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INTRODUCERE 

Strategia nationala de dezvoltare pe anii 2008–2011 (în cele ce urmeaza –
Strategie) constituie documentul intern principal de planificare strategica pe 
termen mediu , care determina obiectivele de dezvoltare a Republicii Moldova 
pîna în anul 2011 si stabileste masurile si actiunile prioritare pentru atingerea 
acestor obiective. Strategia serveste drept instrument unic de integrare a cadrului 
strategic existent, de racordare a procesului de planificare bugetara (CCTM) cu 
cadrul de politici si de asimilare a asistentei tehnice si financiare externe. Pentru 
a asigura concentrarea resurselor disponibile în vederea realizarii obiectivelor si 
masurilor cu impact maxim asupra dezvoltarii economice si sociale a tarii, 
Strategia se axeaza pe un numar limitat de prioritati strategice.  

Obiectivul fundamental al Strategiei este crearea conditiilor pentru 
îmbunatatirea calitatii vietii populatiei prin consolidarea fundamentului pentru o 
crestere economica robusta, durabila si incluziva. În acest context, spiritul si 
viziunea Strategiei aspira la apropierea Republicii Moldova de standardele 
europene si, astfel, la atingerea obiectivului de integrare europeana. Toate 
directiile prioritare de dezvoltare stabilite în Strategie urmaresc ajustarea 
politicilor nationale relevante la cele europene. În acest scop, actiunile 
întreprinse pentru realizarea Strategiei se vor întemeia pe cele patru criterii de la 
Copenhaga, racordarea la care ar putea asigura apropierea tarii noastre de 
valorile si structurile europene. În special, prin prisma Strategiei, Guvernul va 
depune eforturi pentru transpunerea acquis-lui comunitar în legislatia nationala, 
asigurînd implementarea consecventa a legislatiei europene adoptate. În procesul 
de implementare a Strategiei, Guvernul va acorda o atentie deosebita 
problemelor identificate în rapoartele de progres, elaborate de Comisia 
Europeana în cadrul Politicii Europene de Vecinatate.  

Elaborarea Strategiei deriva din necesitatea de a continua reformele initiate 
în doua documente importante de planificare strategica – Strategia de crestere 
economica si reducere a saraciei (SCERS) si Planul de actiuni "Republica 
Moldova – Uniunea Europeana" (PARMUE), al caror termen de implementare 
expira la sfîrsitul anului 2007 si începutul anului 2008 (boxa 1). Fiind un proces 
absolut nou pentru Republica Moldova, implementarea acestor doua programe a 
fost eterogena. Astfel, un sir de actiuni prevazute au fost implementate cu succes, 
altele sînt în proces de realizare, iar o buna parte, din diferite motive, a ramas la 
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nivelul de deziderate1. Rezultatele reformelor întreprinse nu au un efect vizibil 
imediat, iar impactul implementarii documentelor vizate ar putea fi sesizabil la o 
etapa mai tîrzie. În acest context, Strategia are menirea de a continua reformele 
de succes care au fost initiate în trecut si de a promova politici noi, coerente, 
care, în final, ar conduce la realizarea aspiratiilor societatii pentru o viata mai 
buna. 

 

Actualmente, în Republica Moldova exista documente care stabilesc 
politici nationale pe termen mediu si lung si strategii sectoriale care nu sînt 
corelate în mod consecvent cu politicile nationale. Experienta implementarii 
documentelor de importanta nationala denota faptul ca atunci cînd se încearca 
dispersarea pe mai multe prioritati cu surse financiare limitate, implementarea 
devine dificila, iar rezultatele obtinute sînt inferioare asteptarilor. Astfel, sarcina 
                                                 
1 Aceasta afirmatie este argumentata, în special, de rapoartele anuale de evaluare a implementarii Strategiei de 
crestere economica si reducere a saraciei pe anii 2005 si 2006 si rapoartele cu privire la implementarea Planului 
de actiuni "Republica Moldova – Uniunea Europeana", pe perioada februarie 2005 − august 2006 si anul 2007.  

Boxa 1: SCERS si Planul de actiuni "Republica Moldova – Uniunea Europeana"  

Strategia de crestere economica si reducere a saraciei (2004–2006) a fost elaborata în cadrul unui 
vast proces consultativ, drept instrument al Guvernului pentru realizarea aspiratiilor pe termen 
mediu si lung de dezvoltare economica si asigurare a bunastarii populatiei. SCERS a avut menirea 
de a schimba paradigma si calitatea cresterii economice prin mobilizarea unor noi surse si factori de 
crestere, care, la rîndul lor, vor avea impact asupra reducerii saraciei. În acest context, prin 
intermediul SCERS, Guvernul si-a directionat eforturile pentru atingerea urmatoarelor obiective pe 
termen mediu: i) cresterea economica durabila si cuprinzatoare; ii) reducerea saraciei si a inechitatii 
si extinderea participarii celor saraci la dezvoltarea economica si iii) dezvoltarea resurselor umane. 
Implementarea de facto  a prevederilor numitei Strategii a demarat în anul 2005, odata cu instaurarea 
unui nou Guvern, cu întîrziere de un an, de aceea o parte din actiunile prevazute nu au fost realizate. 
Aceasta a servit drept motiv principal pentru  extinderea termenului de implementare a SCERS pîna 
la finele anului 2007.  

Planul de actiuni "Republica Moldova – Uniunea Europeana" (PARMUE) reprezinta un document 
politic convenit între Uniunea Europeana si Republica Moldova, care stabileste obiectivele 
strategice si prioritatile în relatiile dintre aceste doua parti pentru anii 2005–2007. PARMUE nu 
înlocuieste cadrul contractual actual dintre UE si Republica Moldova, care ramîne a fi Acordul de 
Parteneriat si Cooperare (APC), ci îl completeaza pe acesta, acordînd mai multa importanta si 
urgenta procesului de reforme economice si politice stipulate în APC. Astfel, PARMUE nu este doar 
o harta de parcurs pentru apropierea tarii noastre de UE si realizarea obiectivului strategic de 
integrare europeana, ci si un program de reforme politice si economice interne pe care autoritatile 
moldovenesti s-au angajat sa le realizeze.  

