

elaborarea studiilor de fezabilitate pentru crearea a 6 parcuri industriale (S.A. „Răut”, S.A. 

„CAAN”, S.A. „Uzina maşini salubrizare Făleşti”, or. Cantemir, or. Hinceşti, or. Edineţ). 

 

158. Lansarea anul curent a activităţii Zonei Economice Libere "Bălţi", obiectivul de bază a 

căreia este fabricarea producţiei industriale orientate spre export, a condiţionat implementarea 

unui şir de proiecte investiţionale. Deja au fost atraşi un şir de investitori precum KBE 

Elektrotechnik SCS (Tunisia), KBE (Germania) şi DLB (Germania) ş.a. În cadrul primelor 

proiecte economice se prevăd investiţii de cca. 25 mil. Euro, fiind create de la 5 pînă la 7 mii 

locuri de muncă noi, iar volumul vînzărilor producţiei industriale se estimează peste 0,5 mild. 

lei anual, dintre care nu mai puţin de 90% urmează a fi exportate.  

 

159. O importanţă deosebită pentru economia ţării reprezintă Portul Internaţional Liber 

Giurgiuleşti, volumul total al investiţiilor pe întreaga perioadă de activitate a acestuia, 

conform situaţiei din 1 iulie 2010, a constituit cca. 43 mil. dolari SUA. Actualmente, în cadrul 

acestuia sînt înregistraţi 29 rezidenţi. În semestrul I 2010 rezidenţii au achitat diverse impozite 

şi taxe în sumă de 47,4 mil. lei sau de 2,3 ori mai mult decît nivelul semestrului I 2009, 

inclusiv 43,1 mil. lei accize, 1,8 mil. lei pentru proceduri vamale şi 1,4 mil. lei defalcări în 

fondul de asigurări sociale. 

 

160. Astfel, lansarea terminalului petrolier a permis sporirea siguranţei energetice a statului, 

garantând livrarea propuselor petroliere pe piaţa internă, conform unor preţuri reciproc 

avantajoase, de la diverşi lideri mondiali. Prin urmare, a diminuat dependenţa Republicii 

Moldovei de la un număr limitat de furnizori. În semestrul I 2010 pe teritoriul terminalului 

petrolier al Portului Internaţional, au fost importate cca. 21 mii tone de producţie petrolieră 

sau de 1,8 ori mai mult decît nivelul semestrului I 2009, iar pe teritoriul vamal al Republicii 

Moldova fiind livrate 23,2 mii tone. În afară de aceasta, apariţia pe piaţa internă a unui nou 

participant (ÎSC „Bemol Retail” SRL a creat o reţea de staţii de alimentare cu combustibil în 

număr de 50) a intensificat concurenţă pe piaţă petrolieră, ceea ce a influenţat pozitiv asupra 

preţului şi calităţii mărfii. 

 

161. Construcţia şi lansarea terminalului cerealier asigură securitatea alimentară a ţării, 

întrucît permite de a importa sau exporta volumul necesar de cereale. Aceasta stabilizează 

piaţa produselor cerealiere, precum şi sporeşte eficacitatea activităţii întreprinderilor agricole 

care pot utiliza serviciile elevatorului. În perioada ianuarie - iunie 2010 prin intermediul 

acestuia, companiile autohtone au exportat 68,4 mii tone de producţie cerealieră. La finele 

semestrului I curent, pe teritoriul terminalului cerealier erau depozitate 3,9 mii tone producţie 

cerealieră, aduse de asemenea, de către companiile autohtone. Volumul total al serviciilor de 

păstrare a cerealelor a constituit pentru perioada de gestiune 4,8 mil. lei. 

 

162. Astfel, utilizînd portul de mărfuri, Republica Moldova şi-a asigurat ieşirea directă pe 

pieţele externe, precum şi un import independent de materie primă şi mărfuri. De rînd cu 

exploatarea căii ferate Giurgiuleşti-Cahul-Chişinău şi a drumului auto Giurgiuleşti-Chişinău, 

a început să funcţioneze eficient sistemul de transport a regiunii sudice. 
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163. Este de remarcat faptul că, lansarea tuturor obiectelor Portului Internaţional, în comun 

cu dezvoltarea serviciilor logistice, comerciale etc. sporeşte atractivitatea regiunii de Sud în 

ansamblu. 

 

Figura 13: Originea ISD după state 
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  Sursa: Ministerul Economiei 

 

3.1.5. Respectarea principiilor concurenţei libere 

 

164. În scopul creării unor condiţii propice funcţionării unice economiei bazate pe 

concurenţă loială, în anul 2009, acţiunile Agenţiei Naţionale de Protecţie a Concurenţei au 

fost axate pe definitivarea şi promovarea cadrului legislativ privind ajutorul de stat, precum şi 

elaborarea unei noi legi cu privire la protecţia concurenţei, în conformitate cu normele 

internaţionale. Cu toate acestea, cadrul legislativ care reglementează politica şi principiile 

concurenţei loiale în Republica Moldova nu a fost adoptat. Or, tergiversarea adoptării cadrului 

legislativ nu permite promovarea unor măsuri adecvate de susţinere a antreprenorilor, 

protecţie a consumatorilor prin prevenirea şi combaterea concurenţei neloiale.  

 

165. Pînă la momentul actual, în urma elaborării şi modificării cadrului de reglementare în 

domeniu, au fost iniţiate 122 cazuri (abuz de poziţie dominantă, acorduri anticoncurenţă între 

agenţii economici, concurenţă neloială, acţiuni de limitare a concurenţei din partea 

autorităţilor publice). În rezultat au fost emise 135 hotărîri şi 63 prescripţii.  

 

3.1.6. Reforma şi dezvoltarea pieţei financiare 

 

166. În perioada anilor 2009 - 2010 impactul crizei financiare mondiale asupra sistemului 

bancar autohton a fost limitat. Despre aceasta vorbeşte volumul depozitelor din sistemul 

bancar şi a creditelor oferite economiei. Astfel, în comparaţie cu luna decembrie 2009 

depozitele persoanelor fizice şi juridice însumau 14,7 mlrd.lei, înregistând o creştere de 

21,3% în anul 2010. 
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167. Un semn clar al înviorării economiei naţionale este faptul că soldul creditelor în 

economie a marcat creştere atît în faţa nivelului înregistrat la sfîrşitul lunii august a anului 

trecut – cu 9,3%, cît şi faţă de începutul anului curent – cu 7,4%, constituind circa 25660,3 

mil. lei. Structura creditelor relevă faptul că se menţine ponderea majoră a creditelor în 

monedă naţională (58,5%). În comparaţie cu începutul anului trecut (2009), ratele dobînzilor 

la credite au avut un trend descrescător (în diminuare cu 1.4 ori pentru creditele în lei şi valută 

străină), atît datorită diminuării ratelor, cît şi reducerii treptate a riscului de credit. 

 

168. Structura creditelor după destinaţie denotă o pondere majoritară a creditelor acordate 

industriei/comerţului – 50,1%, după care urmează creditele acordate agriculturii şi industriei 

alimentare – 16,4%, credite pentru imobil, construcţie şi dezvoltare – 12,8%, credite de 

consum – 8,5%. 

 

169. Este îngrijorătoare evoluţia creditelor nefavorabile. Din volumul total al creditelor, 

acestea constituiau circa 17.4% la sfârşitul lunii august curent, spre deosebire de circa 12,9% 

la sfîrşitul lunii august a anului trecut. Odată cu apariţia primelor semne ale impactului crizei 

economice globale (reducerea intrărilor de remitenţe în ţară şi creşterea şomajului, diminuarea 

cererii interne şi, implicit a importurilor, dar şi a exporturilor), solvabilitatea agenţilor 

economici s-a deteriorat esenţial. Aceasta a condus, prin urmare, la acumularea continuă a 

creditelor neperformante în portofoliul băncilor. 

 

170. În cele din urmă putem afirma cu certitudine că în pofida temerilor privind o posibilă 

evoluţie a crizei economice în una financiară, sectorul financiar, în speţă sectorul bancar, a 

reuşit să facă faţă crizei mondiale şi pe parcursul anului 2009, în 2010 fiind considerabil mai 

stabil. 

 

3.2. Promovarea ÎMM-urilor 

 

171. Susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii prin intermediul unui spectru vast 

de instrumente, menite să faciliteze dezvoltarea acestora, a constituit în continuare una din 

preocupările majore ale statului. Or, întreprinderile mici şi mijlocii reprezintă circa 98% din 

numărul total al întreprinderilor, iar numărul persoanelor care activează în segmentul 

respectiv al pieţei muncii constituie 316,2 mii persoane sau peste 58% din numărul total de 

angajaţi ai întreprinderilor. Veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în anul 

2009 au însumat 57480,0 mil. lei sau 39,25% din veniturile din vânzări în total pe economie. 

Ponderea veniturilor din vânzări înregistrate de către întreprinderile mici şi mijlocii din 

diferite ramuri ale economiei naţionale variază de la 1,3% în energie electrică, gaze şi apă, 

32,1% - transport şi comunicaţii până la 65,8 în agricultură şi 67% în tranzacţii mobiliare. 
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Figura 14: Ponderea ÎMM în totalul întreprinderilor în anul 2009 pe principalii 

indicatori, mii unităţi 
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  Sursa: Biroul Naţional de Statistică 

 

Figura 15: Analiza sectorului ÎMM pe genuri de activitate (2009) 
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  Sursa: Biroul Naţional de Statistică 

 

172. Accesul sectorului real al economiei la resursele de creditare a constituit mereu o 

problemă acută pentru Republica Moldova şi chiar o constrîngere pentru dezvoltarea 

activităţii investiţionale şi a creşterii economice per ansamblu. Facilitarea accesului 

întreprinderilor micro, mici şi mijlocii la credite este susţinută prin atragerea liniilor de credit 

internaţionale şi încurajarea acumulării resurselor creditare pe termen mediu şi lung.  

 

173. Fondul de stat de garantare al creditelor (FGC) este un instrument care facilitează 

accesul la finanţare a IMM-urilor. Actualmente, portofoliul de garantare ODIMM este 

constituit din 25 garanţii active în sumă de 4,4 mil. lei, suma creditelor eliberate constituind 

13,2 mil lei. Cota medie de asigurare a creditelor reprezintă 30%. Analiza impactului 

garanţiilor asupra dezvoltării întreprinderilor beneficiare denotă faptul, că fiecare leu acordat 

sub formă de garanţie permite efectuarea investiţiilor în valoare de 3 lei. Doar pe parcursul 

perioadei ianuarie – august a anului 2010, au fost acordate 8 garanţii la credite bancare, ceea 

ce este în creştere comparativ cu perioadă similară a anului precedent, cînd au fost acordate 

doar 2 garanţii bancare. Suma garanţiilor acordate în perioada de raportare, constituie 1,7 mil. 

lei, care au permis antreprenorilor obţinerea creditelor în sumă de 5,5 mil. lei. Întreprinderile 

beneficiare au solicitat credite bancare pentru procurarea tehnicii agricole, plantarea viţei de 
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vie, crearea serelor, procurarea îngrăşămintelor minerale, precum şi suplinirea mijloacelor 

circulante. Ca urmare, beneficiarii garantării au sporit numărul de angajaţi cu 25% pe 

întreprindere, au înregistrat o creştere a veniturilor din vînzări în mediu cu 45%, iar 34% din 

producători şi-au orientat producţia la export. 

 

174. Deşi acţiunile întreprinse întru facilitarea accesului IMM-urilor la fondurile de 

garantare au înregistrat succese, a apărut necesitatea majorării acestora, atît pentru a asigura o 

cuprindere mai vastă, cît şi pentru a dezvolta o concurenţă sănătoasă între companii. În acest 

scop, a fost prevăzută capitalizarea Fondului de stat de garantare al creditelor prin majorarea 

până la 100 mil. lei a alocaţiilor în fond şi eliminarea impedimentelor administrative în 

oferirea garanţiilor, în paralel cu majorarea pragului garanţiilor pentru întreprinderile active 

de la 300 mii lei până la 700 mii lei şi pentru start-up-uri de la 100 mii lei până la 300 mii lei. 

Drept urmare, a fost acceptată majorarea plafoanelor de garantare a creditelor începînd cu 11 

iunie 2010. Acest pas însemnat va contribui la sporirea numărului de cereri de garantare a 

creditelor necesare pentru dezvoltarea activităţii IMM-urilor.  

 

175. În scopul asigurării promovării eficiente a eforturilor Guvernului Republicii Moldova 

în vederea ajustărilor economice structurale, Guvernul Japoniei a acordat un Grant în vederea 

susţinerii şi dezvoltării micului business în Moldova. Pînă în prezent, în cadrul implementării 

Programului numărul de beneficiari constituie 106 agenţi economici, iar valoarea totală a 

Grantului acordat beneficiarilor Programului constituie 44,8 mil. lei (aproximativ 4 mil. dolari 

SUA). În cadrul Tranşei a III-a au fost colectate 101 cereri în valoare totală de 182 mil.lei, 

pentru participare la concurs. În rezultat, au fost acceptate pentru finanţare 11 proiecte, 

valoarea acestora constituind 22,4 mil. lei. În cadrul Tranşei a IV-a a Programului în valoare 

de 26 mil.lei au fost colectate 21 cereri de la agenţii economici pentru participare la concurs.  

 

176. O componentă importantă, ce contribuie la îmbunătăţirea accesului întreprinderilor 

private la finanţe (în majoritatea sa IMM-uri) este Proiectul de ameliorare a competitivităţii, 

care are drept obiectiv sporirea competitivităţii întreprinderilor prin îmbunătăţirea mediului de 

afaceri şi modernizarea Sistemului de Metrologie, Standardizare, Testare şi Calitate (MSTQ). 

Astfel, la finele anului 2009 a fost obţinută finanţare suplimentară în mărime de 24 mil. dolari 

SUA în cadrul Acordului de Credit încheiat dintre Republica Moldova şi Asociaţia 

Internaţională pentru Dezvoltare. Finanţarea suplimentară are ca obiectiv ameliorarea 

competitivităţii întreprinderilor autohtone prin intermediul: (i) liniei de credit direcţionată prin 

băncile comerciale calificate pentru finanţarea investiţiilor capitale şi necesităţilor în mijloace 

circulante ale întreprinderilor orientate la export (22.5 mil. dolari SUA); şi (ii) extinderea 

schemei de granturi de co-finanţare în scopul ridicării nivelului profesional al angajaţilor, 

implementarea metodelor moderne de gestionare a afacerii, precum şi introducerea produselor 

noi (1.5 mil. dolari SUA). 

 

3.2.1. Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri şi a culturii antreprenoriale 

 

177. Incubatoarele de afaceri reprezintă un mecanism bine stabilit de susţinere, 

supraveghere şi control financiar al procesului de creare a întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Astfel, în decembrie 2009 în or. Soroca a fost lansat primul Incubator de Afaceri, creat cu 

suportul proiectului „ENTRANSE 2 Your Business – Infrastructura de dezvoltare a 
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antreprenoriatului din Republica Moldova”. Incubatorul găzduieşte 17 companii mici, dintre 

care aproximativ ½ reprezintă startup-uri, restul fiind companii cu istorie de activitate scurtă, 

care s-au reprofilat sau şi-au extins aria de activitate, beneficiind de asistenţă tehnică şi 

financiară la procurarea echipamentului de producere necesar demarărilor afacerilor proprii, 

inclusiv granturi nerambursabile din partea proiectului menţionat.  

 

3.2.2. Consolidarea dialogului public-privat 

 

178. Asigurarea funcţionalităţii unei astfel de forme de investire în economia naţională 

presupune promovarea unor măsuri de garantare a integrităţii investiţiilor introduse şi a 

avantajului urmărit de partenerul privat. Prin urmare, pentru a restricţiona acţiunile de supra-

reglementare, care ar putea afecta implementarea Legii privind parteneriatul public-privat
5
, au 

fost identificate mai multe domenii ce urmau a fi concretizate în vederea ajustării 

reglementărilor juridice existente la principiile şi cerinţele noi, abordate de legea cu privire la 

parteneriatul public-privat şi legislaţia comunitară. În acest sens, a fost ajustat cadrul legal la 

prevederile Legii cu privire la parteneriatul public-privat
6
. 

 

179. Cadrul legal modificat oferă posibilitatea desfăşurării unei activităţi depline şi 

eficiente a partenerilor publici şi celor privaţi pentru respectarea intereselor reciproce şi 

echitabile dintre stat, colectivităţile locale şi întreprinzători. Astfel, putem afirma că 

Republica Moldova dispune de o bază legală bine definită în domeniu, armonizată, menită să 

faciliteze implementarea cu succes a proiectelor ce pot fi realizate prin diferite forme 

contractuale destinate pentru PPP: antrepriză/prestări servicii, administrare fiduciară, 

locaţiune/arendă. 

 

180. Concomitent cu perfecţionarea legislaţiei în domeniu a fost fortificat şi cadrul 

instituţional menit să asigure implementarea prevederilor Legii privind parteneriatul public-

privat şi să faciliteze procesul de creare a acestora. Atît la Ministerul Economiei, cît şi în 

cadrul Agenţiei Proprietăţii Publice au fost create unităţi funcţionale, care asigură promovarea 

şi implementarea politicilor în domeniul parteneriatului public-privat. 