Pornind de la transformarile sistemice care au avut loc în Republica Moldova pe parcursul perioadei 
de tranzitie si austeritatii resurselor pentru atingerea obiectivelor propuse, implementarea numitelor 
doua documente majore a fost o provocare serioasa. Realizarea acestor documente nu a avut 
precedent în Republica Moldova, fiind bazata pe principul „învatare prin practica” (learning by 
doing process). În consecinta, au existat dificultati, atît la etapa de elaborare, cît si la etapa de 
implementare. Acest lucru a fost în mare parte conditionat de lipsa de experienta în crearea unui 
cadru institutional functional, în corelarea adecvata a masurilor strategice cu procesul bugetar si 
prioritizarea eficienta a politicilor sectoriale.  
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Strategiei este de a focusa atentia societatii asupra unui numar limitat de 
prioritati si de a concentra resursele existente spre implementarea stricta a 
acestora. 

Initiativele care fac parte din Strategie vor fi reflectate în bugetul public 
national si în Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM). Împreuna, 
Strategia si CCTM servesc drept cadru pentru alocarea resurselor pentru 
prioritati pe parcursul cîtorva ani si pentru reorientarea cheltuielilor publice spre 
atingerea obiectivelor nationale. Armonizarea acestor doua documente si 
corelarea mai eficienta a procedeelor de planificare si bugetare constituie un 
proces continuu. 

Totodata, pe fundalul functionarii în paralel a mai multor documente de 
nivel national, exista, de asemenea, o multitudine de acte normative si 
instructiuni care ghideaza procesul de monitorizare si raportare si care, nefiind 
bine coordonate, transforma acest proces în unul anevoios si uneori chiar 
imposibil.  Astfel, se impune necesitatea de a simplifica si eficientiza procesul de 
monitorizare si raportare, pentru a-l orienta spre evaluarea rezultatelor 
implementarii. Aceasta va fi una din prioritatile reformei administrative 
desfasurate atît la nivel central, cît si la nivel local.  

La baza documentului stau urmatoarele principii:  
participare – Strategia este elaborata, se implementeaza, se monitorizeaza 

si se evalueaza în consultare cu toate partile interesate;  
alinierea strategiilor si programelor nationale existente la prioritatile 

nationale – documentul contine obiective specifice si unifica abordarile 
sectoriale prin prisma prioritatilor Strategiei;  

reiterarea angajamentelor externe – Strategia include actiunile si 
angajamentele convenite cu partenerii de dezvoltare.  

Strategia promoveaza o abordare dinamica în procesul de planificare 
strategica fiind constituita din doua componente: 1) Strategia propriu-zisa, care 
prezinta directiile orientative de activitati ce vor fi desfasurate pe termen mediu 
si identifica modalitatile si mecanismele de realizare a obiectivelor identificate; 
si 2) Planul de actiuni pentru implementarea Strategiei, în care sînt trasate 
sarcinile concrete pentru realizarea obiectivelor identificate. Strategia urmeaza a 
fi revizuita la fiecare patru-cinci ani, pentru a confirma sau modifica obiectivele 
si directiile principale. Planul de actiuni pentru implementarea Strategiei 
urmeaza a fi revizuit în fiecare an, cu completarea actiunilor pentru un an 
urmator, dupa modelul CCTM, astfel încît planul sa poata evolua odata cu 
realizarile obtinute în contextul implementarii Strategiei. Rezultatele 
monitorizarii procesului de implementare a Strategiei vor fi evaluate în cadrul 
unui raport anual de evaluare, care va reflecta modul de realizare a obiectivelor 
Strategiei pe parcursul anului precedent si dinamica indicatorilor de performanta 
identificati.  
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I. ANALIZA SITUATIEI2 

1. Detalii geografice 

Republica Moldova este situata în Europa de Sud-Est (la nord-est de 
Marea Neagra, între România si Ucraina, în bazinul rîurilor Prut si Nistru).  
Suprafata teritoriului tarii, care se întinde pe o distanta de 350 km de la nord la 
sud si de 150 km de la vest la est, este de 33846 km2. Republica Moldova are o 
populatie de 4,1 milioane locuitori3, iar densitatea populatiei constituie          121 
locuitori/km2.  

Republica Moldova reprezinta un teritoriu cu un grad foarte înalt de 
valorificare antropogena a spatiului natural. Circa 10% din teritoriul national 
este ocupat de asezari umane.  

Suprafata totala a resurselor funciare constituie 3,385 milioane ha, dintre 
care 1,952 milioane ha sînt terenuri cu destinatie agricola, inclusiv                
1,659 milioane ha – suprafete arabile, 242 mii ha – plantatii multianuale,         
335 mii ha fînete si 9807 mii ha – pasuni. Suprafata padurilor si a altor terenuri 
cu vegetatie forestiera constituie 433 mii ha. Cernoziomurile acopera circa 80% 
din teritoriul tarii (2,5 milioane ha).  

În plan administrativ, Republica Moldova este constituita din 1679 de 
localitati, inclusiv 5 municipii (Chisinau, Balti, Bender, Comrat si Tiraspol),       
60 orase, 39 localitati din componenta oraselor (municipiilor), 917 sate de 
resedinta (satul în care îsi are sediul consiliul satesc sau comuna), 658 localitati 
din componenta comunelor (cu exceptia satelor de resedinta). 

2. Situatia demografica4 

Datele recensamîntului din anul 2004 confirma tendinta de scadere a 
populatiei tarii,  determinata, în special, de descresterea ratei natalitatii si 
migratia populatiei. Conform situatiei de la 1 ianuarie 2007, populatia stabila a 
tarii constituia 3,58 milioane locuitori. Între anii 2000 – 2006, numarul 
populatiei s-a redus cu 62,0 mii persoane. Republica Moldova continua sa fie 
tara cu cel mai scazut grad de urbanizare în Europa: 41,3% persoane locuiesc în 
localitatile urbane si 58,7% – în cele rurale. Aproximativ jumatate din populatia 
urbana locuieste în municipiul Chisinau. Conform clasificarii pe sexe, barbatii 
constituie 48% si femeile – 52% din numarul total al populatiei.  
                                                 