 

3.3. Sporirea eficienţei întreprinderilor, pentru a consolida factorii endogeni ai 

competitivităţii din nucleul economiei naţionale 

 

3.3.1. Îmbunătăţirea practicilor manageriale 

 

181. Îmbunătăţirea practicilor manageriale este unul din factorii principali de care depinde 

productivitatea muncii şi respectiv, sporirea eficienţei întreprinderilor. Pentru promovarea 

principiilor de management al calităţii prin intermediul perfecţionării continue a acestora, 

implementării la întreprinderile industriale a sistemelor de management al calităţii s-a relansat 

competitivitatea întreprinderilor, conform standardelor internaţionale. Astfel, din surse 

financiare atrase prin asistenţă tehnică, continuă elaborarea şi implementarea sistemelor de 

                                                           
5
 Legea nr.179-XVI din 10.07.2008 

6
 Legea nr.181 din 15 iulie 2010 



49 

 

management al calităţii, conform standardelor internaţionale ISO 9000 la circa 46 

întreprinderi industriale. Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2009 numărul agenţilor ce 

sunt în proces de implementare ISO 9000 s-a majorat cu 21 unităţi.  

 

182. În perioada ianuarie - septembrie 2010 au fost acordate 7 granturi de co-finanţare ISO 

comparativ cu 61 granturi acordate în perioada similară a anului 2009. În prezent, 

întreprinderile autohtone manifestă încă o atitudine pasivă faţă de implementarea standardelor 

seriei ISO. Este oportun de specificat şi faptul că la momentul actual în cadrul mediului 

antreprenorial autohton prevalează principiul cantităţii asupra calităţii, ultima fiind 

dependentă doar de cerinţele specificate de client şi nu de necesitatea imperativă a asigurării 

unui nivel înalt al calităţii. Companiile certificate cu standardele de calitate internaţionale 

tratează calitatea produselor şi serviciilor ca un scop în sine sau ca o soluţie de marketing, 

însă nu ca o consecinţă a calităţii întregii activităţi a întreprinderii, calităţii personalului 

angajat, a calităţii sistemului de organizare şi conducere, a calităţii relaţiilor cu partenerii de 

afaceri. 

 

3.3.2. Îmbunătăţirea gestionării activelor de stat 

 

183. Pentru ameliorarea gestionării activelor de stat, la întreprinderile de stat se 

implementează principiile guvernării corporative, în acest sens fiind instituite consilii de 

administraţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Potrivit informaţiei din Registrul 

Patrimoniului Public, ţinut de Agenţia Proprietăţii Publice, autorităţile publice centrale 

gestionează 292 întreprinderi de stat, fiind instituite consilii de administraţie la 207 

întreprinderi de stat. În componenţa consiliilor de administraţie sunt incluşi reprezentanţii 

autorităţilor publice centrale (fondatorilor), Ministerului Finanţelor, Ministerului Economiei, 

inclusiv ai Agenţiei Proprietăţii Publice şi ai colectivelor de muncă. 

 

184. A continuat procesul de restructurare a sectorului public al economiei, inclusiv prin 

deetatizarea proprietăţii publice. Cu scopul de a identifica întreprinderile care urmează a fi 

supuse restructurării, deetatizării sau, după caz, lichidării a fost efectuată analiza economico-

financiară la 350 întreprinderii de stat şi societăţi comerciale cu cota statului. Aceasta permite 

organelor decizionale de-a lua hotărîrile respective privind relansarea, dezvoltarea, 

retehnologizarea activităţilor acestor întreprinderi sau privatizarea lor. 

 

185. În acest scop, în perioada 6-9 iulie 2010 prin intermediul Bursei de Valori au avut loc 

licitaţiile cu strigare, la care au fost expuse acţiunile statului din 44 societăţi pe acţiuni şi alte 

bunuri proprietate publică de stat, în rezultat fiind vîndute acţiunile statului din 12 societăţi pe 

acţiuni, suma totală a vînzărilor a constituit circa 27 mil. lei. Totodată, în rezultatul 

desfăşurării concursului investiţional
7
, au fost vîndute 5 bunuri proprietate de stat 

(cinematografele din oraşele: Floreşti, Rîşcani, Donduşeni, Călăraşi, Sîngerei), valoarea totală 

fiind de 2,7 mil. lei. 

 

 

                                                           
7 

Desfăşurat pe data de 29 iulie 2010 
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3.4. Dezvoltarea sferei de cercetare şi inovare 

 

3.4.1. Consolidarea capacităţii de inovare şi modernizare tehnologică 

 

186. În perioada de raportare, sfera cercetare şi inovare a înregistrat unele progrese 

semnificative în ceea ce priveşte realizarea obiectivului ce ţine de dezvoltarea sferei de 

cercetare şi invoare, însă, luînd în consideraţie realizarea exclusiv a unor acţiuni în mare parte 

de ordin logistic, acestea nu au influenţat direct atingerea obiectivelor primordinale în acest 

domeniu.  

 

187.  În vederea creării şi promovării unor mecanisme eficiente de absorbţie a tehnologiilor 

avansate, în perioada 1 septembrie – 30 octombrie 2009 a fost organizat auditul tehnologic al 

proiectelor de cercetări ştiinţifice aplicative, care anterior au fost finanţate din bugetul de stat, 

proces care s-a scontat cu recepţionarea unor proiecte de inovare şi transfer tehnologic şi 

unele propuneri de completare a Bursei invenţiilor şi tehnologiilor.  

 

188.  În ceea ce priveşte optimizarea sferei ştiinţei şi inovării, care urmăreşte, în primul rînd 

realizarea priorităţilor naţionale prin crearea clusterelor şi platformelor ştiinţifice, etc., 

progresele care au fost înregistratenu denotă un înalt grad de relevanţă, limitîndu-se la unele 

acorduri, înţelegeri, etc..  

 

189.  Optimizarea structurii institutelor din cadrul Academiei de Ştiinţe şi a organigramei 

Consiliului Suprem pentru Ştiinţă nu a fost finalizată pînă la finele perioadei de referinţă, prin 

urmare realizarea obiectivului din acest punct de vedere este, la acest moment, incertă, însă 

aceste procese vor continua în perioada următoare, vizîndu-se primordial realizarea 

obiectivului major.  

 

190.  Deşi în urma reducerii finaţării, mai multe activităţi au fost încetinite, în perioada de 

referinţă a continuat totuşi renovarea infrastructurii de cercetare şi inovare, edificarea 

orăşelului Liceului pentru copii dotaţi şi a campusului Universităţii Academiei de Ştiinţe, 

procurarea echipamentului, aciziţionarea echipamentului ştiinţific, etc., astfel, realizîndu-se 

parţial unele activităţi ce se referă la consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor 

ştiinţifice. 

 

191. Totuşi, este important de menţionat unele progrese mai însemnate aferente implicării 

şi participării în cadrul organizaţiilor europene şi internaţionale de profil şi integrarea în 

principalele programe europene şi internaţionale de cercetare, în contextul consolidării 

sistemului naţional de cercetare ştiinţifică. În perioada de raportare au fost semnate mai multe 

acorduri bilaterale cu instituţii similare din alte state, au fost demarate consursuri de proiecte 

comune cu unele instituţii din străinătate, înregistrîndu-se totodată o creştere în vederea 

participării echipelor de cercetare din Republica Moldova în cadrul proiectelor comunitare.  

 

192. În scopul asigurării suportului informaţional privind procedura de participare a 

comunităţii TIC la programul Punctele Naţionale de Contact (PC7) în cadrul proiectului 

EXTEND, menţionăm dezvoltarea unor noi canale de comunicare în domeniu - serviciul 

Help-desk, elaborarea paginii web PC7, elaborarea unei broşuri informative pentru 
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participanţii la program din Republica Moldova, etc. Astfel, a fost facilitat accesul membrilor 

comunităţii de cercetare şi inovare la programele implementate în Moldova în această sferă. 

193. Progrese sunt de asemenea înregistrate în vederea realizării activităţii privind 

promovarea cercetării şi inovării prin intermediul parcurilor ştinţifico-tehnologice şi a 

incubatoarelor de invoare, şi implementarea rezultatelor acestor cercetări în activitatea 

economică ţării, la acest moment Republica Moldova beneficiind de a 3 Parcuri ştiinţifico-

tehnologice şi un incubator de inovare. În perioada de raportare, în 2 din parcurile menţionate 

au activat, cumulativ, 50 de rezidenţi, cu numărul respectiv de proiecte.  

 

194. Pentru implementarea indicatorilor de inovaţie în sistemul statistic naţional a fost 

elaborat sistemul de indicatori de monitorizare şi evaluare a activităţii în sfera de cercetare şi 

inovare. Sistemul respectiv este la prima etapă de implementare luînd în consideraţie lipsa 

infomaţiilor statistice privind activităţile inovaţionale a întreprinderilor active (ponderea 

acestora în numărul total de IMM-uri). Totuşi, lipsa unei definiţii clare cu privire la indicatorii 

statistici care caracterizează producţia inovaţională fabricată şi inexistenţa unor metode de 

calcul a acestor indicatori, măsurarea impactului apărut în urma implementării acestor 

activităţi devine dificilă.  

 

195. Acţiunile ce ţin de promovarea accesului la resurse financiare în domenii tehnologic 

intensive au demonstrate unele progrese, în perioada de raportare fiind aprobată finanţarea 

unui proiect. Menţionăm, de asemenea faptul că Agenţia pentru Inovare şi Transfer 

Tehnologic a întreprins în această perioadă o serie de activităţi în vederea creării unui fond de 

risc. 

 

196. Realizare unui număr de activităţi care ţin de un alt domeniu, şi anume dezvoltarea 

potenţialului uman ştiinţific inovativ şi managerial pentru realizarea priorităţilor naţionale se 

efectuează pe bază de concurs, care selectează proiectele din sfera ştiinţei şi inovării, prin 

aprobarea şi ulterior eliberarea licenţelor pentru acestea. Astfel, pe parcursul perioadei de 

raportare au fost organizate mai multe concursuri şi înregistrate mai multe proiecte.  

 

197. În vederea susţinerii şi creării reţelelor locale academice şi a asociaţiilor profesionale 

pentru implementarea cercetărilor TIC locale şi regionale, un progres însemnat a fost crearea 

reţelei unice de cercetare ACADEMICA, care cuprinde mai multe organizaţii şi cercetători 

din cadrul unor organizaţii. Este, totodată, important de menţionat faptul că edificiile reţelei 

respective facilitează accesul membrilor acesteia la resurse informaţionale academice atît 

naţionale cît şi internaţionale.  

 

198. În acelaşi context, menţionăm crearea unei baze de date naţionale deschise, care 

conţine date despre instituţiile de cercetare şi cercetători individuali. Baza de date respectivă 

este promovată prin mai multe canale de comunicare (pagina web a AŞM, etc.), documentul 

respectiv fiind primordial utilizat pentru a evalua on-line propunerile de proiecte de cercetare 

şi dezvoltare. Pe parcursul perioadei de referinţă peste 300 de propuneri de proiecte respective 

au fost evaluate prin intermediul programelor informaţionale implementate în această sferă. 
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3.5. Dezvoltarea infrastructurii fizice 

 

3.5.1. Sistemul de transport 

 

199. Este important de menţionat faptul că sfera dezvoltării infrastructurii fizice este un 

domeniu care denotă unele progrese ascendente, deşi, în perioada de referinţă unii indicatori 

au înregistrat o creştere semnificativă, în timp ce alţi indici denotă lipsa vreunui progres. 

 

200. Conform indicatorilor de monitorizare, în anul 2009 au fost reabilitate 17 km de 

drumuri, 1 km de drum a fost construit, însă reconstrucţia vreunui drum nu a avut loc. 

Totodată, pe parcursul anului 2010 au fost construite 6 km de drum şi 24 km de drumuri au 

fost reabilitate, respectiv, în a doua jumătate a perioadei de raportare aceşti indicatori au 

înregistrat progrese, comparativ cu anul 2009.  

 

201. În acelaşi context, este de menţionat faptul că în perioada de referinţă a demarat 

elaborarea unor studii de fezabilitate privind reabilitarea unor porţiuni de drum, proiecte 

pentru care urmează a fi identificate surse de finanţare. 

 

202. La nivel sectorial, este important de evidenţiat progresul înregistrat la nivel sectorial, 

ponderea investiţiilor în domeniul Transport şi Comunicaţii reprezentînd pe parcursul 

perioadei de raportare 20,2% din totalul investiţiilor în capital fix, acest indicator reprezentînd 

o creştere relativ semnificativă comparativ cu perioada de referinţă precedentă.  

 

203. În vederea dezvoltării şi liberalizării sectorului transporturi, menţionăm constituirea 

Consiliului Fondului rutier şi a Consiliului tehnico-economic în sectorul drumurilor al 

Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. Din aceste organe inclusiv fac parte 

şi reprezentanţi ai societăţii civile, specialişti în domeniu, etc.  

 

204. Un progres însemnat a fost consolidarea capacităţii şi majorarea semnificativă a 

fondului rutier, acesta ajungînd la nivelul de 1% din PIB în anul 2010, proces care a fost 

asigurat prin aplicarea majorării taxelor la folosirea drumurilor de către autovehiculelor 

înmatriculate în Republica Moldova. 

 

205. Nu în ultimul rând, o contribuţie importantă pentru asigurarea continuităţii investiţiilor 

capitale pe termen mediu în acest sector reprezintă negocierea şi semnarea mai multor 

Acorduri de finanţare între Republica Moldova şi partenerii săi externi pentru dezvoltare. 

Astfel, la 29 octombrie 2010 Guvernul a semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare un acord în valoare de 75 mln euro, urmînd ca în scurt timp să se negocieze un 

acord adiţional cu o sumă echivalentă celei agreate deja (75 mln. euro). 

 

206. În acest context, este important de menţionat progresele înregistrate la capitolul 

asigurării implementării acţiunilor necesare pentru organizarea şi funcţionarea adecvată a 

Autorităţii Aeronautice Civile. Menţionăm faptul că pe parcursul perioadei de referinţă au fost 

purtate numeroase discuţii referitoare la liberalizarea pieţei transporturilor, inclusiv a celei 

aeriene, intenţie a Guvernului care a fost remisă organismelor competente ale Uniunii 

Europene.  
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207.  În privinţa dezvoltării unor subramuri a sectorului transporturi, este necesar de a 

evidenţia dezvoltarea transportului feroviar prin inaugurarea, în octombrie 2010, a trenului cu 

ruta Chişinău – Odessa.  

 

3.5.2. Sistemul energetic 

 

208. Pentru o creştere sigură şi stabilă a economiei naţionale, precum şi pentru o dezvoltare 

continuă a pieţei energetice competitive este crucială o infrastructură energetică adecvată şi 

fiabilă, care ar aproviziona ţara cu energie şi resurse energetice. În scopul sporirii gradului de 

securitate energetică a ţării, Republica Moldova a aderat la Tratatul Comunităţii Energetice8, 

obţinînd statutul de membru cu drepturi depline a Comunităţii Energetice. Anterior, au fost 

îndeplinite condiţiile impuse privind armonizarea cadrului legislativ-normativ naţional în 

domeniul energetic la aquis-ul comunitar. În acest sens, au fost adoptate Legea cu privire 

energia electrică
9
, Legea cu privire la gazele naturale

10
 şi Legea cu privire la eficienţa 

energetică
11

. Aliniate totalmente la cerinţele europene, legile în cauză deschid calea pentru 

integrarea Republicii Moldova în piaţa de energie a UE şi crează condiţii adecvate pentru 

facilitarea investiţiilor în sector. 

 

209. Un alt pas important al Republicii Moldova care urmează să-l depăşească este 

integrarea sistemului naţional de electricitate în cel european (UCTE). Actualmente între 

sistemul electric al Republicii Moldova şi sistemul electric al Ucrainei există o interfaţă 

(secţiune) compusă din linii de tensiune 110 kV (14 linii) şi 330 kV (7 linii). Interacţiunea 

operativă cu Ukrenergo se efectuează în baza unei înţelegeri tehnice de funcţionare paralelă. 

Sistemul electric al Republicii Moldova şi sistemul electric al României, care este o parte 

componentă al UCTE (ENTSO-E), la moment sînt interconectate prin linii de tensiune 110 

kV (3 linii) şi 400 kV (1 linie). Funcţionarea în paralel cu sistemul electric al României 

permite accesul pe piaţa europeană de energie electrică, însă în absenţa unei interfeţe 

puternice, nu prezintă o schemă fiabilă, aceasta va fi posibilă numai după integrarea 

sistemului electric al Republicii Moldova în UCTE (ENTSO-E). 

 

210. Pentru aducerea sistemului naţional de transport la standardele UCTE (ENTSO-E), 

actualmente sunt efectuate lucrări de reconstrucţie şi modernizare a echipamentului în cadrul 

proiectului Energetic-II. Procesul de modernizare este accentuat cît pe partea primara 

(echipament de comutaţie din staţii, linii electrice, ş.a.), cît şi cea secundara (sisteme de 

telecomunicaţii, dispecerat, protecţie, ş.a.). Integrarea în sistemul UCTE (ENTSO-E) în 

conjuncţie cu întărirea secţiunilor Moldova – România şi Moldova – Ucraina va permite 

majorarea substanţială a gradului de fiabilitate în transportarea energiei atît pentru 

consumatorii locali, cît şi pe axa Est – Vest. Funcţionarea sincronă cu sistemul UCTE va 

diversifica piaţa de energie electrică prin apariţia noilor posibilităţi de import a energiei 

electrice, iar infrastructura ramificată a reţelei de transport va crea condiţii favorabile pentru 

dezvoltarea surselor de generare. 

                                                           
8
 Legea nr. 117-XVIII din 23.12.2009 pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice 

9
 Legea nr. 124-XVIII din 23.12.2009 

10
 Legea nr. 123-XVIII din 23.12.2009 

11
 Legea nr. 142 din 02.07.2010 
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211. Pentru asigurarea securităţii energetice a ţării prin sporirea capacităţii de tranzitare a 

energiei electrice continuă activităţile de realizare a interconexiunilor cu ţările vecine. Astfel, 

pentru realizarea proiectului LEA 400 kV Bălţi-Suceava, conform cerinţelor prin licitaţie a 

fost desemnată firma Italiano CESI, care în anul 2009 a efectuat studiul de fezabilitate privind 

construcţia liniei date, cu suportul financiar (grant) al BERD în sumă de 500 mii EURO. 

Suma estimată pentru construcţia segmentului de linie, care trece pe teritoriul Republicii 

Moldova şi ale lucrărilor la staţia Bălţi, este de 29,0 mil. EURO. În timpul apropiat va fi 

primită împreună cu partea română decizia privind selectarea organizaţiei de proiectare a 

liniei date.  

 

212. Lucrări de construcţie se desfăşoară în prezent la LEA 110 kV Fălciu-Goteşti, care 

urmează să fie finalizată către finele lunii octombrie a anului curent. Pentru perioada anului 

2010 a fost prevăzut construirea a 15,83 km (lungimea totală a liniei pe teritoriul Republicii 

Moldova este de 25,03 km). Finanţarea liniei date se efectuează din contul surselor financiare 

ale ÎS „Moldelectrica”. 

 

213. Fortificarea interconexiunii cu Ucraina şi România a fost preconizată şi prin 

construcţia circuitului 2 al liniei Bălţi – Novodnestrovsc – Suceava. Studiul de fezabilitate a 

fost efectuat încă în anul 2006, fiind alocate din bugetul de stat 1,2 mil. lei, însă realizarea 

acestui proiect este problematică din cauza că Memorandumul privind construcţia liniei date a 

fost semnat doar de către Republica Moldova şi România, partea ucraineană nesemnînd 

documentul respectiv pînă la momentul actual. 

 

214. Actualmente, reţelele electrice de distribuţie au un grad înalt al uzurii (circa 70%). 

Pentru reducerea pierderilor şi asigurarea fără întrerupere a consumatorilor finali cu energie 

electrică este necesar ca acestea să fie reconstruite şi modernizate. Renovarea reţelelor 

electrice se efectuează conform planului elaborat de RED-uri şi aprobate de Agenţia 

Naţională pentru Reglementare în Energetică, investiţiile fiind reflectate în tariful de furnizare 

a energiei electrice consumatorilor. Fiabilitatea alimentării cu energie electrică este asigurată 

prin deservirea reţelelor şi utilajului cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare, şi 

valorificarea investiţiilor capitale cu cerinţele la zi. Lipsa la întreprinderi ale surselor 

financiare disponibile de a fi investite în renovare, nu permite reînnoirea accelerată a RED-

urilor.  

 

215. În primul semestru al anului curent, consumul de energie electrică în Republica 

Moldova (fără regiunea transnistreană) a crescut, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 

14,39 mil. kWh sau cu 0,9% şi a constituit 1 mild. 637,3 mil. kWh
12

. Toate cele trei 

întreprinderi de distribuţie - RED UNION FENOSA, RED Nord şi RED Nord –Vest, precum 

şi consumatorii eligibili au înregistrat creşteri ale consumului de energie. În zona deservită de 

RED Nord consumul s-a majorat cu 1,1% şi a însumat 286,84 mil. kWh, iar în zona RED 

UNION FENOSA – cu 0,6% şi a alcătuit 1 mild. 170,01 mil. kWh. Consumatorii eligibili şi 

RED Nord –Vest au înregistrat consumuri de 37,26 şi, respectiv, 143,19 mil. kWh, acestea 

fiind cu 2,9 şi, respectiv, 2% mai mari decât cele din primul semestru al anului trecut. 
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 Conform datelor ANRE 
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216. În sectorul termoenergetic au fost întreprinse o serie de măsuri de modernizare a 

infrastructurii de transport şi de distribuţie a energiei termice. În mun. Chişinău, de către 

S.A.,,Termocom” au fost realizate următoarele măsuri: i) montarea punctelor termice 

individuale (PTI); ii) implementarea sistemului automat de monitorizare a punctelor termice 

individuale; iii) instalarea contoarelor de evidenţă a energiei termice la branşamentele 

consumatorilor; iv) instalarea regulatoarelor de temperatură pentru asigurarea strictă a calităţii 

apei calde managere; v) montarea robinetelor sferice; vi) montarea convertizoarelor la 

punctele termice centrale cu schemă independentă; vii) reconstrucţia instalaţiilor de distribuţie 

şi schimbarea pompelor; viii) implementarea proiectului demonstraţional de instalare a 

punctelor termice individuale, finanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională. 

 

217. Printre lucrările de bază îndeplinite în mun. Bălţi se enumeră: i) reparaţia agregatelor 

cu cazane de abur al staţiei, turbogeneratorului şi utilajului suplimentar; ii) efectuarea 

încercărilor hidraulice la reţelele interne ale staţiei, a încălzitoarelor de apă, a reţelelor 

magistrale şi inter-cartier; iii) programarea reparaţiilor preventive a utilajului punctelor 

termice centrale; iv) reparaţia preventivă a staţiilor de pompe; v) schimbarea ţevilor, 

restabilirea izolaţiei termice. 

 

218. În stadiu de coordonare cu părţile interesate se află sarcinile tehnice pentru proiectele 

privind elaborarea strategiei de optimizare a sistemului de alimentare cu energia termică a 

mun. Chişinău, precum şi identificarea priorităţilor pentru investiţii în dezvoltarea sectorului 

în cauză pentru o perioadă de scurtă şi lungă durată. În realizarea proiectelor vor participa 

experţii Băncii Mondiale, iar finanţarea se prevede a fi din grantul acordat de către Agenţia 

Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională (SIDA). Ulterior, vor fi luate deciziile privind 

modernizarea CET-urilor, precum şi infrastructurii de transport şi de distribuţie a energiei 

termice. 

 

219. În sectorul de gazificare au continuat lucrările de extindere a reţelelor de aprovizionare 

cu gaze. Astfel, pe parcursul anului curent au fost construite circa 500 km de reţele de gaze de 

presiune medie şi joasă. La data de 01.06.2010, din 1531 localităţi ale republicii erau 

gazificate 924 localităţi sau circa 60%, iar numărul consumatorilor constituind 580 mii.  

 

220. Au fost valorificate capacităţile existente de tranzitare a gazelor naturale, fiind 

transportate prin conductele de tranzit ATI, ŞDCRI, RI şi ACB spre statele balcanice şi 

central europene circa 18,0 mild. m
3
 gaze naturale, ceea ce constituie 40,0% din capacitatea 

maximă a magistralelor de 45 mild. m
3
. 

 

221. În primul semestru al anului 2010, consumul de gaze naturale a înregistrat prima 

creştere din ultimii patru ani
13

. Acesta s-a majorat, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, cu 

8,4% şi a constituit 619,7 mil. m3, iar volumul importului – cu 9,2% şi a alcătuit 670,5 mil. 

m3. Trendul de creştere a consumului de gaze este caracteristic pentru toate categoriile de 

consumatori. Consumul populaţiei s-a majorat, faţă de primul semestru al anului 2009, cu 
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10,4% şi a constituit 203,93 mil. m
3
, consumul agenţilor economici şi al întreprinderilor din 

sectorul energetic – cu 5,8% şi, respectiv, 8,2% şi a alcătuit 114,42 mil. m
3
 şi, respectiv, 

269,63 mil. m3 de gaze. Instituţiile bugetare au consumat 31,71 mil. m
3
 de gaze, cu 6,5% mai 

mult decât în primul semestru al anului trecut. 

 

222. În semestrul I curent, cea mai mare cotă parte în structura consumului de gaze– de 

43,5% - a revenit întreprinderilor din sectorul energetic. Cota consumatorilor casnici a fost de 

32,9%, a agenţilor economici – de 18,5% şi a instituţiilor bugetare – de 5,1%. În perioada 

dată, preţul efectiv de achiziţie a gazelor naturale procurate de către SA „Moldovagaz” de la 

SAD „Gazprom” din Federaţia Rusă a constituit 2977 lei/1000 m
3
.  

 

223. În prezent, economia naţională este dependentă foarte mult de importul resurselor 

energetice, intensitatea energetică fiind de 3 ori mai mare ca în ţările vecine, respectiv, 

achiziţiile de energie necesită cheltuieli mari şi influenţează esenţial asupra competitivităţii 

produselor şi serviciilor autohtone. Din aceste considerente este importantă promovarea 

eficienţei energetice, dezvoltarea şi valorificarea surselor proprii de energie regenerabilă. În 

acest scop, a fost adoptată Legea cu privire la eficienţa energetică
14

, care nominalizează 

principiile de bază ale politicii de stat, identifică atribuţiile Guvernului şi autorităţii statului în 

domeniul eficienţei energetice. Instituţia cu atribuţii în domeniul eficienţei energetice şi 

surselor regenerabile de energie a fost numită Agenţia pentru Eficienţa Energetică (AEE), 

proiectul de hotărîre cu privire la instituirea acesteia fiind în stadiu de promovare. Activitatea 

AEE va fi finanţată din bugetul statului şi din surse extrabugetare
15

.  

 

224. Politicile şi acţiunile prioritare care vor fi implementate într-o perioadă stabilită în 

domeniul eficienţei energetice au fost incluse în proiectul Programului Naţional pentru 

eficienţă energetică pe anii 2010 – 2020. Acestea au menirea de a răspunde provocărilor 

impuse de creşterea preţurilor la carburanţi, dependenţa de importul de resurse energetice şi 

impactul sectorului energetic asupra schimbărilor climaterice. 

 

3.5.3. Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii  

 

225. Numărul beneficiarilor de servicii de telefonie fixă la sfîrşitul trimestrului II anul 

curent a ajuns la 1151 mii abonaţi, raportat la 100 de locuitori , constituind 32,3%. Deşi piaţa 

telefoniei fixe are o evoluţie constantă de-a lungul ultimilor ani, observăm totuşi o tendinţă de 

diminuare a ritmurilor de creştere a acestui sector datorată apropierii pieţii date de punctul de 

saturaţie. 
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 Legea nr. 142 din 02.07.2010 
15

 Fondul pentru eficienţă energetică 
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Figura 16. Evoluţia numărului de abonaţi şi a ratelor de penetrare (2008-2010) 

 
226. O situaţie total diferită observăm la capitolul telefoniei mobile, unde numărul 

utilizatorilor creşte cu ritmuri mai mari. Astfel numărul total de utilizatori în semestrul I al 

anului 2010, a atins cifra de 2855 mii. Urmare a creşterii numărului de utilizatori, rata de 

penetrare a serviciilor de telefonie mobilă a sporit faţă de 2009 cu 5,2 p.p. şi a ajuns la 80,1%. 

 

227. Dinamica pozitivă a evoluţiilor în acest sector este un rezultat firesc al competiţiei 

acerbe pe acestă piaţă, care se manifestă prin reducerea tarifelor şi creşterea traficului oferit de 

operatori la lansarea noilor oferte pentru abonaţi. 

 

Figura 17. Evoluţia numărului de abonaţi şi a ratelor de penetrare, mii 

 
 

228. În creştere este şi numărul total de abonaţi la Internet. În semestrul I al anului 2010, 

numărul total de abonaţi la Internet a atins cifra de 235 mii abonaţi, dintre aceştia circa 231 

mii (98,2%) revin conectărilor în bandă largă iar 4 mii (1,7%) – conectărilor prin dial-up. 

 

229. Această evoluţie se apreciază pozitiv fiind cauzată atît de sporirea gradului de 

disponibilitate a serviciilor în bandă largă, cît şi de reducerea tarifelor la aceste servicii pentru 
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utilizatorii finali şi de efectul de substituire a serviciilor dial-up cu serviciile în bandă largă la 

puncte fixe şi mobile. 

 

Figura 18. Evoluţia numărului de abonaţi la puncte fixe, mii 

 
230. Cel mai mare număr de abonaţi la serviciile în bandă largă la puncte fixe a fost 

asigurat de tehnologia ADSL – 174,5 mii abonaţi cu 75,5% din total. Totodată, în 2009 

reţelele optice (FTTx) au constituit cea mai dinamică tehnologie de acces în bandă largă la 

puncte fixe. Cea mai mare parte a furnizorilor utilizează această tehnologie sub forma de 

FTTB (fibră optică pînă la clădire) şi Ethernet de ultima milă. În 2009, numărul abonaţilor 

prin FTTB a sporit cu 105%, această creştere fiind determinată, în principal, de conectările 

efectuate în mun. Chişinău. 

 

231. Dezvoltarea teritorială a serviciilor în bandă largă se caracterizează printr-o înaltă 

concentrare a abonaţilor în mun. Chişinău, unde se află mai mult de jumătate din abonaţii la 

aceste servicii – 106,3 mii abonaţi (56,7% din total). Numărul de abonaţi raportat la 100 

gospodării casnice constituie în mun. Chişinău 43,3 iar în majoritatea raioanelor acest 

indicator variază între 5 şi 15. 

 

232. Pentru a spori accesul populaţiei la Internet, a fost semnat de către MTIC şi Uniunea 

Internaţională în Telecomunicaţii (UIT) proiectul pilot “Crearea punctelor de acces la Internet 

în localităţile rurale din republică utilizînd tehnologiile de comunicare în bandă largă”, în baza 

căruia au fost create puncte de acces public la Internet (PAPA) în cadrul oficiilor poştale din 

20 de sate, dotate cu tot echipamentul necesar pentru a oferi populaţiei acces la Internet şi la o 

gamă largă de servicii disponibile în acest context. UIT a exprimat disponibilitatea replicării 

acestei experienţe şi în alte localităţi rurale din ţară prin deschiderea a încă 20 de puncte de 

acces. 
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Figura 19. Evoluţia numărului de abonaţi în bandă largă, în funcţie de tehnologiile de 

acces, mii 

 
 

233. Cifra de afaceri în semestrul I al anului 2010, în sectoarele telefoniei fixe, mobile şi 

sectorului de acces la Internet, a crescut cu circa 10% faţă de perioada respectivă a anului 

2009, constituind 2792,1 mil.. 

 

Figura 20. Evoluţia cifrelor de afaceri 
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PRIORITATEA 4:  Dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de 

ocupare şi promovarea incluziunii sociale 

 

4.1. Îmbunătăţirea calităţii şi sporirea accesului echitabil la serviciile educaţionale 

 

234. Dezvoltarea durabilă a societăţii şi economiei naţionale poate avea loc doar cu 

participarea cetăţenilor bine instruiţi, înzestraţi cu cunoştinţe practice, valori morale, 

intelectuale şi estetice, obligaţie ce revine sistemului educaţional. În Strategia Naţională de 

Dezvoltare au fost identificate o serie de factori ce periclitează atingerea obiectivelor 

importante în vederea dezvoltării durabile a sistemului educaţional: sărăcia, emigraţia şi 

managementul ineficient al resurselor financiare. Din acest considerent, Guvernul s-a angajat 

să reducă aceşti factori, pentru a asigura: (i) sporirea calităţii educaţiei în vederea consolidării 

capacităţilor de aplicare practică a cunoştinţelor şi, totodată, (ii) sporirea accesului copiilor 

din familiile sărace şi al copiilor cu nevoi speciale la diferite nivele ale sistemului public de 

educaţie. 

 

235. Întru sporirea calităţii educaţiei prin consolidarea capacităţilor de aplicare practică a 

cunoştinţelor, eforturile pe parcursul anului 2010 au fost concentrate asupra: (i) sporirii 

eficienţei cheltuielilor; (ii) consolidării managementului instituţiilor educaţionale; (iii) 

dezvoltării resurselor umane; (iv) modernizării programelor de studii; (v) dotării tehnice şi 

didactice în sectorul educaţional.  

 

236. În vederea sporirii eficienţei cheltuielilor publice în educaţie, la finele anului 2009 a 

fost aprobată o nouă formulă de finanţare pentru instituţiile de învăţămînt şi Regulamentul 

privind aplicarea acesteia, pe parcursul anului 2010, în 2 raioane-pilot, Căuşeni şi Rîşcani. În 

rezultatul acestui proces deja au fost realizate un şir de acţiuni de optimizare a reţelei 

instituţiilor de învăţămînt de diferite tipuri. Astfel, în aceste două raioane a fost revizuită 

reţeaua instituţiilor de învăţămînt general, fiind iniţiate deja instituţii de tip şcoală de 

circumscripţie. Ca urmare, şi-au încetat activitatea 5 instituţii de învăţămînt general, au fost 

reorganizate 77 instituţii de învăţămînt preuniversitar, dintre care, 14 instituţii şi-au încetat 

activitatea, au fost reduse 41 de clase, 71,5 norme didactice, 37 unităţi de personal didactic şi 

53,7 unităţi de personal non-didactic. În urma evaluării situaţiei copilului şi a familiilor din 8 

instituţii rezidenţiale, s-a stopat plasarea copiilor în 7 dintre acestea, planificate pentru 

transformare ulterioară. Totodată, o instituţie rezidenţială şi-a încetat activitatea, altele două 

fiind propuse spre lichidare. În ceea ce priveşte instituţiile de învăţămînt secundar profesional, 

a fost aprobată reorganizarea a 4 şcoli profesionale şi a unei şcoli de meserii
16

. 