2 Analiza situatiei, analiza SWOT si analiza constrîngerilor, efectuate în cadrul Programului de asistenta deplina 
COMPACT în cadrul initiativei Corporatiei "Provocarile Mileniului",  servesc drept instrumente pentru 
determinarea prioritatilor tarii pe termen lung si mediu. Analizele sînt fundamentate, printre altele, în rapoartele 
anuale de evaluare a implementarii SCERS si rapoartele de evaluare a implementarii Planului de actiuni 
"Republica Moldova–Uniunea Europeana". 
3 Inclusiv populatia din regiunea transnistreana. 
4 Analiza demografica se bazeaza pe date care nu includ regiunile din stînga Nistrului si municipiul Bender.  
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Analiza structurii pe vîrste a populatiei denota intensificarea procesului de 
îmbatrînire demografica a societatii. Vîrsta medie a populatiei tarii a crescut de 
la 33,4 ani în 2000 pîna la 35,6 ani în 2007, plasînd Republica Moldova în 
grupul tarilor cu populatie „adulta”. Scaderea natalitatii a determinat reducerea 
în termeni absoluti si relativi a populatiei tinere. Comparativ cu anul 2000, în 
anul 2007, ponderea populatiei cu vîrsta de 0-14 ani s-a redus de la 23,8% la 
18,2%, iar ponderea celor cu vîrsta de peste 65 ani a crescut de la 9,4% la 
10,3%. Populatia adulta (15–64 ani) reprezinta 71,4% din total, fiind mai mare 
cu 126,3 mii persoane fata de situatia de la începutul anului 2000. În cadrul 
populatiei adulte a crescut ponderea grupelor cu vîrsta de 15-34 si 45-59 ani si a 
scazut ponderea grupelor cu vîrsta 35-44 si 60-64 ani.  

Diferentieri în structura pe vîrste a populatiei apar mai pregnant în profil 
teritorial, determinate de variatia teritoriala a fenomenelor demografice si a 
miscarii migratorii a populatiei. În mediul rural, ponderea populatiei vîrstnice 
este mai mare decît cea din mediul urban de 1,4 ori. Circa 12% din populatia 
rurala a depasit vîrsta de 65 ani, iar în totalul populatiei feminine rurale, 
ponderea femeilor vîrstnice este de 14%. În mediul urban, vîrsta medie a 
populatiei feminine este cu 2,9 ani mai mare decît cea a populatiei masculine, iar 
în mediul rural, diferenta este de 3,3 ani.  

Migratia fortei de munca joaca un rol aparte în evolutia situatiei 
demografice si continua sa fie o problema importanta pe termen mediu si lung. 
Conform datelor Biroului National de Statistica, în anul 2006, numarul 
persoanelor declarate ca fiind plecate în alte tari la lucru sau în cautare de lucru a 
constituit circa 310 mii persoane, ceea ce reprezinta 22,8% în totalul populatiei 
active de 15 ani si peste. Barbatii alcatuiau doua treimi din cei declarati plecati. 
Aceeasi pondere revenea persoanelor plecate din localitatile rurale. Migratia 
externa se caracterizeaza prin exodul masiv al persoanelor de vîrsta reproductiva 
si economic activa. Ponderea cea mai însemnata din rîndul acestora o detin 
persoanele cu vîrsta 20-29 de ani (40,3%), urmati de cei cu vîrsta între 30 si 39 
de ani (22,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

6

Figura 1. Populatia plecata la lucru în alte tari în anii 2000–2006  (%) 

 

Reducerea numarului populatiei apte de munca si majorarea vîrstei medii a 
angajatilor în economia nationala au implicatii complexe asupra dezvoltarii 
social-economice, cu impact direct asupra ofertei totale a fortei de munca, 
investitiilor, distribuirii venitului, cheltuielilor publice pentru asigurarea sociala 
etc. Continuarea procesului de îmbatrînire a populatiei cauzeaza deficiente 
serioase de capital uman necesar dezvoltarii durabile a tarii.  

3. Situatia social-economica  

Începînd cu anul 2000, economia Republicii Moldova a revenit pe 
traiectoria cresterii, depasind un deceniu de declin continuu si de scadere a 
nivelului de trai. Masurile de politica macroeconomica întreprinse în contextul 
cresterii cererii interne si externe au contribuit la stoparea recesiunii economice 
si au asigurat o crestere robusta a produsului intern brut (PIB). În perioada 2000-
2006, PIB real a crescut în medie cu 5,9% pe an, cresterea cumulativa fata de 
anul 1999 alcatuind 49,5%.  

Sursa principala de crestere a constituit-o consumul gospodariilor casnice, 
finantat în mare parte din contul sporirii veniturilor interne (salariul real a crescut 
în aceasta perioada de circa 2,3 ori), precum si din veniturile rezidentilor obtinute 
din munca peste hotare. O contributie mai modesta la cresterea economica au 
avut-o investitiile în capital fix, care au crescut cu 81,5% fata de anul 2000, 
constituind în medie 15,7% din PIB.  

 

 

138
172

231
291

345
395

310

10,6

14,3

19,7

24,1

27,7

22,8

8,3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

m
ii

0

5

10

15

20

25

30

%

Populatia plecata in alte tari la lucru, mii In raport cu populatia activa, %
                                          

 
Sursa: Biroul National de Statistica, calculele Ministerului Economiei si Comertului 
 



 

 

7

 

 

Figura 2. Evolutia PIB în anii 2000–2006 (%) 

 

Asigurarea stabilitatii macroeconomice a avut un rol important în 
relansarea si sustinerea cresterii economice. Politica monetara promovata de 
Banca Nationala a Moldovei (BNM) a tintit mai multe obiective, inclusiv 
reducerea nivelului inflatiei, mentinerea unui nivel competitiv al cursului de 
schimb al valutei nationale si acumularea rezervelor internationale. Fluxul mare 
de remitente a sporit presiunea asupra monedei nationale, contribuind la 
aprecierea acesteia. În aceste conditii, BNM a intervenit pe piata valutara pentru 
a obtine echilibrul dintre cererea si oferta masei valutare, astfel sporind rezervele 
internationale ale tarii. Contracararea presiunilor inflationiste a fost realizata prin 
sporirea eforturilor de sterilizare si încetinirea cresterii masei monetare.  