 

237. Totodată, reieşind din deficitul bugetar creat ca urmare a crizei economice, a fost 

reeşalonată majorarea salariilor angajaţilor din învăţămînt, cu implementarea graduală a 

acesteia în perioada 2010-2011, în două etape, 1 ianuarie 2011 şi 1 septembrie 2011
17

. În 

acelaşi context, eficientizarea cheltuielilor în domeniul educaţional, a fost aprobată Lista 

bunurilor imobile proprietate a statului, aflate în administrarea Ministerului Educaţiei
18

 şi a 

                                                           
16 

Hotărîrea Guvernului nr.749 din 18 august 2010.
 

17
 Hotărîrea Guvernului nr.807 din 07 decembrie 2009. 

18
 Hotărîrea Guvernului nr.625 din 12 iulie 2010. 
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fost revizuit Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată, executate şi prestate de către 

instituţiile de învăţămînt şi cele din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Ministerului 

Educaţiei
19

.  

 

238. Procesul de consolidare a managementului instituţiilor educaţionale depinde, în mare 

măsură, de reglementarea modalităţii de finanţare a instituţiilor, care se va contura în 

rezultatul pilotării formulei de finanţare în cele două raioane. Deocamdată, la acest moment, 

sunt în proces de revizuire o serie de acte normative privind perfecţionarea procedurilor de 

evaluare academică şi acreditare a instituţiilor de învăţămînt superior. Totodată, pentru 

elaborarea/modernizarea mecanismului de evaluare externă prin implementarea evaluării 

integrate este necesară instituirea unei structuri abilitate cu funcţiile de evaluare şi acreditare, 

prevedere stipulată în proiectul Codului Educaţiei. În acest sens, criteriile şi standardele de 

evaluare şi acreditare pentru toate nivelele învăţămîntului din republică urmează a fi elaborate 

şi aprobate, ţinînd cont de practica internaţională. 

 

239. Dezvoltarea resurselor umane pe parcursul perioadei de raportare a fost facilitată prin 

crearea centrelor regionale de formare a cadrelor didactice în baza instituţiilor de învăţămînt 

superior: Zona Nord – Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi şi Zona Sud – Universitatea 

de Stat „B. P. Haşdeu” din Cahul, şi prin diversificarea posibilităţilor de prestare a serviciilor 

de formare continuă, în acest sens fiind abilitate 10 instituţii de învăţămînt superior, Institutul 

de Ştiinţe ale Educaţiei şi 2 programe (PRO DIDACTICA şi Pas cu Pas). Astfel, în anul 2010 

au fost distribuite mijloace financiare pentru formarea profesională continuă a 450 cadre 

didactice şi manageriale din sistemul educaţional la Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din 

Bălţi si a 380 la Universitatea de Stat ”B.P.Haşdeu” din Cahul. Luînd în considerare că 

necesitatea de formare a cadrelor este mai mare decît oferta instituţiilor abilitate cu funcţia de 

formare continuă, formarea cadrelor didactice şi manageriale se realizează şi în teritoriu, fiind 

finanţată de instituţiile de învăţămînt, din contul mijloacelor prevăzute în acest scop (2%), din 

mijloace proprii sau cu suportul ONG-urilor şi organizaţiilor internaţionale. 

 

240. Modernizarea programelor de studii formale şi neformale, întru sporirea nivelului de 

pregătire profesională a forţei de muncă pentru o economie mai competitivă, a fost asigurată 

de diverse acţiuni. Astfel, a fost modernizat curriculum-ul şcolar prin revizuirea acestuia, cu 

participarea extinsă a specialiştilor în domeniu, şi aprobarea la Consiliul Naţional pentru 

Curriculum şi Evaluare. Pentru implementarea curriculei modernizate, au fost desfăşurate 

cursurile de formare a formatorilor locali şi centrali, care, la rîndul lor au realizat formarea 

tuturor cadrelor didactice din teritorii, circa 30 de mii. În conformitate cu cerinţele 

curriculum-ului modernizat s-au reeditat 46 de titluri de manuale pentru clasele I, a V-a, a IX-

a şi a XII-a. Este de menţionat faptul că în anul precedent nu au fost editate manuale, necătînd 

că au fost preconizate mijloacele necesare.  

 

241. Pentru învăţămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate, în scopul realizării 

parteneriatului social, funcţionează, cu titlu de pilot, Comitetul Sectorial în Construcţii, 

responsabil de supravegherea procesului de modernizare a curriculum-ului, inclusiv, în 

adaptarea lui la cerinţele pieţei muncii. Activitatea comitetelor sectoriale urmează a fi extinsă 
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pentru toate domeniile de formare profesională şi pentru nivelurile. Comitetele sectoriale vor 

identifica şi potenţialele baze de instruire practică. În acelaşi sens a fost creat Centrul 

Republican de Dezvoltare a Învăţămîntului Profesional. 

 

242. În învăţămîntul superior, s-a urmărit sporirea mobilităţii academice prin participarea 

instituţiilor de învăţămînt la Programul comunitar TEMPUS IV. Astfel, actualmente, în 

Republica Moldova se implementează 11 proiecte TEPMUS în valoare de circa 4 milioane 

Euro. Circa 160 de studenţi, masteranzi, doctoranzi şi cadre didactice beneficiază de burse de 

mobilitate în cadrul proiectelor Erasmus Mundus ”External Cooperation Window”. În afară 

de acesta, anual, circa 400 de studenţi participă la programe de mobilitate academică de lungă 

durată în cadrul protocoalelor de colaborare cu alte state. În anul de studii 2010-2011 numărul 

lor a crescut considerabil în rezultatul semnării Protocolului de colaborare în domeniul 

educaţiei cu România, care a pus la dispoziţie 950 burse pentru liceeni, 1100 burse pentru 

învăţămîntul superior, suplimentînd ulterior oferta cu 2800 locuri. În instituţiile de învăţămînt 

superior din Moldova îşi fac studiile 3467 de cetăţeni străini. 

 

243. În vederea implementării unor standarde uniforme pentru minimul de abilităţi în 

domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale în educaţiei, au fost instruite circa 

200 cadre didactice. Totodată, a fost definitivată lista nomenclatoarelor propuse pentru 

crearea şi implementarea Sistemului Informaţional Automatizat ”Registrul de Stat al 

Educaţiei” şi au fost elaborate proiectele tehnice şi determinate funcţionalităţile de bază ale 

sistemului pentru registrele acestuia. 

 

244. În perioada de raportare au fost realizate acţiuni în domeniul examinării şi evaluării 

rezultatelor educaţionale, întru sporirea calităţii educaţiei. Astfel, a fost modernizată şi supusă 

dezbaterilor publice metodologia de organizare şi desfăşurare a sesiunii de examinare 2010, 

fiind elaborate Regulamentele de organizare şi desfăşurare a examenelor de bacalaureat, de 

absolvire a şcolii medii şi a gimnaziului. În conformitate cu acestea, au fost schimbate 

procedurile de organizare şi desfăşurare a evaluărilor finale în învăţămîntul preuniversitar 

pentru a asigura accesul la informaţia din domeniu tuturor celor interesaţi de activităţile de 

evaluare finală, a spori transparenţa deciziilor luate, a reduce fenomenul corupţiei, fraudelor şi 

încercărilor de a favoriza rezultatele examenelor. În scopul evaluării rezultatelor individuale 

ale elevilor, estimarea performanţelor instituţiilor de învăţămînt şi a sistemului naţional de 

educaţie în comparaţie cu alte ţări, în octombrie 2009 a fost pilotată evaluarea internaţională a 

elevilor (PISA 2009), condusă de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare 

(OECD).  

 

245. A sporit nivelul de asigurare a instituţiilor de învăţămînt cu echipament şi materiale 

didactice, fiind realizate un şir de măsuri, printre care: dotarea cu mobilier a 5 instituţii 

preşcolare, dotarea cu materiale didactice, mobilier, jocuri a 100 de instituţii preşcolare, 

dotarea cu materiale didactice şi jucării a 70 de instituţii preşcolare, distribuirea unui set de 

carte pentru copiii de vîrsta 3-5 ani în toate instituţiile preşcolare din ţară.  

 

246. Întru sporirea accesului copiilor din familii sărace şi al copiilor cu nevoi speciale la 

diferite nivele ale sistemului public de educaţie, acţiunile întreprinse au fost orientate spre: (i) 

analiza fenomenului de acces limitat la educaţie; (ii) combaterea fenomenului de muncă a 
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copiilor; (iii) susţinerea financiară şi materială directă a copiilor proveniţi din familii sărace şi 

a copiilor cu nevoi speciale; (iv) optimizarea reţelei de învăţămînt şi dezvoltarea 

infrastructurii de acces; (v) dezvoltarea mecanismului comunitar de asistenţă socială. 

 

247. Funcţionarea Sistemului Informaţional Automatizat „Registrul de Stat al Educaţiei”, 

care la moment se afla la etapa de elaborare, va permite evidenţa complexă a tuturor 

aspectelor de sistem, inclusiv, evidenţa copiilor cu acces limitat la educaţie, facilitînd, astfel, 

identificarea copiilor aflaţi în dificultate şi, respectiv, întreprinderea măsurilor necesare pentru 

includerea tuturor copiilor în sistemul de învăţămînt.  

 

248. Pe parcursul perioadei de raportare, în vederea diminuării factorilor ce limitează 

accesul la educaţie pentru copiii din familiile sărace, a fost asigurată alimentaţia gratuită 

pentru toţi copiii din clasele I-IV, aceştia fiind totodată asiguraţi gratuit cu manuale. În acelaşi 

timp, elevii din familiile dezavantajate care învăţă în ciclul gimnazial sunt scutiţi de plată 

pentru arenda manualelor.  

 

249. În vara 2010 au funcţionat 78 de tabere staţionare în care şi-au întremat sănătatea 398 

mii de copii şi 447 de tabere cu sejur de zi în care s-au odihnit 490 mii de copii, în total – 888 

mii de copii. În aceeaşi perioadă a anului 2009 au funcţionat 78 tabere staţionare şi 362 tabere 

cu sejur de zi, în care s-au odihnit 96 mii de copii, iar în perioada estivală 2008 s-au odihnit 

344 mii de copii. 

 

250. A fost lărgit accesul pentru copiii din familiile sărace şi cu statut de orfan la 

continuarea studiilor prin acordarea burselor sociale, astfel încît pentru anul 2010 au fost 

prevăzute 2510 burse sociale, faţă de 2352 în anul 2009 şi 2231 în anul 2008. Totodată, 

cuantumul normelor provizorii de cheltuieli în bani pentru elevii (studenţii) orfani şi cei aflaţi 

sub tutelă/curatelă a crescut de circa trei ori faţă de anul 2008.  

 

251. În condiţiile situaţiilor excepţionale provocate de inundaţiile din vara curentă, au fost 

întreprinse toate măsurile necesare pentru securitatea copiilor din familiile sinistrate şi 

asigurarea accesului la educaţie a acestora către începutul noului an şcolar. Astfel, circa 300 

copii din localităţile afectate de inundaţii au fost plasaţi în taberele de odihnă din republică, 

peste 300 copii sinistraţi au fost trimişi la odihnă în România şi, respectiv, 125 în Georgia, 

conform înţelegerilor bilaterale dintre factorii de conducere de nivel înalt. Pentru copiii din 

familiile afectate de inundaţii au fost distribuite 554 indemnizaţii în sumă de 1195 lei şi 630 în 

sumă de 612 lei. În acelaşi timp, au beneficiat de studii cu finanţare bugetară 34 de persoane 

în învăţămîntul universitar, 45 persoane în învăţămîntul mediu de specialitate şi 56 persoane 

in instituţiile de învăţămînt secundar profesional, tuturor solicitanţilor fiindu-le asigurată 

locaţie gratuită în cămin. 

 

252. Întru dezvoltarea infrastructurii de acces, în cele 2 raioane-pilot, Râşcani şi Căuşeni, 

către începutul noului an de studii, au fost procurate şi transmise în gestiunea direcţiilor de 

învăţămînt 10 autobuze. Alte 15 autobuse au fost procurate pentru alte raioane, în 

conformitate cu necesităţile de transportare a elevilor. Autorităţile publice locale au inclus în 

programele de dezvoltare şi în schemele de bugetare acţiuni ce vizează reabilitarea drumurilor 

pe rutele de circulaţie a transportului şcolar. Unele lucrări sînt preconizate pentru realizare 



64 

 

deja pe parcursul anului curent. Totodată, au fost realizate lucrări de reparaţie/construcţie a 

staţiilor de autobuz în localităţile din care se transportă copiii. În acelaşi timp 

 

253. În vederea dezvoltării sistemului de instiuţii preşcolare au fost renovate şi redeschise 3 

instituţii preşcolare şi selectate alte 4 instituţii care vor fi renovate, a fost dotat Centrul de 

Reabilitare pentru copii cu nevoi speciale din Criuleni şi a fost realizată formarea a 120 cadre 

didactice din instituţiile de învăţămînt superior şi medii de specialitate care pregătesc cadre 

pentru învăţămîntul preşcolar. 

 

4.1. Consolidarea unei societăţi sănătoase 

 

254. Pentru fiinţa umană sănătatea reprezintă o valoare în sine, un activ necesar pentru 

realizarea potenţialului său creativ pe parcursul întregii vieţi. Pe lîngă aceasta, sănătatea are şi 

o valoare economică esenţială. O forţă de muncă sănătoasă este în stare să utilizeze cu 

maximă eficienţă capacităţile sale profesionale şi să fie mai competitivă atunci cînd 

concurează pentru ocuparea unor locuri de muncă accesibile. 

 

255. Promovarea politicii eficiente de management al personalului medical este în 

continuare o condiţie indispensabilă a îmbunătăţirii stării sănătăţii populaţiei şi sporirii 

calităţii serviciilor de sănătate. Angajarea personalului medical, mai ales al tinerilor specialişti 

în localităţile rurale şi raionale este un proces care se realizează permanent.  

 

256. În anul 2009 au fost repartizaţi în localităţile rurale şi raioane 102 de medici şi 641 

asistenţi medicali, tineri specialişti. În primele 8 luni ale anului 2010 au fost repartizaţi pentru 

angajare în câmpul muncii, în localităţile rurale şi raionale 72 medici şi 345 de lucrători 

medicali cu studii medii, tineri specialişti. În anul 2010 Guvernul a continuat să aloce cîte 30 

mii lei pentru medici şi 24 mii lei pentru lucrători medicali cu studii medii, tineri specialişti, 

angajaţi în mediul rural. Per total, în primele opt luni ale anului 2010 tinerilor specialişti le-au 

fost repartizate mijloace în suma de 7,66 mil lei. 

 

Tabel 4. Numărul tinerilor specialişti în instituţiile medicale din localităţile rurale şi 

raionale ce beneficiază de facilităţi (Sursa: evidenţa contabilă a MS) 

 

Categoria, 

tineri 

specialişti 

Medici Asistenţi medicali cu studii medii TOTAL 

2006 2007 2008 2009 Total 2006 2007 2008 2009 total  

Angajaţi 53 71 71 78 273 87 131 254 230 702 975 

Eliberaţi -2 -8 -4 -3 -17 -3 -11 -8 -5 -27 - 44 

TOTAL 51 63 67 75 256 84 120 246 225 675 931 

 

257. În scopul evidenţei şi analizei eficiente a situaţiei cadrelor medicale, precum şi pentru 

elaborarea strategiilor de menţinere a gradului necesar de competenţă, a fost elaborată Baza 

de date a resurselor umane din sistemul sănătăţii.  

258. În vederea asigurării echităţii şi transparenţei deciziilor de promovare profesională şi 

managerială a personalului medical, în perioada 2009 – 2010 a continuat implementarea 



65 

 

mecanismului de angajare prin concurs a conducătorilor instituţiilor medico sanitare din 

sistemul public de sănătate. În perioada menţionată au fost organizate concursuri pentru 

ocuparea funcţiei de director la 28 instituţii medicale şi medico-sanitare.  

 

259. Pe parcursul anului 2009 a fost elaborat proiectul Concepţiei de dezvoltare a 

telemedicinii în Republica Moldova, care include compartimentul de instruire profesională 

continuă a medicilor cu implementarea pe etape a procesului de instruire la distanţă, avînd 

drept obiectiv diversificarea formelor de instruire continuă, facilitarea accesului cadrelor 

medicale la instruire fără întreruperea activităţii profesionale şi prestării serviciilor medicale 

pacienţilor. Prin urmare, în vederea diversificării formelor de educaţie medicală continuă a fi 

procurat şi instalat echipament telemedical în Institutul Oncologic, Institutul Neurologie şi 

Neurochirurgie şi Spitalul Clinic mun. Bălţi.  

 

260. În scopul fortificării capacităţilor, cunoştinţelor şi competenţelor personalului medical 

din asistenţa medicală primară au fost pregătiţi 52 formatori şi 1101 lucrători medicali cu 

studii medii. Astfel, pînă la 31 decembrie 2009, au fost instruiţi 127 medici de familie, 153 

asistente medicale ale medicului de familie şi 44 coordonatori de Centre de sănătate, în 

domeniul managementului practicii medicinii de familie. În semestrul I al anului 2010 au fost 

instruiţi 135 de coordonatori ai Centrelor de Sănătate.  

 

261. În anul 2010 au fost organizate seminare de instruire regională în domeniul Conturilor 

Naţionale în Sănătate (CNS), astfel, pînă la 15.09.2010 au fost instruite 370 persoane din 

peste 200 instituţii medico-sanitare din ţară, responsabile de blocul economico-financiar. 

Pentru îmbunătăţirea managementului calităţii asistenţei medicale au fost instruiţi 436 de 

medici, cadre didactice, medici-rezidenţi şi asistenţi medicali.  

 

262. În perioada de referinţă a fost elaborat şi aprobat un curriculum pentru medicii de 

familie şi asistenţilor medicali, care se implementează cu succes în cadrul USMF „N. 

Testemiţianu” şi Colegiul Naţional de Medicină şi Farmacie. 

 

263. Sporirea rolului medicinii primare în cadrul asistenţei medicale integrate s-a realizat 

preponderent prin delimitarea juridică a asistenţei medicale primare, atribuirea 

responsabilităţilor şi drepturilor corespunzătoare sarcinilor. Începând cu 1 ianuarie 2008 a fost 

iniţiată procedura de delimitare juridică a serviciului de asistenţă medicală primară de cel 

spitalicesc şi specializat de ambulator. 

 

264. În anul 2010 au fost fondate 22 Centre de Sănătate autonome (inclusiv unul privat). La 

moment activează în baza contractelor încheiate direct cu Compania Naţională de Asigurări în 

Medicină 54 Centre de Sănătate, comparativ cu 32 în a. 2009.  

 

265. În scopul menţinerii şi ameliorării stării de sănătate a populaţiei prin dezvoltarea şi 

fortificarea continua a medicinii de familie, a fost aprobată Strategia de dezvoltare a 

Asistenţei Medicale Primare pentru anii 2010-2013. 

 

266. Sectorul asistenţei medicale primare a fost fortificat şi prin majorarea ponderii 

alocărilor din fondul de bază al asigurării obligatorii de asistenţă medicală către medicina 
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primară. Astfel, în conformitate cu prevederile Legii fondurilor asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală pe anul 2009 şi respectiv 2010, în urma modificărilor operate, s-a menţinut 

cota de 30% din alocările fondului de bază pentru asistenţa medicală primară. În primele 7 

luni ale anului 2010 serviciile de asistenţă medicală primară au fost achitate în sumă de 566,9 

mil. lei, ceea ce constituie 32,1% din fondul de bază. 

 

267. În scopul modernizării şi eficientizării asistenţei medicale spitaliceşti, Guvernul a 

aprobat Programul de dezvoltare a asistenţei medicale spitaliceşti pe anii 2010-2012. 

 

268. A fost elaborat Studiul de fezabilitate a Institutului Oncologic. Acest studiu identifică 

şi argumentează un şir de recomandări pentru eficientizarea asistenţei medicale oncologice şi 

va fi utilizat în elaborarea Programului de stat în domeniul oncologic şi atragerea investiţiilor 

în domeniu. 

 

269. Pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei la asistenţă medicală de performanţă, după 

studiul de fezabilitate a Centrului de Performanţă în baza Spitalului Clinic Republican realizat 

în anul 2009, s-a trecut la faza de proiectare. Au fost identificate resursele necesare pentru 

primele etape în crearea acestui. Astfel la momentul de faţă, au fost definitivaţi Termenii de 

Referinţă pentru selectarea companiei de proiectare a lucrărilor de construcţie şi reconstrucţie 

a Spitalului Clinic Republican.  

 

270. A fost elaborat şi aprobat Raportul final privind Strategia pentru eliminarea barierelor 

în furnizarea de servicii private de sănătate şi operarea integrată a serviciilor publice şi private 

în Republica Moldova. În baza recomandărilor acestuia, au fost operate modificări legislative 

ce permit agenţilor economici privaţi să activeze în baza contractelor de parteneriat public-

privat pe teritoriul instituţiilor medico-sanitare publice.  

 

271. În semestrul II al anului 2009 a fost elaborată Strategia pentru eliminarea barierelor în 

furnizarea de servicii private de sănătate şi operarea integrată a serviciilor publice şi private în 

Republica Moldova. Agenţia responsabilă pentru aprobarea şi monitorizarea proiectelor PPP a 

fost creată în cadrul Ministerul Economiei, care acordă suport pentru implementarea primelor 

proiecte de PPP în sănătate. 

 

272. În lunile iunie-iulie 2010, cu Corporaţia Financiară Internaţională (IFC) a fost semnat 

un Acord pentru asistenţă tehnică în realizarea a două proiecte de PPP în sănătate: serviciul de 

radioterapie din cadrul Institutului Oncologic şi serviciul de imagistic din cadrul Spitalului 

Clinic Republican. 

 

273. Pentru dezvoltarea asistenţei medicale comunitare, ca urmare a aprobării cadrului 

normativ necesar prestării îngrijirilor la domiciliu şi a celor paliative, în perioada de referinţă 

a început implementarea acestora. În vederea asigurării contractării prestatorilor de servicii de 

îngrijiri medicale la domiciliu, au fost elaborate costurile unui caz asistat de îngrijiri medicale 

prestate în condiţii de staţionar (îngrijiri paliative) pentru anul 2010, care se utilizează la 

contractarea acestor servicii de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină. 
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274. În urma Studiului de fezabilitate a Asistenţei Medicale Primare efectuat, a fost luată 

decizia de a începe lucrările de reabilitare a 35 de Centre de Sănătate. Ulterior, după 

calamităţile din vara a. 2008, au fost incluse încă 4 Centre de Sănătate. Astfel, numărul total 

actual planificat pentru reconstrucţie este de 39 Centre de sănătate, repartizate în 3 loturi. În 

anul 2010 au fost aprobate şi celelalte 34 de Centre de Sănătate care urmează a fi renovate. 

Actualmente, sunt semnate contractele cu companiile de construcţie pentru renovarea a 16 

Centre de Sănătate, iar lucrările au fost demarate din luna iulie curent. 

 

275. În perioada primele opt luni ale anului 2010 au continuat lucrările de reconstrucţie a 

clădirilor Spitalului de ftiziopneumologie din s. Vorniceni, pentru care au fost valorificate 

surse bugetare în sumă de 13,7 mil. lei Astfel, au fost finalizate lucrările la blocul 

patomorfologic, au continuat lucrările de reconstrucţie a blocului curativ nr. 2 şi a fost iniţiate 

lucrările pentru modernizarea reţelelor externe inginereşti. În primul semestru 2010 nu au fost 

alocate surse financiare bugetare pentru dotarea cu echipament a sistemului de sănătate, 

inclusiv a Spitalului de boli tuberculoase "Vorniceni", r-nul Străşeni. Urmare a situaţiei 

economice ce a influenţat alocarea sectorială a resurselor financiare, cheltuielile pentru 

ocrotirea sănătăţii au fost micşorate.  

 

276. În primele opt luni ale anului 2010, pentru lucrările de reparaţie a IMSP Spitalul Clinic 

de psihiatrie s-au alocat 2,1 mil. lei. În cadrul unui lot de ajutor umanitar au fost oferite 12 

maşini pentru anestezie, pompe de infuzie, aparate de respiraţie artificială şi consumabile. 

 

277. Pe parcursul perioadei de referinţă, au continuat activităţile de construcţie şi 

reconstrucţie a obiectelor instituţiilor de învăţămînt medical superior şi mediu de specialitate, 

pentru care pînă la 31 decembrie 2009 au fost valorificate surse bugetare în sumă de 1,3 mil. 

lei (Centrul de cultivare a plantelor medicinale al USMF N. Testemiţianu, satul Bardar, 

raionul Ialoveni; Clinica Universitară AMP, tranşa a II-a; Centrul de formare profesională a 

lucrătorilor medicali şi farmaceutici mun. Bălţi; reconstrucţia clădirilor şi reţelelor inginereşti 

ale Colegiului Naţional de Medicină şi farmacie din Chişinău şi clădirii Colegiului de 

medicină din or. Cahul). Iar pentru modernizarea bazei tehnico-materiale a învăţămîntului 

medical superior şi mediu de specialitate pînă la 31 decembrie 2009 au fost valorificate surse 

bugetare în sumă de 4,86 mil. lei. 

 

278. Din bugetul de stat pentru anul 2010, pentru instituţiile de învăţămînt medical sunt 

prevăzute cheltuieli în sumă totală de 9,5 mil. lei.  

 

279. A fost elaborat Planul General al Spitalelor care prevede utilajul necesar din dotarea 

instituţiilor medico-sanitare publice spitaliceşti subordonate. Ca etapă următoare se propune 

instituirea autorităţii care va asigura managementul în domeniul dispozitivelor medicale. 

 

280. Concomitent a fost elaborat Registrul electronic de evidenţă a dispozitivelor medicale 

– open MEDIS, care urmează a fi implementat în 6 instituţii medico-sanitare publice. În acest 

scop a fost creat Centrul-pilot de implementare a software de evidenţă a dispozitivelor 

medicale. 
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281. La momentul actual achiziţiile electronice nu sunt implementate de către autorităţile 

responsabile de domeniu. Urmează a fi extinsă pilotarea achiziţiilor publice electronice la 

etapa implementării şi în cadrul unor autorităţi contractante din domeniul sănătăţii.  

 

282. În scopul reglementării şi asigurării controlului asupra preţurilor la medicamente, la 

august 2010 a fost creat serviciul de monitorizare a înregistrării preţurilor medicamentelor de 

la producător. Este în proces elaborare Regulamentul de activitate al acestuia. Un alt pas spre 

facilitarea asigurării controlului asupra preţurilor la medicamente a fost crearea ghişeului unic 

în cadrul Agenţiei Medicamentului prin intermediul căruia a început recepţionarea 

documentelor propuse pentru înregistrarea preţurilor de deţinătorii al certificatelor de 

înregistrare a medicamentelor. 

 

283. În noiembrie 2009 a fost recepţionat echipament medical pentru fortificarea serviciului 

perinatologic. Au fost procurate şi 5 aparate de ultrasunet performante Doppler. Concomitent, 

a fost instruit personalul medical care va pune în aplicare echipamentul medical procurat. 

 

284. În perioada de referinţă a fost recepţionat şi instalat echipament medical de terapie 

pediatrică intensivă şi urgenţă modern, în sumă de 1,42 mil. EUR. În proces de achiziţii sunt 

încă 6 echipamente medicale neofertate.  

 

285. Au fost lansate paginile web al instituţiilor medico-sanitare publice. De asemenea, a 

ajuns la etapa finală implementarea aplicaţiei pentru SIA „Serviciul de Sînge” şi s-a creat 

infrastructura comunicaţională închisă şi securizată pentru Serviciul de Sînge. A continuat 

implementarea SIME SIDA, iar SIA „Sistemul perfecţionat de supraveghere epidemiologică a 

Gripei aviare şi altor maladii infecţioase” a ajuns la etapa de dare în exploatare industrială.  

 

286. Cu suportul Băncii Mondiale a fost dotat cu utilaj de ultima generaţie Laboratorul de 

diagnosticare a gripei din cadrul Centrului Naţional Ştiinţifico - Practic de Sănătate Publică, 

funcţional din martie 2010, valoarea estimativă a investiţiei fiind de 11 mil. lei.  

 

287. A fost elaborat softul Sistemului Informaţional Automatizat, destinat medicinii 

primare. Fiind apreciat pozitiv a fost extinsă perioada de pilotare a softului nominalizat în 

republică. A fost creată şi implementată în toate instituţiile medico – sanitare primare rurale 

baza de date „Registrul persoanelor înregistrate în instituţiile medico-sanitare, ce prestează 

asistenţă medicală primară în cadrul sistemului de asigurare obligatorie de asistenţă 

medicală”.  

 

288. În vederea îmbunătăţirii continue a calităţii asistenţei medicale, în martie 2010 au fost 

create Consilii ale Calităţii în toate instituţiile medico-sanitare din ţară. La momentul de faţă, 

este în proces de elaborare setul de indicatori ai calităţii asistenţei medicale. 

 

289. În perioada septembrie 2009 - septembrie 2010 au fost elaborate şi aprobate 28 

Protocoale clinice naţionale; 35 Protocoale clinice standardizate; 9 Protocoale clinice 

standardizate pentru medicii neonatologi din secţiile de reanimare şi terapie intensivă; 10 

Protocoale clinice standardizate pentru medicii pediatri din secţiile de reanimare şi terapie 



69 

 

intensivă pediatrică; 3 ghiduri practice medicale; 6 algoritmi de testare a sîngelui donat; 2 

algoritmi de cercetare izoserologică şi compatibilitate sanguină. 

 

290. A fost organizată monitorizarea implementării sistemului de Audit medical în 9 

teritorii şi 33 de instituţii medico-sanitare publice. 

 

291. În scopul asigurării unui standard de calitate a actului medical chirurgical, au fost 

ajustate şi puse în aplicare în instituţiile medico-sanitare spitaliceşti procedee de evaluare a 

siguranţei chirurgicale a pacienţilor. 

 

292. Întru îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor acordate populaţiei de către 

instituţiile şi întreprinderile medico-sanitare şi farmaceutice, acestea sunt supuse procedurii de 

evaluare şi acreditare în sănătate. În perioada noiembrie 2009 – septembrie 2010 au fost 

evaluate şi acreditate 18 instituţii medico-sanitare publice de AMP.  

 

293. În perioada lunilor ianuarie-iulie ale anului 2010 au fost efectuate 347 de controale 

privind volumul şi calitatea serviciilor medicale prestate în cadrul asigurărilor obligatorii de 

asistenţă medicală. În scopul asigurării asistenţei medicale calitative şi accesibile nou – 

născuţilor şi femeilor gravide a fost revizuit serviciul perinatologic din republică. În scopul 

organizării la nivel naţional a diagnosticării precoce şi supravegherii neonatale continue, întru 

sporirea supravieţuirii copiilor cu greutate mică la naştere, micşorarea invalidităţii şi a 

complicaţiilor neurologice tardive, în februarie 2010 a fost instituit Serviciul republican de 

diagnostic şi supraveghere a nou-născutului.  

 

294. În perioada august 2009 – aprilie 2010 s-a desfăşurat Campania Naţională de 

Comunicare pe 4 arii tematice: arsuri şi opăriri, intoxicaţii şi otrăviri, sufocare cu corpi străini 

şi înec în condiţii casnice.  

 

295. În anul 2010 a fost notificată o creştere a mortalităţii materne, înregistrîndu-se 18 

cazuri de deces comparativ cu 7 cazuri în anul 2009, determinate de factori medicali şi sociali. 

Indicele mortalităţii infantile în anul 2010 a constituit 11,8 cazuri/1000 născuţi vii comparativ 

12,1 cazuri/1000 născuţi vii în anul 2009, iar indicele mortalităţii copiilor sub 5 ani a 

constituit 13,6 cazuri /1000 născuţi vii, comparativ cu 14,3 copii decedaţi /1000 născuţi vii în 

anul 2009. 

 

296. A fost creată Comisia naţională extraordinară de sănătate publică. Au fost întreprinse 

măsuri concrete în scopul prevenirii răspândirii gripei pandemice cu virusul gripal nou 

A(H1N1).  

 

297. În vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor de sănătate acordate tinerilor în anul 2009 

au fost aprobate Standardele de calitate a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor. Au fost 

instruiţi 23 lucrători medicali ai Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor în problemele de 

consiliere pre - şi post - testare la HIV şi hepatitele virale B, C. Întru fortificarea capacităţilor 

prestatorilor de servicii de sănătate în domeniul sănătăţii adolescentului, au fost instruite 50 

persoane în modulele de bază ce ţin de sănătatea adolescenţilor.  
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298. În republică funcţionează 47 de cabinete de sănătate a reproducerii, 12 Centre de 

Sănătate Prietenoase Tinerilor, 3 Centre de Sănătate pentru Femei cu un spectru larg de 

servicii diagnostice-curative. Întru extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor şi 

asigurarea unui proces integrat de planificare, organizare şi coordonare a acestor servicii pe 

teritoriul republicii a fost aprobată componenţa nominală a Comitetului de Coordonare a 

procesului de extindere a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor. 

 

299. În cadrul Centrelor de Resurse pentru tineri şi Centrelor de Sănătate Prietenoase 

Tinerilor au fost organizate şi petrecute 245 seminare, la care au participat 18.608 tineri. De 

serviciile acestora au beneficiat 57.000 adolescenţi.  

 

300. În februarie – mai 2010 s-a efectuat evaluarea Programului Naţional de profilaxie şi 

control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010. 

Activităţile de realizare a Programului naţional de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA 

şi infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010 şi Programului naţional de control şi 

profilaxie a tuberculozei pentru anii 2006-2010 au fost discutate şi la trei şedinţe ale 

Consiliului Naţional de Coordonare TB/SIDA.  

301. Activităţile de control a tuberculozei în Republica Moldovaîn anul 2010 au fost 

orientate spre stabilizarea situaţiei epidemice şi reducerea răspîndirii infecţiei în societate. În 

această perioadă au fost înregistrate 4632 cazuri noi şi recidive de tuberculoză (113,2 la 100 

mii populaţie), cu 112 cazuri mai puţin comparativ cu anul 2009 cînd au fost înregistrate 4744 

cazuri noi şi recidive (116,0 la 100 mii populaţie). Cazurile noi înregistate în anul 2010 au 

fost 3751 cazuri (91,7 cazuri la 100 mii populaţie), cu 53 cazuri mai puţin comparativ cu 

2009, cînd au fost înregistrate 3804 (93,0 cazuri /100 mii polulaţie).  

 

302. În pofida faptului, că indicatorul incidenţei globale a diminuat, situaţia epidemiologică 

rămâne complicată. Indicatorul mortalităţii îşi păstrează valoarea înaltă, fiind în creştere în a. 