Cresterea economica a fost însotita de o îmbunatatire semnificativa a 
situatiei fiscale. Veniturile bugetului public national au crescut substantial, 
constituind 40,6% în raport cu PIB în 2006, iar bugetul de stat a înregistrat, în 
medie, un excedent de 0,2% în raport cu PIB. Sporirea veniturilor a avut loc, în 
special, din contul impozitelor indirecte care, în 2006, constituiau aproximativ 
45,4% din toate veniturile. Reducerea cotei impozitului pe venitul persoanelor 
fizice si juridice a mentinut aceste venituri la nivelul de 5% în raport cu PIB. 
Cresterea veniturilor si diminuarea cheltuielilor pentru serviciul datoriei publice 
a permis majorarea cheltuielilor publice pentru alte prioritati. Sectoarele sociale 
au beneficiat cel mai mult de aceasta majorare (circa 90%), în anul 2006 
cheltuielile pentru aceste sectoare constituind 63,2% din toate cheltuielile 
bugetului public national. În acelasi timp, cresterea cheltuielilor de consum a 
redus spatiul fiscal pentru investitiile publice, iar ponderea înalta a veniturilor si 
cheltuielilor publice în PIB, în general, demonstreaza expansiunea rapida a 
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sectorului public, situatie care ar putea limita perspectivele de crestere 
economica.  

Cresterea economica si managementul prudent al datoriei au contribuit la 
îmbunatatirea substantiala a indicatorilor datoriei externe. Raportul dintre datoria 
externa totala si PIB s-a redus de la 133% în 2000 pîna la 74% în 2006. La 
sfîrsitul anului 2006, datoria de stat externa alcatuia 26% în raport cu PIB 
(comparativ cu 79% din PIB în anul 2000). De asemenea, în perioada de 
referinta, s-a înregistrat o crestere moderata a investitiilor straine directe (ISD). 
La sfîrsitul anului 2006, stocul total al investitiilor straine directe în economia 
nationala a atins valoarea de 1300 milioane de dolari SUA sau 363 dolari pe cap 
de locuitor (comparativ cu 123 dolari în anul 2000). Nivelul investitiilor straine, 
însa, ramîne a fi mult mai scazut decît în tarile din Europa de Sud-Est, fiind 
insuficient pentru asigurarea unei dezvoltari durabile a economiei. De la 
începutul anului 2007 s-a observat o crestere mai semnificativa a ISD, care au 
sporit cu 205 milioane de dolari SUA, constituind la 1 iulie 1505,4 milioane de 
dolari SUA. 

Relansarea cresterii economice a fost însotita de sporirea vulnerabilitatii 
externe a economiei si accentuarea unor dezechilibre la nivelurile macro si 
ramural. Evolutia comertului exterior în aceasta perioada se caracterizeaza prin 
cresterea rapida a importurilor si performanta modesta a exporturilor – situatie 
care a determinat o majorare continua a deficitului balantei comerciale de la 23% 
din PIB în 2000 pîna la 47% în anul 2006. Deficitul contului curent a fost si el în 
crestere, dar cu ritmuri mai mici decît deficitul balantei comerciale. 
Vulnerabilitatea externa este amplificata de gradul înalt de concentrare a 
exporturilor pe un grup limitat de tari si produse. Cu toate ca în ultimii ani s-a 
realizat o reorientare a exporturilor, în special în directia pietelor Uniunii 
Europene, majoritatea exporturilor continua sa aiba ca destinatie tarile CSI si, în 
special, Federatia Rusa. În acelasi timp, circa 45% (anul 2006) din exporturile 
moldovenesti sînt în forma de produse agroalimentare (inclusiv din industria de 
prelucrare), predominînd bauturile alcoolice.  

Dimensiunea adevarata a vulnerabilitatii externe a economiei tarii a fost 
relevata de evolutiile din anul 2006. Dublarea preturilor la gazele naturale si 
restrictionarea exportului au provocat pentru unele categorii de produse un lant 
de evolutii negative – cresterea economica a încetinit (4%), s-au intensificat 
procesele inflationiste (14,1% la sfîrsitul anului), iar deficitul comercial si cel al 
contului curent au crescut semnificativ (cu 34% si respectiv 65%). Aceste 
evolutii reprezinta un pericol pentru durabilitatea realizarilor obtinute anterior si 
constituie o dovada a nivelului scazut de competitivitate a companiilor 
moldovenesti pe pietele regionale si mondiale. 
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Perioada de recuperare economica se caracterizeaza prin evolutia slaba a 
ofertei interne si gradul scazut de competitivitate pe piata interna si cea externa. 
În aceasta perioada, dezvoltarea sectorului productiv al tarii s-a bazat mai mult 
pe cresterea utilizarii capacitatilor existente, decît pe largirea acestora. Sporirea 
productivitatii a avut loc si în contextul reducerii fortei de munca, în special, 
datorita migratiei. Epuizarea acestor surse de sporire a productivitatii, în 
conditiile nivelului scazut de investitii interne si straine pentru suplimentarea si 
reabilitarea stocului de capital al economiei, reprezinta un impediment serios 
pentru dezvoltarea sectorului productiv al tarii pe termen mediu si lung.  

În acest sens, evolutia sectorului real al tarii confirma temerile expuse mai 
sus. Dezvoltarea sectorului industrial pe parcursul anilor 2000–2006 a fost 
pozitiva, cresterea cumulativa în comparatie cu 1999 constituind 73%. Cresterea 
sectorului industrial a avut un caracter oscilatoriu (exceptie – anul 2006), cele 
mai bune rezultate fiind remarcate în anul 2003 (figura 3). În anul 2006, volumul 
productiei industriale s-a micsorat cu 4,8% în comparatie cu anul 2005, situatie 
explicata în special de introducerea restrictiilor la importul vinurilor 
moldovenesti în Federatia Rusa si, respectiv, de contractia subsectorului vinicol. 
În perioada de recuperare economica, ponderea întreprinderilor care au 
înregistrat pierderi a ramas a fi înalta (50%), iar ponderea întreprinderilor care au 
generat profit a crescut neesential (cu 4 puncte procentuale (p.p.)). 