2009 (17,9 cazuri de deces la 100 mii populaţie), ceea ce depăşeşte cu 3% nivelul anului 2008 

(17,4 decese la 100 mii populaţie). Astfel, probabilitatea atingerii în 2010 a ţintei prevăzute în 

„Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului” (15 cazuri de deces la 100 mii populaţie) se 

diminuează.  

 

303. A fost elaborat proiectul Programului Naţional de profilaxie şi control al infecţiei 

HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pe anii 2011-2015 şi a proiectul Programului 

naţional de control şi profilaxie a tuberculozei pentru anii 2011-2015.  

 

304. Continuă realizarea strategiilor de contracarare a epidemiei bazate pe principiul 

„Tripartit” de activitate. În cadrul Centrului Naţional de Sănătate Publică, în mai anul 2010, a 

fost creat „Centrul Naţional de Prevenire şi control HIV/SIDA” ca structura unică de 

monitorizare şi evaluare a activităţilor şi strategiilor Programului. Supravegherea 

epidemiologică a infecţiei HIV/SIDA se efectuează în conformitate cu Standardul Naţional 

ajustat la cerinţele Uniunii Europene.  

 

305. Pe parcursul anului 2010 în Republica Moldova au fost înregistrate 704 cazuri noi a 

infecţiei HIV şi este indentic cu numărul de cazuri noi identificate în anul 2009 (704 cazuri). 
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În teritoriile de pe malul drept au fost înregistrate 457 cazuri 246 (445 în 2009), în teritoriile 

de est respectiv 247 (259 în 2009).  

 

306. În Republică este asigurat accesul universal al persoanelor cu infecţia HIV/SIDA la 

tratamentul antiretroviral (ARV) conform Protocoalelor Naţionale. Actualmente, la tratament 

ARV se află 985 persoane, inclusiv 209 persoane din teritoriile de est ale republicii.  

 

307. Deficitul de micronutrienţi este un factor determinant pentru unele maladii, în special 

în rîndul copiilor şi femeilor. Prevenirea afectării intelectului la copii şi a anemiilor, este una 

din cele mai cost-eficiente intervenţii pentru îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei. Aceasta se 

datorează faptului că resursele financiare enorme utilizate în sistemul de sănătate pentru 

tratamentul multor boli şi afecţiuni care apar în lanţ din cauza deficitului de iod, fier şi acid 

folic, pot fi direcţionate pentru îmbunătăţirea calităţii tratamentului altor maladii care nu pot fi 

prevenite prin asemenea intervenţii.  

 

308. Rezultatele evaluării Programul naţional de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod 

realizată la finele anului 2010 au constatat că 82% dintre întreprinderile de comerţ şi 92% 

dintre întreprinderile de alimentaţie publică şi 100% dintre blocurile alimentare ale 

instituţiilor pentru copii şi adolescenţi, verificate, comercializează/utilizează sare alimentară 

iodată. 97% dintre probele de sare iodată analizate conţin cantităţi adecvate de iod (25 mg şi 

mai mult de iod per kg de sare). A fost elaborat şi prezentat spre avizare proiectul planului 

naţional de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic.  

 

309. A fost stabilită modalitatea de plată şi criteriile privind contractarea prestatorilor de 

servicii medicale pe următoarele tipuri de asistenţă medicală: asistenţă medicală urgentă 

prespitalicească; asistenţă medicală primară; asistenţă medicală specializată de ambulator; 

asistenţă medicală spitalicească; servicii medicale de înaltă performanţă; îngrijiri medicale la 

domiciliu. Pentru contractarea serviciilor medicale au fost aprobate următoarele metode de 

plată a prestatorilor de servicii medicale: per capita; per serviciu; per caz tratat; per vizită (în 

„cazul asistat" de îngrijiri medicale la domiciliu); buget global; plata retrospectivă per serviciu 

în limitele bugetului contactat; bonificaţia pentru indicatorii de performanţă.  

 

310. În a. 2009 cuantumul resurselor financiare alocat sistemului de sănătate a constituit 

3.846,8 mil. lei, cu 453,9 mil. lei mai mult comparativ cu a. 2008, cu toate că indicele 

preţurilor de consum în 2009 a înregistrat 0%. În 2010 pentru sănătate a fost aprobată suma de 

4.040,9 mil. lei în condiţiile unui indice a preţurilor de consum prognozat de 9,3%, în 2011 

cuantumul alocaţiilor pentru sănătate este prognozat în sumă de 4.256,5 mil. (rata inflaţiei 

prognozată este de 6%). 

 

311. În anul 2010 s-a menţinut cota de 30% din alocările fondului de bază pentru asistenţa 

medicală primară. În 7 luni ale anului 2010 serviciile de asistenţă medicală primară au fost 

achitate în sumă de 566,9 mil. lei, ceea ce constituie 32,1% din fondul de bază. 

 

312. Pentru medicamente compensate în anul 2010 sunt aprobate mijloace în sumă de 112,0 

mil. lei sau cu 51,2% mai mult în comparaţie cu suma achitată în a. 2009 (74,1 mil. lei). 
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313. În anul 2010, numărul poliţelor de asigurare realizate s-a majorat comparativ cu anul 

2009, de la 25,7 mii la 33,55 mii. 

 

314. În fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2010 au fost acumulate 

prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă achitate de persoanele fizice 

în sumă de 40.389,5 mii lei, comparativ cu 38.466,1 mii lei în anul 2009. Măsurile întreprinse 

au făcut posibilă majorarea numărului poliţelor realizate până la 01.07.2010 faţă de perioada 

respectivă a anului 2009, de la 23,9 mii la 31,3 mii. 

 

315. Activitatea Agenţiilor Teritoriale în domeniul acumulării primelor de asigurare 

obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă se monitorizează de către CNAM permanent. 

Astfel, în urma analizei planului de acumulare a primelor de asigurare în sumă fixă, încasate 

în perioada lunilor ianuarie – aprilie 2010 au fost mobilizate eforturile pentru acoperirea 

maximă a populaţiei cu asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 

 

316. A fost efectuat un studiu şi înaintate o serie de recomandări pentru extinderea 

cuprinderii cu asigurări medicale obligatorii a persoanelor auto-angajate în sectorul privat. O 

parte din recomandările respective au fost luate la baza intervenţiilor reflectate în 

documentele de politici elaborate.  

317. La planificarea volumului de servicii medicale pentru anul 2010 s-a ţinut cont de 

ponderea reală a diferitor tipuri de asistenţă medicală în teritoriile administrative şi la diverse 

etape de acordare a serviciilor medicale, de fluxul real al pacienţilor şi de realizarea treptată a 

echităţii în distribuirea surselor financiare. Ca urmare, repartizarea mijloacelor fondului de 

bază pe tipuri de asistenţă medicală s-a efectuat diferenţiat, în contextul priorităţilor şi 

angajamentelor sistemului de sănătate şi măsurilor anti-criză asumate, orientate spre 

asigurarea protecţiei financiare şi a accesului populaţiei la serviciile medicale esenţiale. 

Aceste măsuri includ asigurarea accesului întregii populaţii la asistenţa urgentă 

prespitalicească şi asistenţa medicală primară, prin realocarea mijloacelor financiare 

acumulate în FAOAM din contul transferurilor din bugetul de stat concomitent cu optimizarea 

conţinutului Programului unic; acordarea subvenţiilor din contul bugetului de stat persoanelor 

vulnerabile din punct de vedere economico-financiar pentru acoperirea costului poliţelor de 

FAOAM; extinderea listei medicamentelor parţial şi/sau integral compensate din FAOAM 

prin includerea medicamentelor esenţiale şi generice cu substituirea concomitentă a celor 

costisitoare. De asemenea, persoanele neasigurate beneficiază de asistenţă medicală 

specializată de ambulator (în infecţia HIV/SIDA) şi spitalicească în cazul maladiilor social-

condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice. 

 

318. În cadrul asistenţei medicale specializate de ambulator a sporit accesul persoanelor 

asigurate la consultaţiile specialiştilor de profil la specialităţile oftalmologie, ginecologie, 

otorinolaringologie, şi de asemenea, la spitalizare în cazul maladiilor cronice ce prezintă risc 

de invaliditate şi necesită tratament de recuperare şi reabilitare în condiţii spitaliceşti. 

 

319. Pentru sporirea utilizării eficiente a mijloacelor alocate spitalelor, în anul 2010 

achitarea serviciilor medicale în cadrul asistenţei medicale spitaliceşti continuă pe principiul 

de “caz tratat” pe profiluri de specialitate, diferenţiate pentru spitalele raionale, municipale şi 

republicane şi care va include unele profiluri noi de maladii şi patologii asociate. De 
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asemenea, se implementează treptat co-plăţile în spitalele municipale şi de nivel terţiar, 

concomitent cu dreptul de alegere liberă a acestora de către pacient, în vederea ameliorării 

subfinanţării şi descurajării solicitărilor excesive la servicii spitaliceşti. 

 

320. În scopul sporirii numărului de asiguraţi, încadraţi în sistemul asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală, în 2010 a fost păstrată reducerea mărimii primei de asigurare obligatorie 

de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă pentru unele categorii de plătitori, achitată în 

termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a legii în cauză, în mărime de 50%. Suplimentar, 

a fost prevăzută o reducere de 75% a primei de asigurare pentru proprietarii de terenuri 

agricole, achitată în primele 3 luni ale anului asigurat.  

 

321. În cazul persoanelor neasigurate, cheltuielile pentru asistenţa medicală urgentă 

prespitalicească, asistenţa medicală primară, precum şi asistenţa medicală specializată de 

ambulator şi spitalicească în cazul maladiilor social-condiţionate cu impact major asupra 

sănătăţii publice, se acoperă din contul mijloacelor fondurilor asigurării obligatorii de 

asistenţă medicală. Astfel, toată populaţia are acces la tipurile menţionate de asistenţă 

medicală, finanţată din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.  

 

322. În conformitate cu tendinţele înregistrate în datele statistice şi solicitările persoanelor 

asigurate, în anul 2010 au crescut proporţional spectrul şi numărul serviciilor medicale de 

înaltă performanţă, inclusiv cu mărirea cotei acordate populaţiei din sectorul rural şi 

categoriilor dezavantajate.  

 

323. Pentru anul 2010 este contractat un număr mai mare de prestatori de îngrijiri medicale 

la domiciliu, care va permite sporirea accesului persoanelor în etate, singuratice şi cu 

dizabilităţi de a beneficia de acest tip de asistenţă medico-socială. 

 

4.2. Creşterea gradului de ocupare prin racordarea ofertei educaţionale la cererea de pe 

piaţa de muncă 

 

324. În scopul asigurării pieţei muncii cu personal calificat şi racordării sistemului de 

pregătire profesională la necesităţile pieţei muncii a fost semnat Memorandumul de Înţelegere 

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

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

cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere) din Republica Moldova. Memorandumul va contribui 

la reîncadrarea în cîmpul muncii a personalului militar şi adaptarea socială a militarilor care 

îndeplinesc serviciul prin contract şi a cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere). Lansarea 

Proiectului de reinstruire a militarilor în rezervă din Republica Moldova a demarat la 14 

septembrie 2010. 

325. Pentru asigurarea necesităţilor pieţei muncii în muncitori calificaţi a fost organizată 

înmatricularea la 4 meserii noi: „Lăcătuş – montator aparatură”; „Radiomecanic la repararea 

echipamentului radioelectronic”; „Îngrijitoare bolnavi la domiciliu”; „ Cizmar - confecţioner 

încălţăminte ortopedică”. 

326. Pornind de la recomandările Organizaţiei Internaţionale a Muncii orientate spre 

îmbunătăţirea capacităţii Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) a 

fost aprobată Strategia de modernizare a Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă 
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pentru anii 2009-2015 şi Planul de acţiuni. Acesta urmăreşte consolidarea capacităţilor 

Agenţiei Naţionale de stabilire a parteneriatelor pe piaţa muncii. În acest sens a fost elaborat 

Manualul procedurilor de lucru cu clienţii în agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de 

muncă. 

327. În vederea realizării obiectivului de dezvoltare a sistemului informaţional al pieţei 

muncii, inclusiv componentul migraţiei forţei de muncă, a fost inaugurat Centrul de Apel - 

Piaţa Muncii, care furnizează solicitanţilor informaţii referitor la serviciile oferite gratuit de 

agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă; locurile de munca libere înregistrate in 

banca de date a ANOFM; modalităţile de căutare a unui loc de munca; procedura de 

înregistrare la agenţiile teritoriale; informaţii ce ţin de migraţia legala in scop de muncă şi 

riscurile migraţiei ilegale.  

328. Prognoza pieţei muncii şi Barometrul Profesiilor pentru anul 2010 stau la baza 

racordării sistemului de formare profesională la necesităţile pieţei mucii, planificării activităţii 

ANOFM şi a structurilor teritoriale pentru anul 2010. 

329. Conform bazei de date a ANOFM şi structurilor sale teritoriale pe parcursul anului 

2010 la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au fost înregistrate 81 523 persoane. Din 

numărul total al şomerilor înregistraţi de la începutul anului curent au fost plasaţi în cîmpul 

muncii 14 68 persoane.  

330. Activitatea de mediere a muncii a fost susţinută de organizarea tîrgurilor locurilor de 

muncă. Trebuie menţionată noutatea băncii electronice de date a locurilor vacante din diferite 

ramuri ale economiei naţionale, utilizată în cadrul tîrgurilor desfăşurate. 

331. În colaborare cu Serviciul Public de Ocupare a Forţei de Muncă din Germania şi 

Centrul Internaţional pentru Migraţiune, în noiembrie 2009, a fost organizat Tîrgul Locurilor 

de Muncă pentru cetăţenii moldoveni care trăiesc şi muncesc temporar în Germania, avînd ca 

scop informarea despre oportunităţile de reîntoarcere în Moldova. În luna mai 2010 o astfel de 

acţiune a fost organizată pentru cetăţenilor moldoveni care trăiesc şi muncesc temporar în 

Italia. 

332. La 26 mai 2010 s-a desfăşurat Forul meseriilor şi profesiilor pentru tineret, în cadrul 

căruia a fost organizat un Tîrg al locurilor de muncă pentru tineri. Drept urmare, tîrgul a fost 

vizitat de cca 2000 de tineri care au avut posibilitatea să se întîlnească direct cu angajatorii, 

dintre care 115 persoane au fost angajate. 

 

4.3. Asigurarea incluziunii şi protecţiei sociale la un nivel mai înalt 

 

333. În scopul perfecţionării sistemului de asistenţă socială bazată pe testarea veniturilor şi 

evaluarea necesităţilor solicitanţilor, precum şi pentru majorarea gradului de cuprindere a 

acestuia, a fost majorat venitul lunar minim garantat (VLMG) al familiei de la 430 lei (în 

2009) la 530 lei. Potrivit estimărilor, pentru ajutorul social acordat în baza evaluării venitului 

global mediu lunar vor fi eligibile circa 144 mii persoane sau circa 38 mii familii 

defavorizate, luînd în calcul mărimea medie a familiei beneficiare în anul 2009 – 3,8 

persoane. În 2010, în lista beneficiarilor de ajutor social au fost încadraţi peste 55 mii familii 

defavorizate. Cheltuielile pentru plata ajutorului social au crescut de la 114 mil. lei în 2009 la 

283,7 mil.lei în anul 2010. Pe lîngă majorarea cuantumului venitului lunar garantat, creşterea 

cheltuielilor a fost condiţionată şi de efectuarea unor modificări ale cadrului legislativ-

normativ în vederea îmbunătăţirii mecanismului de acordare a ajutorului social, urmare a 
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cărora a fost extins şi numărul de beneficiari. Un rol important în acest sens l-a avut 

desfăşurarea mai multor campanii de informare a populaţiei despre prevederile noii legi. 

334. Pentru asigurarea direcţionării eficiente a mijloacelor financiare către cele mai 

nevoiaşe persoane, începînd cu 1 ianuarie 2010 nu se stabilesc compensaţii nominative noilor 

solicitanţi, aceştia avînd posibilitatea de a apela la ajutorul social. 

335. În scopul evaluării şi monitorizării rezultatelor implementării noului sistem de 

acordare a prestaţiilor sociale în baza evaluării veniturilor, urma să fie instituită Inspecţia 

Socială, abilitată cu efectuarea controlului asupra corectitudinii stabilirii ajutorului social şi 

utilizării conform destinaţiei a mijloacelor financiare alocate în acest scop. Din lipsa 

mijloacelor financiare structura respectivă nu a fost creată. 

336. În vederea dezvoltării şi consolidării reţelei naţionale de asistenţi sociali prin 

instituirea unui mecanism de formare iniţială şi continuă a asistenţilor sociali a fost aprobată 

Strategia privind crearea sistemului de formare profesională continuă a personalului angajat în 

sistemul de asistenţă socială. În perioada iunie - decembrie 2009 a fost organizată instruirea 

iniţială a 520 asistenţi sociali comunitari. Începînd din iunie 2010 a demarat procesul de 

formare continuă a asistenţilor sociali comunitari. Scopul acesteia este consolidarea 

competenţelor funcţionale şi crearea unei culturi organizaţionale pentru stimularea 

perfecţionării profesionale continue. Pînă în prezent, de formare continuă au beneficiat circa 

830 din totalul de 1159 asistenţi sociali. 

337. Pentru fortificarea competenţelor şi abilităţilor echipei de asistenţi şi lucrători sociali 

la nivel local în vederea soluţionării cazurilor beneficiarilor în comunitate şi familie a fost 

instituit mecanismul de supervizare profesională şi aprobat Ghidul de implementare a 

acestuia. Gradul de acoperire a asistenţilor sociali cu proceduri de supervizare constituie 

77,4%. 

338. Schimbările structurale parvenite la nivel de comunitate au impus necesitatea definirii 

mai clare a competenţelor structurilor teritoriale de asistenţă socială de nivelul I şi II, fapt 

realizat prin modificarea cadrului legal pentru sistemul integrat de servicii sociale. Una dintre 

modificările importante vizează definirea rolului de elaborare a politicii şi cadrului normativ-

metodologic la nivel central, rolului de organizare şi gestionare a resurselor precum şi rolului 

de prestare a serviciilor sociale la nivelul II al administraţiei publice locale şi rolul de 

susţinere a procesului de prestare a serviciilor sociale la nivelul I al administraţiei publice 

locale. De asemenea, personalul angajat în sistemul de asistenţă socială a fost suplimentat cu 

asistenţii parentali profesionişti şi părinţii educatori din cadrul caselor de copii de tip familie.  

339. În iunie 2010, a fost adoptată Legea cu privire la serviciile sociale, care stabileşte 

cadrul general de creare şi funcţionare a sistemului integrat de servicii sociale cu determinarea 

sarcinilor şi responsabilităţilor autorităţilor publice centrale şi locale, a altor persoane juridice 

abilitate în asigurarea şi prestarea serviciilor sociale, precum şi protecţia drepturilor 

beneficiarilor de servicii sociale. 

340. Pentru crearea unui sistem informaţional automatizat integrat în domeniul asistenţei 

sociale pentru toate nivelurile de administrare şi management au fost elaborate cinci module 

de evidenţă suplimentare: protecţia drepturilor copilului, prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, traficul de fiinţe umane, evidenţa şi asistenţa socială a persoanelor cu dizabilităţi, 

asistenţa socială a persoanelor infectate/ afectate HIV/SIDA. Acest lucru fiind un pas 

important în întregirea bazei de date a beneficiarilor de asistenţă socială.  
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341. Consolidarea sistemului de servicii sociale presupune dezinstituţionalizarea copiilor 

din sistemul de îngrijire rezidenţială, prevenirea instituţionalizării lor şi reintegrarea ulterioară 

în comunitate prin oferirea serviciilor comunitare de tip familie.  

342. În procesul de reformă a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului în toate unităţile 

administrativ-teritoriale au fost instituite Comisiile pentru protecţia copilului aflat în 

dificultate. Pe parcursul anului 2009 au fost convocate 371 şedinţe ale acestor Comisii, la care 

au fost examinate 1568 cazuri, în rezultat, au fost avizate 835 cazuri de prevenire a 

instituţionalizării şi 255 cazuri de instituţionalizare. 

343. Ca formă alternativă îngrijirii rezidenţiale a copilului, astăzi în republică sunt create 74 

case de copii de tip familial, în care sunt plasaţi 308 copii orfani şi rămaşi fără ocrotire 

părintească.  

344. Serviciul de asistenţă parentală profesionistă are ca scop protecţia temporară a 

copilului aflat în dificultate, socializarea şi reintegrarea acestuia în familia biologică, extinsă 

sau în alte forme de îngrijire de tip familial. În prezent, în 89 familii de asistenţi parentali 

profesionişti sunt plasaţi 125 copii. Pornind de la dezideratul de prevenire a instituţionalizării 

copiilor şi de diversificare a serviciilor sociale adresate copiilor aflaţi în dificultate, au fost 

aprobate cuantumurile şi tipurile alocaţiilor achitate asistenţilor parentali profesionişti în 

dependenţă de durata plasamentului şi numărul copiilor plasaţi în serviciul vizat. 

345. În iunie 2010 a fost aprobat Planul naţional de acţiuni cu privire la protecţia copiilor 

rămaşi fără îngrijirea părinţilor pentru anii 2010-2011. 

346. În contextul promovării drepturilor şi a deplinei participări a persoanelor cu dizabilităţi 

în societate şi asigurării protecţiei sociale adecvate acestor categorii de cetăţeni la 9 iulie 2010 

Parlamentul a ratificat Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată 

la New York la 13 decembrie 2006 şi semnată de Republica Moldova la 30 martie 2007. 

Potrivit angajamentelor ce derivă din prevederile Convenţiei a fost adoptată Strategia privind 

incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi (2010–2013), care defineşte reformarea 

politicii statului în domeniul dizabilităţii şi cuprinde liniile directoare de activităţi în domeniul 

armonizării sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi la standardele 

europene şi prevederile Convenţiei.  

347. În scopul implementării principiului dependenţei între mărimea contribuţiilor plătite si 

mărimea pensiilor primite au fost efectuate modificări în vederea corelării contribuţiilor 

individuale achitate de către asigurat şi cuantumul pensiilor de asigurări sociale primite.  

348. În condiţiile existenţei mai multor norme privilegiate de pensionare a devenit 

inevitabilă reconsiderarea sistemului de pensii în vederea unificării acestuia şi excluderea 

condiţiilor privilegiate din sistemul public de asigurări sociale. Din păcate, deocamdată nu s-

au înregistrat progrese tangibile în această direcţie. 

349. În vederea îmbunătăţirii politicilor de asigurare socială şi eficientizării cheltuielilor 

BASS şi BS a fost modificată sursa de finanţare a pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere 

judecătorilor şi procurorilor. Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2010, cheltuielile pentru achitarea 

pensiilor şi indemnizaţiilor lunare viagere acestor categorii de persoane se suportă: 50% din 

mărimea stabilită - din bugetul asigurărilor sociale de stat şi 50% - din bugetul de stat. 
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PRIORITATEA 5:  Dezvoltarea regională 

 

5.1. Participarea echilibrată a tuturor regiunilor la dezvoltarea social-economică a ţării, 

accent prioritar pe regiunile Nord, Centru şi Sud  

 

350. Deşi Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova a fost adoptată încă la 

finele anului 2006, demararea procesului de implementare a politicii de dezvoltare regională a 

avut o mai mare amploare începînd cu al doilea semestru al anului 2009. 

 

351. Procesul de constituire a cadrului instituţional de dezvoltare regională a fost tărăgănat 

în timp. Astfel, deşi Consiliul Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale şi consiliile 

regionale pentru dezvoltare Nord, Centru şi Sud, întemeiate pentru aprobarea, promovarea şi 

coordonarea obiectivelor de dezvoltare regională la nivel naţional şi regional au fost create 

încă în anul 2008, Agenţiile de dezvoltare regională Nord, Centru şi Sud, menite să 

implementeze obiectivele de dezvoltare regională au fost create doar la finele anului 2009 

sediile acestora fiind în mun. Bălţi, or. Ialoveni şi respectiv or. Cimişlia.  

 

352. Bugetele agenţiilor au fost aprobate de către Consiliul Naţional de Coordonare a 

Dezvoltării Regionale în luna februarie curent finanţarea lor efectuîndu-se în proporţie de 

44%, din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională, iar 56% sînt acoperite de proiectul 

DFID „Moldova: Cooperare în dezvoltarea regională”.  

 

353. Pentru reglementarea şi coordonarea politicii naţionale de dezvoltare regională, în 

perioada de referinţă a fost creată Direcţia generală dezvoltare regională. La 4 martie 2010, 

Guvernul a aprobat Strategia naţională de dezvoltare regională, documentul principal de 

planificare a dezvoltării regionale, care reflectă politica naţională în domeniu şi introduce 
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mecanismele naţionale ale acestei dezvoltări. Aceasta fapt a dat start procesului de 

implementare a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova.  

 

354. Urmare acestui eveniment, au fost aprobate şi strategiile de dezvoltare regională Nord, 

Centru şi Sud, documente ale politicii de dezvoltare regională pe termen mediu. Strategiile 

respective au fost elaborate cu participarea activă a autorităţilor publice locale de ambele 

nivele, a organizaţiilor neguvernamentale şi a sectorului privat în fiecare din cele trei regiuni 

priorităţile identificate fiind: 

o Reabilitarea infrastructurii fizice; 

o Susţinerea dezvoltării sectorului privat, în special în regiunile rurale; 

o Îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a atractivităţii turistice. 

o Întru asigurarea transparenţei, la etapa elaborării, proiectele documentelor menţionate 

au fost consultate cu publicul larg.  

 

355. Prin Decizia Consiliului Naţional de Coordonare în Dezvoltarea Regională a fost 

aprobat Manualul Operaţional privind modul de utilizare a mijloacelor Fondului naţional 

pentru dezvoltarea regională, care reflectă modul de funcţionare a fondului, posibilităţile şi 

modalităţile de utilizare a acestuia. Pentru punerea în aplicare a Manualului Operaţional au 

fost efectuate mai multe sesiuni de instruire pentru consolidarea capacităţilor colaboratorilor 

Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale şi ai agenţiilor în diverse domenii. 

 

356. În perioada 10 mai – 10 iunie 2010 a avut loc Apelul-pilot de propuneri de proiecte de 

dezvoltare regională pentru finanţare din mijloacele Fondului naţional de dezvoltare 

regională, care constituie 1% din veniturile aprobate ale bugetului de stat pe anul respectiv. În 

rezultatul acestuia au fost recepţionate 135 de propuneri de proiecte, 56 de proiecte fiind 

incluse în Documentul Unic de Program pentru anii 2010-2012, care a fost aprobat de către 

Guvern la 26 august curent şi urmează a fi finanţate din contul mijloacelor Fondului naţional 

de dezvoltare regională. 

 

357. Menţionăm că pe parcursul acestei perioade Cancelaria de Stat a implementat 

Programul Comun pentru Dezvoltare Locală Integrată, aprobînd, în acest sens hotărîrea 

Guvernului nr.608 din 5 iulie 2010 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Legii 

nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, instituind astfel, 

Comisia Paritară pentru descentralizare. În acest context, prin decizia Comisiei menţionate, au 

fost constituite Grupurile de lucru pentru descentralizare, care au iniţiat activitatea de 

elaborare a contribuţiilor sectoriale pentru proiectul Strategiei Naţionale de Descentralizare şi 

a Planului de implementare a acesteia. Totodată, este în desfăşurare procesul de revizuire a 

cadrului legislativ în vigoare şi identificarea propunerilor pentru conformarea principiilor 

descentralizării. 

 

358. Au fost, de asemenea, iniţiate 4 studii ample privind evaluarea capacităţilor 

autorităţilor administraţiei publice locale, serviciilor descentralizate şi desconcentrate, 

impactul organizării teritorial-administrative, evaluarea situaţiei existente în domeniul 

descentralizării administrative şi fiscale, însă acestea urmează a fi finalizate, iar rezultatele 

activităţii Grupurilor de lucru urmează a fi reflectate în documentul final de politici, care se 

preconizează a fi definitivat pînă la sfîrşitul perioadei de raportare. 
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359. Deşi au fost întreprinse mai multe acţiuni în privinţa asigurării transferului de 

competenţă către autorităţile publice locale şi întărirea capacităţii lor administrative, rezultate 

viabile în acest sens nu sunt înregistrate. Urmează a se monitoriza activitatea grupurilor de 

lucru în vederea definitivării metodologiei de evaluare a capacităţilor APL de nivelul I şi II, 

aprobarea instrumentelor de lucru, etc.  

 

360. Este de menţionat evoluţia progresului în vederea realizării unuia din obiectivele 

principale ale domeniului de descentralizare - fortificarea autonomiei financiare şi 

patrimoniale a autorităţilor publice locale. În acest context, în cadrul Ministerului Finanţelor a 

fost instituit un grup de lucru sectorial, care urmează să implementeze acţiuni concrete în 

vederea delimitării competenţelor delegate de cele proprii ale autorităţilor publice locale şi 

reexaminarea mecanismului de finanţare a lor, să identifice propunerile optime privind 

echilibrarea resurselor financiare disponibile ale bugetelor locale cu competenţele ce le revin 

în efectuarea cheltuielilor publice, perfecţionarea cadrului normativ pentru împrumuturile 

publice la nivel local, etc. Menţionăm că pe parcursul perioadei de raportare, au fost 

evidenţiate unele progrese, însă acestea urmează a fi raportate la realizarea obiectivului 

principal şi măsurarea nivelului de realizare a acestuia. Aici ne referim la separarea serviciilor 

publice între APC şi APL şi descentralizarea propriu-zisă a acestora, proces care necesită în 

primul rînd un cadrul normativ şi legislativ bine formulat şi conform standardelor europene şi 

internaţionale. Menţionăm, totodată, realizarea unui şir de acţiuni care urmăresc consolidarea 

capacităţilor atît a APC cît şi a APL, aferente implementării adecvate a prevederilor 

respective. 

 

361. Deşi au fost întreprinse mai multe acţiuni în privinţa asigurării transferului de 

competenţă către autorităţile publice locale şi întărirea capacităţii lor administrative, rezultate 

viabile în acest sens nu sunt înregistrate. Urmează a se monitoriza activitatea grupurilor de 

lucru în vederea definitivării metodologiei de evaluare a capacităţilor APL de nivelul I şi II, 

aprobarea instrumentelor de lucru, etc.  

 

5.2. Accelerarea dezvoltării oraşelor mici în calitate de "poli de creştere" ai regiunilor  

 

362. Întru selectarea şi prioritizarea propunerilor de proiecte, recepţionate în cadrul 

Apelului-pilor, a fost aprobat Îndrumarul privind verificarea administrativă şi examinarea 

preliminară a propunerilor de proiecte în domeniul dezvoltării regionale. 

 

363. Pentru favorizarea oraşelor mici, în calitate de ”poli de creştere”, la criteriul de 

evaluare ”Contribuţia activităţilor proiectului la dezvoltarea zonelor defavorizate”, 

localităţilor urbane, la punctajul obţinut, li se adaugă suplimentar încă 2 puncte. 

 

364. Concomitent, întru atingerea acestui obiectiv a fost elaborat Planul de amenajare a 

teritoriului naţional care a fost prezentat instituţiilor interesate pentru examinare şi avizare, în 

conformitate cu art. 19 al legii nr. 835 din 17.05.1996 privind principiile urbanismului. 

 

5.3. Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în agricultură  
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365. Luînd în consideraţie istoricul şi modelul de dezvoltare al ramurilor cheie în Republica 

Moldova, precum şi mărimea spaţiului rural în raport cu restul profilurilor de dezvoltare, 

putem susţine faptul că domeniul agriculturii şi procesul de dezvoltare rurală ocupă un loc de 

frunte în cadrul ciclului de prioritizare la nivel naţional. Direcţiile de schimbare stabilite în 

cadrul Strategiei Naţionale de Dezvoltare (SND) în vederea dezvoltării şi modernizării 

sectorului agricol, sunt: a) creşterea eficienţei agriculturii şi a competitivităţii produselor 

agroalimentare; şi b) reducerea numărului de persoane implicate în agricultură.  

 

366. Pentru îmbunătăţirea managementului terenurilor agricole şi protecţia complexă a 

solurilor este de remarcat proiectul desfăşurat cu suportul şi finanţarea Băncii Mondiale şi 

Agenţiei Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare (SIDA), în vederea reparcelării terenurilor 

agricole pe teritoriile administrative a 40 de sate din 21 raioane, selectate pentru faza de 

pilotare. Bugetul mediu alocat fiecărei localităţi în vederea realizării acestui proces de 

reparcelare este de 60 mii lei. Din numărul total de proprietari identificaţi (50,184 persoane) 

în cele 40 de sate, 75% (37,520 persoane) au fost intervievaţi: 55% din numărul total de 

proprietari identificaţi şi-au manifestat interesul de a participa în proiect (27,765 persoane) şi 

20% (7,381 persoane) au semnat formularele acordului de reparcelare ceea ce înseamnă că 

proiectarea/planificarea reparcelării a fost finalizată pentru aceşti proprietari de terenuri, iar 

tranzacţiile pot fi înregistrate şi implementate. La situaţia din 30 septembrie 2010, în cele 40 

localităţi participante erau iniţiate 8,439 tranzacţii funciare dintre care 5,513 pe deplin 

implementate (4,392 tranzacţii de vînzare-cumpărare, 164 de schimb, 345 de arendă şi 438 

moşteniri) şi 2,926 tranzacţii în progres de implementare. Rata de participare a proprietarilor 

la proiect constituie 11% – luînd în calcul doar tranzacţiile deja înregistrate şi 17% – adăugînd 

tranzacţiile aflate în proces de implementare. 

 

367. Totodată, pe parcursul anului 2010 au fost dezvoltate, promovate şi implementate în 

practică tehnologii resurso-reproductive de prelucrare a solului în cadrul unui set de 4 

gospodării agricole, pe o suprafaţă totală de 6,085 ha (Moara de piatră, Popeştii de jos, 

Ţarigrad şi Hăsnăşenii Mari, raionul Drochia).  

 

368. O altă serie de proiecte pilot privind “Deţinerea Cărţii istoriei Cîmpurilor” au fost 

implementate pe o suprafaţă totală de 200 ha, în gospodăriile agricole din raioanele Soroca, 

Edineţ, Orhei, Briceni şi Ocniţa. 

 

369. De asemenea, în vederea îmbunătăţirii managementului terenurilor agricole, a fost 

elaborat materialul informativ „Patrimoniul pedologic, calitate, valorificare şi management” şi 

ghidul ”Evaluarea şi managementul solurilor în cadrul practicilor agricole ecologice”. După 

cum derivă şi din titlu, ultimul este destinat producătorilor agricoli care s-au angajat în 

dezvoltarea sectorului ecologic de producţie. 