Figura 3. Evolutia sectorului industrial în anii 2000–2006 (%) 

Cresterea economica a continuat sa aiba un caracter geografic polarizat, 
amplificîndu-se disparitatile în dezvoltarea social-economica a tarii. În anul 
2006, municipiului Chisinau îi revenea o jumatate din productia industriala si 
56% din investitiile în capital fix. Întreprinderile înregistrate în Chisinau au 
contribuit cu aproape 91% la rezultatul financiar net obtinut pe economie în anul 
2006, cele din Balti – cu 5,2%, iar cele înregistrate în raioane – cu numai 2,7%. 
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Respectiv, în anul 2006, nivelul cel mai înalt al salariului mediu lunar a fost în 
municipiul Chisinau (2218 lei) si în municipiul Balti (1854,3 lei). În unele 
raioane ale tarii, salariul mediu lunar a fost în jur de numai 1000 lei.  

Dezvoltarea în spatiul rural a continuat sa fie restrînsa, acest lucru 
explicîndu-se prin evolutia modesta a sectorului agricol si nivelul insuficient de 
expansiune a activitatilor neagricole. Agricultura a continuat sa înregistreze 
niveluri scazute de productivitate si remunerare a muncii. Veniturile mici ale 
producatorilor agricoli rezulta din caracterul comercial limitat al activitatii 
economice în majoritatea gospodariilor (jumatate din venit este în natura), 
preturile înalte la resursele investite (input-uri), în special la resursele energetice, 
si preturile mici de desfacere a produselor finale. Performanta scazuta a 
sectorului agricol este, de asemenea, generata de accesul redus la finante, nivelul 
scazut al investitiilor, infrastructura deteriorata, managementul ineficient al 
întreprinderilor agricole si vulnerabilitatea înalta la calamitati naturale. Data fiind 
ponderea agriculturii în PIB (15% în anul 2006) si numarul populatiei ocupate în 
acest sector (33% din totalul fortei de munca în anul 2006), performanta scazuta 
a acesteia reduce perspectivele de crestere pentru restul economiei si submineaza 
eforturile de reducere a saraciei.  

Reducerea vulnerabilitatii Republicii Moldova la socurile provocate de 
preturile externe la energie prin diversificarea surselor de import al energiei si 
sporirea eficientei utilizarii acesteia ramîne a fi o provocare majora în continuare. 
Majorarile recente consecutive ale pretului la resursele energetice au avut un 
impact serios atît asupra economiei, cît si asupra populatiei. Efectul direct al 
acestor majorari a fost reflectat în augmentarea deficitului comercial si a celui 
bugetar. Majorarea preturilor de achizitie a contribuit direct la cresterea costului 
electricitatii, gazelor naturale si produselor petroliere procurate de institutiile 
publice de toate nivelurile (majorînd cheltuielile bugetului cu 0,5% din PIB). 
Cresterea preturilor la energie, în lipsa unui sistem îmbunatatit de asistenta 
sociala, a sporit considerabil necesitatile de finante publice pentru sustinerea 
sistemului.  

 

 

 

 

 

Perspectivele de dezvoltare a ofertei interne sînt obstructionate si de 
nivelul înalt de deteriorare a infrastructurii. Infrastructura este considerata drept 
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una din cele mai critice constrîngeri pentru cresterea economica în Republica 
Moldova (boxa 2.) Infrastructura subdezvoltata a drumurilor are un impact 
considerabil asupra mobilitatii bunurilor si oamenilor, în special în spatiul rural.  

 

 

Boxa 2. În anul 2007, Guvernul, cu suportul Corporatiei "Provocarile Mileniului", a efectuat o 
analiza a constrîngerilor care submineaza cresterea si dezvoltarea Repub licii Moldova. Potrivit 
acestei analize, în tara noastra sînt extrem de critice urmatoarele constrîngeri: (i) infrastructura 
fizica, prin prisma pierderilor energetice si calitatii precare a drumurilor; (ii) climatul 
investitional, cu regimul imperfect de oferire a autorizatiilor si permiselor; (iii) rigiditatea pe 
piata muncii si (iv) prestanta sistemului judiciar. Mai putin critice, dar la fel de importante 
pentru procesul de luare a deciziilor, constituie amplasarea geografica – un factor pe care noi 
nu îl putem influenta, si riscurile macroeconomice, manifestate prin inflatie si riscuri  exogene. 
În acelasi timp, conform acestei analize, accesul la finante, capitalul uman, inovatiile si 
competitivitatea nu sînt considerate constrîngeri critice. Desi aceste concluzii sînt preliminare, 
cuplate cu analizele anterioare efectuate de Guvern, precum si de partenerii de dezvoltare a 
tarii, acestea au servit drept punct de reper pentru formularea politicilor în Strategia nationala 
de dezvoltare. 

 

 

Aceasta, de asemenea, reprezinta un impediment pentru comert prin 
impunerea unor costuri aditionale pentru exportatori si importatori. Infrastructura 
de aprovizionare cu apa si canalizare s-a deteriorat pe întreg teritoriul tarii si 
majoritatea acestor utilitati se confrunta cu probleme financiare majore, 
determinate de nivelul scazut al colectarilor, de tarifele mai mici decît costurile 
reale de productie si de pierderile mari de apa în retele. Mai mult decît atît, 
aproape 40% din apa transportata prin aceste sisteme nu corespund criteriilor 
sanitare. Desi nivelul de investitii publice a crescut în ultimii ani, acesta ramîne 
deocamdata insuficient pentru reabilitarea infrastructurii.  

Tabelul 1. Repartizarea investitiilor în capitalul fix pe surse de finantare (%) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Investitii în capitalul fix – total 100 100 100 100 100 100 100 
finantate din contul:        
bugetului de stat 3,3 4,1 2,0 2,1 3,0 5,3 7,8 
bugetelor unitatilor administrativ-
teritoriale 4,9 4,5 4,2 3,5 5,6 4,5 5,3 
mijloacelor proprii ale agentilor 
economici 56,4 57,0 71,3 70,2 61,3 57,7 52,8 
mijloacelor populatiei 3,8 4,0 3,8 3,6 2,4 2,2 1,8 
mijloacelor investitorilor straini 25,3 19,4 11,9 14,8 20,6 18,5 19,0 
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altor surse 6,3 11,0 6,8 5,9 7,1 11,8 13,3 

Sursa: Biroul National de Statistica 

Este necesar sa subliniem ca aceasta crestere a economiei nu a atins 
deocamdata un nivel calitativ nou. Daca, pe termen scurt, majorarea veniturilor 
populatiei va continua sa sustina cresterea robusta a consumului, pe termen 
mediu si lung modelul actual de crestere se va epuiza în lipsa unui raspuns 
adecvat al ofertei interne. Schimbarea paradigmei de crestere s-a dovedit a fi un 
proces complex si de durata, care ramîne provocarea majora în dezvoltarea de 
viitor a tarii.  

Dupa cum se mentioneaza mai sus, cresterea economica si îmbunatatirea 
situatiei fiscale au permis majorarea cheltuielilor publice pentru sectoarele 
sociale. Sporirea cheltuielilor în aceste sectoare nu a fost întotdeauna însotita de 
o îmbunatatire similara a calitatii serviciilor. Progresul obtinut în ultimii ani în 
sporirea accesului la serviciile educationale si îmbunatatirea calitatii acestora a 
fost ambiguu. Pe de o parte, a crescut semnificativ rata de înrolare în 
învatamîntul prescolar, de la 38,5% în anul 2000 la 68,5% în 2006. Pe de alta 
parte, rata neta de înrolare în învatamîntul primar s-a redus de la 93,5% în 2000 
la 87,6% în 2006 si în învatamîntul gimnazial de la 87,0% în 2000 la 86,1% în 
2006 (figura 4).  

 

Figura 4. Rata neta de înrolare pe nivele educationale în anii 2000–2006 (%) 

 Sursa: Biroul National de Statistica 

Calitatea educatiei este afectata de modul de finantare a sistemului 
educational, care nu genereaza stimulul necesar pentru utilizarea eficienta a 
resurselor. Reducerea numarului de copii de vîrsta scolara, în situatia în care în 
multe localitati capacitatea de proiect a scolilor deja depaseste de cîteva ori 
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numarul de elevi, conduce la cheltuieli nejustificate. În acest sens, optimizarea 
retelei scolare ramîne a fi o solutie evidenta de eficientizare a utilizarii resurselor 
prin reducerea cotei personalului neprofesoral în numarul total al angajatilor, 
diminuarea costurilor de întretinere si ajustarea raportului elev-profesor la 
nivelul normelor internationale. În acest context, a fost finalizata cartografierea 
institutiilor de învatamînt preuniversitar si, în baza acesteia, va fi elaborata 
strategia de optimizare a retelelor de scoli.  

În ultimii ani, sectorul sanatatii a fost supus unor transformari importante. 
În anul 2004 a fost introdus sistemul de asigurare obligatorie de asistenta 
medicala, iar nivelul de finantare de la buget a sporit de la 4,2% din PIB în anul 
2004 pîna la 4,8% în anul 2006. Reforma sistemului de sanatate a fortificat în 
special sectorul primar si a initiat restructurarea sectorului spitalicesc. Toti acesti 
factori au permis reversarea tendintelor nefavorabile din deceniul precedent, ceea 
ce a condus la îmbunatatirea indicatorilor de sanatate. Introducerea asigurarilor 
medicale a sporit protectia financiara a populatiei, aproape 77,5% din populatie 
fiind acoperita de acest tip de asigurari. Însa, în spatiul rural si orasele mici 
continua se persiste probleme care tin de prestarea pe scara larga a serviciilor de 
sanatate. Chiar daca accesul la servicii medicale a crescut, exista rezerve 
semnificative pentru îmbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate.  

Cu toate ca a fost înregistrat un anumit progres în ameliorarea situatiei 
financiare a sistemului de pensionare (prin majorarea vîrstei de pensionare, 
îmbunatatirea colectarilor), reforma initiata în anul 1998 nu si-a atins obiectivele 
pe termen lung. Plata pensiei continua sa fie facuta în baza salariilor declarate si 
nu în functie de contributiile real achitate, lucru care submineaza durabilitatea 
financiara a sistemului de pensionare, conduce la redistribuirea inechitabila a 
resurselor între diferite categorii de persoane asigurate si determina un nivel 
relativ scazut al marimii pensiilor. Mai mult, nu a fost solutionata pe deplin 
problema participarii sectorului agricol în sistemul de pensionare. În anul 2006, 
marimea medie a pensiei pentru limita de vîrsta a constituit 457,51 lei, 
majorîndu-se de 5,3 ori fata de anul 2000. Acest nivel se situeaza foarte aproape 
de pragul saraciei. Rata de înlocuire (raportul dintre pensia medie pentru limita 
de vîrsta si salariul nominal mediu lunar al unui salariat în economie) a continuat 
sa se reduca, constituind 26,9% la sfîrsitul anului 2006.  

Sistemul existent de asistenta sociala se bazeaza pe sistemul de 
compensatii nominative, care continua sa fie cel mai costisitor program social, 
reprezentînd 38% din cheltuielile pentru asistenta sociala în anul 2006. Acest 
sistem, însa, este recunoscut ca fiind ineficient directionat catre cei saraci, 
beneficiile acestuia acoperind în egala masura toate chintilele de venituri    
(tabelul 2).  
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Tabelul 2. Distributia beneficiarilor de compensatii nominative pe chintile (%) 