 

370. Conform prevederilor legale, fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru 

2010 constituie 300,0 mil. lei, la care de la 1 octombrie curent, a fost majorat cu încă 100 

mil.lei. La situaţia din 6 octombrie 2010, erau valorificate 79,5 mil. lei, preponderent 

mijloacele fiind alocate pentru stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor 

multianuale unde au fost valorificate 37,5 mii lei şi stimularea investiţiilor pentru procurarea 
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tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului de irigare unde au fost valorificate 

19,8 mil. lei. 

 

371. În cursul perioadei de raportare, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură a 

primit spre examinare 1,551 cereri de subvenţionare, dintre care 770 autorizate, iar celelalte în 

proces de examinare. 

 

372. În acelaşi sens, cu susţinerea statului, prin intermediul Programelor IFAD şi RISP, în 

sectorul rural al republicii, pe durata semestrului I al anului 2010, au fost finanţate 246 

activităţi agricole în valoare de 74,8 mil. lei. Este un indicator care prezintă o performanţă 

importantă la acest capitol, reprezentînd o majorare a acestui tip de alocaţii cu aproximativ 

68% (42 mil. lei) faţă de aceeaşi perioadă a anului 2009. 

 

373. Prin prisma Programului de dezvoltare a infrastructurii de piaţă pentru produsele 

agroalimentare sunt promovate politici de piaţă şi comerţ pentru asigurarea unui mediu 

favorabil necesar dezvoltării afacerilor şi stimularea investiţiilor de-a lungul lanţului valoric 

agroalimentar, promovarea activă a exporturilor de produse agricole cu valoare adăugată, 

susţinerea procesului de îmbunătăţire a infrastructurii post-recoltare şi consolidarea relaţiilor 

directe între producători şi consumatori, perfecţionarea infrastructurii de marketing şi 

implementare a unui sistem de informare asupra pieţelor, atragerea investitorilor străini şi 

locali în procesul de dezvoltare a mijloacelor de producere şi creştere a calităţii producţiei 

agroalimentare. 

 

374. Întru asigurarea inofensivităţii produselor alimentare şi promovarea exporturilor, 

precum şi a armonizării legislaţiei naţionale la Aqui-urile Comunitare, a fost elaborat şi 

adoptat de către Parlament în prima lectură proiectul legii cu privire la protecţia plantelor şi 

carantina fitosanitară. De asemenea, a mai fost elaborat şi implementat „Registrul fitosanitar” 

care conţine un set de date vitale despre importatorii producţiei supuse controlului fitosanitar. 

 

375. În vederea promovării mărcilor comerciale din industria vinicolă au fost examinate 

posibilităţile de colaborare dintre agenţii economici autohtoni-producătorii de băuturi 

alcoolice din Republica Moldova şi Agenţia de planificare media strategică „MAXXIMUM 

CONSULTING” din Ucraina. Ca urmare, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în 

Ucraina, au fost expediate propuneri de colaborare la acest capitol. 

 

376. Parteneriatul moldo-italian a fost consolidat semnificativ prin semnarea unui acord cu 

Provincia de Fermo, Italia, care prevede fondarea în comun într-un viitor proxim a trei case de 

ambalare a produselor agricole în localităţile din Orhei, Ungheni şi Cahul, crearea de 

întreprinderi mixte pentru producerea şi comercializarea fructelor şi legumelor pe piaţa 

Uniunii Europene, atragerea investiţiilor private şi a mijloacelor financiare din UE pentru alte 

proiecte mixte, care urmează a fi transpuse în fapt, pentru extinderea şi aprofundarea relaţiilor 

în domeniile de interes comun. Totodată, a mai fost elaborat proiectul Planului de acţiuni 

privind promovarea schimbului comercial cu produsele agroalimentare şi atragerea 

investiţiilor în domeniul agriculturii şi industriei alimentare între Ministerul Agriculturii şi 

Industriei Alimentare şi Ambasadele Republicii Moldova în Federaţia Rusă şi Ucraina. 
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377. În perioada de raport, au fost semnate un şir de Memorandumuri de Înţelegere între 

Guvernul Republicii Moldova şi cele a României şi Republicii Cehe, precum şi cu Corporaţia 

Canadiană Agro-sustainable Partnership (CASP), care prevăd un şir de direcţii principale de 

colaborare precum: trasabilitatea animalelor, sisteme de irigare, procesarea laptelui, 

producerea şi promovarea vinurilor, procesarea fructelor şi legumelor, dezvoltarea rurală, 

promovarea agriculturii cu valoare adăugată înaltă, ş.a.  

378. Referindu-ne la procesul de îmbunătăţire a educaţiei în domeniul agrar, este vital să 

menţionăm procesul de elaborare a Planului cu privire la admiterea în instituţiile de 

învăţămînt superior (ciclul I, ciclul II) şi mediu de specialitate pentru anul de învăţămînt 

2010-2011 fiind aprobat Planul de înmatriculare în anul 2010 în cadrul instituţiilor de 

învăţămînt superior (ciclul I), la masterat (ciclul II) şi mediu de specialitate, cu finanţare de la 

bugetul de stat şi în bază de contract.  

 

379. În vederea bunei organizări a repartizării absolvenţilor în cîmpul muncii, Ministerul 

Agriculturii şi Industriei Alimentare a solicitat Direcţiilor Raionale Agricultură şi 

Alimentaţie, colectarea informaţiei privind necesarul de cadre în anul 2010. Pînă în prezent, 

au fost repartizaţi 16,5% (229 persoane) din numărul total de absolvenţi (1,391 persoane). 

380. Rolul cheie în vederea îmbunătăţirii performanţelor şi cunoştinţelor tehnice în rîndul 

profesioniştilor domeniului agrar, îl are Agenţia Naţională de Dezvoltare Rurală (ACSA) în 

colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare (MAIA). În perioada ianuarie – 

august 2010, ACSA a organizat 2,406 seminare şi programe de instruire, ceea ce constituie o 

creştere a indicatorului cu 9,1% faţă de perioada similară a anului 2009. 

 

381. Totodată, conform planului de instruiri, în perioada ianuarie - august 2010, pentru 

colaboratorii Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare au fost organizate 11 cursuri 

de instruire, inclusiv: 9 training-uri organizate de instituţiile conexe din exterior şi 2 cursuri la 

iniţiativa Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. Beneficiarii acestor cursuri 

constituie un număr de 36 colaboratori, reprezentînd o creştere cu 20% faţă de perioada 

corespondentă a anului 2009. 

 

382. Anual, beneficiarii serviciilor oferite de ACSA sunt în număr de aproximativ 300 - 

producători agricoli, antreprenori rurali şi populaţia de la sate. În scopul consolidării 

resurselor intelectuale, materiale şi financiare ale sferei ştiinţei şi inovării, eficientizării 

cercetărilor ştiinţifice în sectorul agroalimentar, Guvernul a aprobat un şir de Hotărîri care au 

drept scop reorganizarea institutelor şi organizaţiilor ştiinţifice din sectorul agroalimentar şi 

crearea noilor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi 

serviciilor contra plată, executate şi prestate de către instituţiile de învăţămînt şi cele din sfera 

ştiinţei şi inovării, ş.a. 

 

383. În domeniul creării unui parteneriat eficient între ştiinţă, educaţie şi extensiune în 

agricultură, în anul 2010, prin intermediul Staţiei Experimentale „Codru”, au demarat două 

proiecte: 1) „Implementarea soiurilor de măr imune la rapăn şi menţinerea genofondului 

pomicol” şi 2) „Utilizarea soiurilor performante de specii pomicole la fondarea livezilor 

demonstrative de uz comercial”. Scopul acestor proiecte este elaborarea tehnologiilor de 

producţie a pomilor sănătoşi, neafectaţi de boli şi viruşi, care asigură o perioadă lungă de 

exploatare a livezilor cît şi produc fructe de calitate superioară. La moment, Universitatea 
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Agrară de Stat din Moldova este în proces de înfiinţare a Parcului inovaţional pentru 

realizarea cercetărilor ştiinţifice înaintate şi propuse de către agenţii economici cu profilul de 

activitate în domeniul agriculturii. În cadrul acestui parc, vor activa 8 centre de cercetare 

ştiinţifică aplicativă din toate domeniile ştiinţelor agricole şi celor adiţionale. De asemenea, 

institutele de cercetări ştiinţifice aplicative precum şi instituţiile de învăţămînt din ramură, 

colaborează cu instituţii de cercetare similare de peste hotare. Rezultatele cercetărilor sunt 

utilizate cu succes de către doctoranzii, masteranzii şi studenţii instituţiilor de învăţămînt 

agricol, aceştia fiind de asemenea antrenaţi şi în majoritatea proiectelor de cercetare.  

 

5.4. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii regionale şi promovarea parteneriatului 

public-privat  

 

384. La elaborarea strategiilor regionale de dezvoltare s-a ţinut cont de starea actuală a 

infrastructurii fizice a întregului teritoriul ţării. Din aceste considerente şi întru sporirea 

atractivităţii Republicii Moldova faţă de investitorii atît străini, cît şi autohtoni, în 

documentele strategice regionale a fost prevăzută prioritatea ”Reabilitarea infrastructurii 

fizice”. Conform acestei priorităţi au fost recepţionate proiecte ce ţin de aprovizionarea cu apă 

potabilă, servicii canalizare şi drumuri a localităţilor din regiunile de dezvoltare. 

 

385. Concomitent, menţionăm faptul că întru atingerea acestui obiectiv agenţiile regionale 

de dezvoltare în cooperare cu Biroul de Cooperare Tehnică a Germaniei (GTZ) au realizat 

acţiuni energice în vederea modernizării serviciilor comunale, prin implementarea proiectului 

“Modernizarea serviciilor publice locale”. În acest context, din totalul proiectelor recepţionate 

în cadrul Apelului-pilot de propuneri de proiecte, GTZ va finanţa şi implementa patru 

proiecte, deja selectate, în domeniul serviciilor comunale. 

 

386. Pentru realizarea politicii de dezvoltare regională instituţiile din domeniu dezvoltă 

relaţii constructive de colaborare cu partenerii de dezvoltare din regiuni. Conform 

Instrucţiunii pentru utilizatori privind înaintarea propunerilor de proiecte pentru finanţare din 

Fondul naţional pentru dezvoltare regională, un criteriu obligatoriu de aplicare a propunerii de 

proiect este prezentarea declaraţiei de parteneriat. Astfel, propunerile de proiecte recepţionate 

conţin declaraţii de parteneriat semnate de către 3- 8 parteneri. Plus la aceasta, întru realizarea 

obiectivelor de dezvoltare regională, au fost create parteneriate de mai multe tipuri: între 

raioanele; între comunităţi; intrasectoriale; transfrontaliere. 

 

387. Pe parcursul primului semestru 2010, s-au întreprins un şir de acţiuni în vederea 

stabilirii relaţiilor de colaborare durabilă cu diverşi parteneri de dezvoltare internaţionali. În 

perioada raportată a fost încheiat Memorandumul de înţelegere între Ministerul Construcţiilor 

şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova şi Ministerul Dezvoltării regionale al 

Republicii Polone privind cooperarea regională, precum şi acordul de colaborare între 

Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova şi Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice al Republicii Bulgaria. 

 

388. Referitor la Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ucraina - Republica 

Moldova, pe parcursul perioadei respective s-au iniţiat relaţii de colaborare cu reprezentantul 

Punctului Naţional de Contact Moldova, în vederea aducerii la cunoştinţa persoanelor 
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responsabile de proiectele de dezvoltare regională şi cooperare regională despre specificul 

programelor transfrontaliere (instruire în domeniu).  

 

5.5. Prevenirea poluării mediului înconjurător şi utilizarea eficientă a resurselor naturale 

în vederea creşterii calităţii vieţii  

 

389. Referindu-ne la aspectul de gestionare a deşeurilor, este de remarcat faptul că în 

perioada de raportare se observă o creştere semnificativă a numărului de companii ce se 

profilează pe colectarea, transportarea şi utilizarea deşeurilor industriale (sticlă, metal uzat, 

maculatură, masă plastică) şi periculoase (baterii, sedimente galvanice, becuri luminiscente 

uzate, deşeuri petroliere). În acest sens, în prezent există 19 companii de profil pe piaţă, 5 

dintre acestea obţinînd autorizaţiile de activitate în anul 2010. 

 

390. De asemenea, în perioada de referinţă a fost efectuată inventarierea tuturor depozitelor 

de deşeuri menajere solide (gunoişti). Au fost identificate şi luate la evidenţă şi gunoiştile 

necontrolate (stihiinice). Urmînd datele statistice pe ţară, la momentul de faţă în Republica 

Moldova există 1,868 gunoişti pe o suprafaţă totală de 1,415 ha, dintre care doar 1,026 sunt 

autorizate. Au mai fost depistate şi 3,743 de gunoişti stihiinice dintre care 2,814 au fost 

lichidate. 

 

391. În aceeaşi ordine de idei, tot în această perioadă au mai fost amenajate 331 gunoişti 

autorizate, au fost selectate 81 terenuri pentru amplasarea unor gunişti noi şi au fost create 

servicii specializate de salubrizare în 68 localităţi rurale. 

 

392. În vederea îmbunătăţirii şi eficientizării procesului de monitorizare a POP, Centrul de 

Monitoring al Calităţii Solului din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat a fost dotat 

cu echipament profesionist şi consumabile, urmînd ulterior procedura de certificare, 

omologare şi acreditare conform standardului internaţional de competenţă ISO/CEI 17025. 

 

393. În perioada de raportare au fost efectuate lucrări de construcţie şi dezvoltare a 

sistemelor de alimentare cu apă, în rezultatul cărora în total a fost construit, reparat şi 

dezvoltat un apeduct pe o lungime de 103,1 km la care au fost conectaţi 158,623 beneficiari 

din diferite localităţi ale ţării. 

 

394. Şi sistemul de canalizare a beneficiat de îmbunătăţiri şi performanţe, prin construcţia 

şi dezvoltarea a 44 km de reţea de canalizare la care au fost conectaţi 101,356 beneficiari din 

localităţile Anenii Noi, Bălţi, Comrat, Hînceşti, ş.a.. 

 

395. Alocaţiile bugetare, atît centrale cît şi locale, pentru dezvoltarea şi modernizarea 

sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare descrise mai sus, au constituit suma de 255 

mln. lei, la care s-au mai adăugat 8.1 mln. lei alocate din cadrul Fondului Ecologic Naţional. 

 

396. În acelaşi sens, este de remarcat şi îmbunătăţirea colaborării multilaterale privind 

monitorizarea şi protecţia bazinelor rîurilor Prut şi Nistru fiind semnate memorandumuri de 

colaborare între Guvernul RM şi instituţiile responsabile din România şi Ucraina care au drept 

scop protecţia şi utilizarea durabilă a apelor acestor rîuri. 
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397. În perioada anilor 2009 – 2010, procesul de extindere a ariilor naturale protejate de 

stat şi de protecţie a florei şi faunei a rămas la cote valorice similare perioadei precedente – 

4,65% din teritoriul ţării, ceea ce reprezintă echivalentul a 157,227.4 ha. 

 

398. Ridicarea gradului de împădurire este un alt element primordial pentru asigurarea 

protecţiei mediului şi a echilibrului ecologic. În vederea realizării funcţiilor eco-productive 

ale pădurilor, este necesar ca gradul de împădurire să depăşească cota procentuală de 15%. 

Întru realizarea acestui obiectiv, în anul 2009 din Fondul Ecologic de Stat au fost alocate 

aproximativ 5,2 mil. lei pentru împădurirea terenurilor degradate şi impracticabile pentru 

agricultură, plantarea şi regenerarea fîşiilor de protecţie a cîmpurilor agricole, iar în anul 2010 

aproximativ 8,0 mil. lei. 

 

399. Urmărind datele statistice privind activitatea Agenţiei „Moldsilva” (instituţia 

responsabilă în vederea ridicării gradului de împădurire) la sfîrşitul perioadei de raportare, 

remarcăm că lucrări de plantare şi regenerare a fondului forestier au fost efectuate pe o 

suprafaţă de peste 9 mii ha. 

 

400. Pentru modernizarea şi eficientizarea sistemului naţional de monitoring privind starea 

şi evoluţia condiţiilor hidrometeorologice, inclusiv a hazardelor naturale şi a calităţii mediului 

un succes important realizat în vederea ajustării sistemelor locale la cele internaţionale de 

avertizare, constă în extinderea perioadei de prognoză a timpului de la 5 la 7 zile, introducînd 

de asemenea sistemul de avertizare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase prin coduri 

cu 4 culori (verde, galben, portocaliu şi roşu). 

 

401. Au fost iniţiate negocierile cu Banca Mondială în vederea finanţării proiectului 

„Managementul dezastrelor şi a riscurilor climatice în Republica Moldova”. Scopul de bază 

urmărit prin prisma acestui proiect, este consolidarea potenţialului inter-instituţional de 

prevenire şi minimalizare a impactului hazardurilor naturale asupra economiei naţionale şi 

populaţiei. 

 

402. Un plus de valoare consistent în vederea realizării acestei priorităţi, este adus de 

proiectul obţinut în cadrul negocierilor cu Guvernul Republicii Cehe, care prevede instalarea 

pe rîul Prut a 11 staţii hidrometrice automate începînd cu toamna anului 2010.  

 