Categorii de beneficiari Chintila 
I 

Chintila 
II 

Chintila 
III 

Chintila 
IV 

Chintila 
V 

Invalizii de gradul I 12,5 20,9 21,6 26,6 18,5 
Invalizii de munca de 
gradul II  29,7 17,6 19,2 14,0 19,5 
Copiii invalizi 7,9 14,3 25,0 29,7 23,1 
Participantii la cel de-al 
doilea razboi mondial 1,5 3,4 9,9 41,2 44,0 
Familiile participantilor 
la lichidarea 
consecintelor avariei de 
la C.A.E. Cernobîl 13,3 4,4 24,4 23,3 34,4 
Invalizii din copilarie de 
gradul I 5,9 12,4 19,1 32,7 29,9 
Familiile cu 4 si mai 
multi copii 29,4 26,6 19,0 19,2 5,8 
Invalizii de gradul II fara 
termen 34,1 20,0 13,1 15,8 17,1 
Pensionarii singuri 13,2 46,4 23,7 11,8 4,9 
Persoanele care au lucrat 
în spatele frontului 7,5 29,0 20,6 30,4 12,6 
Persoanele aflate în 
Leningrad în perioada 
blocadei 0,0 18,2 27,3 27,3 27,3 
Invalizii de gradul I 
participanti la lichidarea 
consecintelor avariei de 
la C.A.E. Cernobîl 6,5 2,2 10,9 41,3 39,1 
Invalizii din copilarie de 
gradul III 24,5 24,9 16,1 14,9 19,6 
Invalizii de gradul I 
participanti de la cel de-al 
doilea razboi mondial 3,6 3,6 25,0 17,9 50,0 
Invalizii de gradul II 
participanti la cel de-al 
doilea razboi mondial 2,3 2,3 6,0 29,2 60,2 
Invalizii de gradul III 
participanti la cel de-al 
doilea razboi mondial 0,0 11,8 5,9 23,5 58,8 
Invalizii de gradul II din 
rîndul persoanelor 
asimilate 19,5 17,1 7,3 24,4 31,7 

Sursa: Ministerul Protectiei Sociale, Familiei si Copilului 

Nici celelalte tipuri de asistenta sociala nu reusesc sa se concentreze pe 
chintil?le mai sarace si, astfel, cheltuielile publice pentru protectia sociala 
(11,7% din PIB în 2006) nu întotdeauna au efectul scontat. Aceasta situatie 
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limiteaza eficienta eforturilor de reducere a saraciei, constituind o constrîngere în 
implementarea unor reforme necesare pentru dezvoltarea economica pe viitor. 

4. Dinamica reducerii saraciei si inegalitatii 

Saracia este un fenomen foarte complex, influentat de evolutia mai multor 
factori. Masurarea saraciei se face pe baza pragului de saracie calculat, care 
functioneaza ca un etalon pentru explicarea diverselor aspecte ale acestui 
fenomen. În Republica Moldova, indicatorii de masurare a saraciei se calculeaza 
în baza Cercetarii bugetelor gospodariilor casnice (CBGC), realizate de Biroul 
National de Statistica. CBGC este un studiu selectiv, care are drept scop 
determinarea multiaspectuala a nivelului de trai al populatiei prin prisma 
veniturilor, cheltuielilor, consumului, conditiilor de trai si a altor indicatori.  

Începînd cu anul 2006 au fost operate modificari esentiale în CBGC: a fost 
schimbat cadrul de esantionare, îmbunatatit instrumentarul de colectare a datelor 
(chestionarele)  si creata o retea unica de colectare a datelor pentru cercetarile în 
domeniul social. Schimbarile efectuate în CBGC pentru anul 2006 au contribuit 
la îmbunatatirea calitatii datelor obtinute si la alinierea metodologiei de estimare 
a saraciei la standardele internationale, însa dezavantajul acestor modificari este 
faptul ca datele anului 2006 nu sînt comparabile cu datele anilor precedenti. 

Din cauza incomparabilitatii datelor, saracia în anul 2006 va fi analizata 
separat de evolutia acesteia în anii precedenti. În continuare se prezinta evolutia 
saraciei pîna în anul 2005, iar mai apoi se elucideaza tendintele saraciei în anul 
2006 prin prisma datelor obtinute în baza noii generatii a CBGC, implementate 
de BNS. 

 

Dinamica reducerii saraciei si inegalitatii pîna în anul 2005 

Între saracie si crestere economica exista o legatura strînsa. Cresterea 
economica reprezinta o conditie esentiala pentru reducerea saraciei si pentru 
îmbunatatirea standardelor de viata. Astfel, performanta economica înregistrata 
de Republica Moldova în anii 2000–2004 a contribuit la asigurarea unei cresteri 
economice care a avut impact asupra reducerii saraciei. În anii 2000–2004, rata 
saraciei s-a redus semnificativ si constant, iar în anul 2004, numai 26% din 
populatia tarii se afla sub pragul absolut al saraciei. În pofida faptului ca în anul 
2005 s-a mentinut tendinta de crestere economica din anii anteriori, acest lucru, 
totusi, nu a avut impact asupra reducerii saraciei în tara, în special în mediul 
rural, unde ratele saraciei au înregistrat o tendinta de crestere. Astfel, în 2005, 
rata saraciei absolute a crescut cu 3 p.p., adica 29% din populatia Republicii 
Moldova se afla sub pragul saraciei absolute, iar 16% se afla sub pragul saraciei 
extreme (tabelul 3).  
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Tabelul 3. Indicatorii saraciei în anii 2000–2005 5, 6 

Indicatorii si sursele 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Pragul saraciei absolute (lei 
pe un adult echivalent pe luna) 234,8 257,3 270,7 303,5 327,0 353,87 
Rata saraciei, % 67,8 54,6 40,4 29,0 26,5 29,1 
Profunzimea saraciei, % 27,0 19,3 12,4 7,3 6,8 8,0 
Severitatea saraciei 13,7 9,1 5,2 2,7 2,5 3,2 
Pragul saraciei extreme (lei pe 
un adult echivalent pe luna) 183,9 201,5 212,0 235,5 258,1 278,52 
Rata saraciei extreme, % 52,2 38,0 26,2 15,0 14,7 16,1 
Profunzimea saraciei 
extreme, % 17,6 11,6 6,6 3,1 3,2 4,0 
Severitatea saraciei extreme 8,2 5,1 2,4 1,0 1,1 1,5 
Coeficientul Gini pe 
cheltuieli de consum pe 
persoana (ponderat) 0,38 0,39 0,37 0,36 0,36 0,38 
Distributia 90/10, media 
cheltuielilor de consum pe 
echivalent7 10,45 10,85 9,40 8,39 9,10 10,28 

 
Sursa: Ministerul Economiei si Comertului, în baza datelor Cercetarii bugetelor gospodariilor 
casnice (CBGC) 

Alti indicatori de masurare a saraciei au demonstrat tendinte asemanatoare. 
Profunzimea saraciei extreme si absolute în anul 2005 a fost de 4% si respectiv 
8%. Aceasta înseamna ca saracii au avut în medie un deficit în consum de 11 lei 
pentru a ajunge la valoarea pragului saraciei extreme si 28 de lei pentru a ajunge 
la valoarea pragului saraciei absolute.  

În anul 2005, nivelul inegalitatii în Republica Moldova a înregistrat o 
usoara crestere. Aceasta tendinta este reflectata în evolutia coeficientului Gini 
(tabelul 3), care masoara inegalitatea în consumul gospodariilor la nivel de tara. 
Cu cît este mai mare acest coeficient, cu atît creste si inegalitatea. Astfel, 
inegalitatea, în functie de consumul populatiei, a ramas în continuare la un nivel 
relativ înalt (coeficientul Gini constituind 0,38). Cauzele cresterii inegalitatii 
vizeaza majorarea decalajului de venituri dintre bogati si saraci, îndeosebi ca 
urmare a dezvoltarii mai rapide a zonelor urbane, comparativ cu cele rurale.  

                                                 
5 Cifrele sînt ponderate si sînt reprezentative la nivel national.  
6 Pragurile saraciei sînt calculate pe adult echivalent pe luna, cu exceptia cazurilor mentionate. 
7 Ajustate la paritatea puterii de cumparare. Valori calculate lunar pe persoana. 
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Profilul saraciei în Republica Moldova se caracterizeaza prin diferente mari 
între zonele urbane si rurale. În anul 2005, saracia în spatiul rural a cunoscut o 
crestere de circa 4,8 p.p., ajungînd la 36%, ceea ce în mare masura a determinat 
si cresterea ratei saraciei la nivel national. Pe parcursul anului 2005, riscul 
saraciei8 rezidentilor din mediul rural a fost de aproximativ 6 ori mai ridicat decît 
în orasele mari. În orasele mici însa, saracia s-a mentinut la nivelul anului 2004 
(figura 5).  

 
Figura 5. Saracia conform mediului de resedinta (1998–2005)9 

 

În anul 2005 s-a constatat ca în Republica Moldova riscurile saraciei sînt 
mai înalte pentru familiile numeroase, pentru persoanele ocupate în agricultura, 
familiile cu multi copii si pentru batrîni. Nivelul educatiei este un alt factor ce 
influenteaza bunastarea gospodariilor. Persoanele cu studii primare sau studii 
medii incomplete sînt de 7 ori mai predispuse la saracie decît persoanele cu 
studii superioare.  

Dinamica reducerii saraciei si inegalitatii în anul 2006 

Anul 2006 a fost un an deosebit pentru Republica Moldova, economia tarii  
confruntîndu-se cu doua socuri economice: majorarea preturilor la gazele 
naturale si introducerea restrictiilor la exportul productiei alcoolice. Cu 
certitudine, acesti factori au influentat si nivelul bunastarii populatiei în perioada 
vizata. Totusi, nu putem determina impactul deplin al acestor socuri atît din 
cauza incomparabilitatii datelor, cît si datorita unor masuri, întreprinse de 

                                                 
8 Riscul saraciei reprezinta un concept relativ, care indica probabilitatea gospodariilor/persoanelor cu anumite 
caracteristici de a ajunge sub pragul saraciei.   
9 Cifrele sînt ponderate si sînt reprezentative la nivel national.  
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Guvern, de atenuare a acestor efecte, cum ar fi compensarea cheltuielilor pentru 
consumul gazelor naturale.  

Conform datelor statistice, în anul 2006 sub pragul saraciei absolute s-au 
aflat 30,2% din populatie, iar sub pragul saraciei extreme – 4,5% (tabelul 4). 

De mentionat indicatorii destul de redusi ai saraciei extreme, ceea ce 
demonstreaza ca problema saraciei alimentare în scurt timp va fi mai putin 
relevanta pentru Republica Moldova.  

Tabelul 4. Indicatorii saraciei în anul 2006 10, 11 

Pragul saraciei extreme (lei) 404,2 
Rata saraciei extreme, % 4,5 
Profunzimea saraciei extreme, % 1,0 
Severitatea saraciei extreme 0,4 
Pragul saraciei absolute (lei)  747,4 
Rata saraciei absolute, % 30,2 
Profunzimea saraciei absolute, % 7,9 
Severitatea saraciei absolute 3,0 
Coeficientul Gini pe cheltuieli de consum pe o 
persoana (ponderat) 0,315 
Distributia 90/10, media cheltuielilor de consum pe 
un adult echivalent 7,01 

Sursa: Ministerul Economiei si Comertului,  în baza datelor CBGC 

De asemenea, se observa o diferenta mare între valoarea pragului saraciei 
absolute (747,4 lei) si valoarea pragului saraciei extreme (404,2 lei), care este cu 
mult mai mare decît în anii precedenti. Aceasta se explica prin faptul ca datele 
CBGC din anul 2006 releva o structura a consumului gospodariilor casnice ce 
difera substantial de structura observata anterior. Astfel, produsele alimentare au 
o cota mai joasa în consumul total al gospodariilor, constituind 46,3%.  

În anul 2006, profunzimea saraciei a constituit circa 8% în raport cu pragul 
saraciei absolute si 1% în raport cu pragul saraciei extreme. Aceasta înseamna 
ca, în medie, transferul monetar necesar fiecarei persoane sarace pentru a iesi din 
starea de saracie absoluta constituie 59 lei si circa 4 lei pentru fiecare persoana 
aflata în saracie extrema.  

Inegalitatea nivelului de consum pe ansamblul populatiei Republicii 
Moldova în 2006, în conformitate cu coeficientul Gini, a constituit 0,315. 
Comparînd nivelul inegalitatii din Moldova cu nivelul inegalitatii din alte tari, se 

                                                 
10 Pragurile saraciei sînt calculate pe adult echivalent pe luna. 
11 Cifrele sînt ponderate si s înt reprezentative la nivel national. 
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poate constata ca acesta este mai înalt decît în Ucraina, Bulgaria si Ungaria, însa 
mai mic decît în Federatia Rusa, Letonia, Lituania si Estonia. 

Profilul saraciei 

Mediul de resedinta este unul dintre factorii cel mai puternic corelati cu 
saracia. Populatia rurala constituie circa 59% din populatia tarii si circa 66% din 
toti cei saraci care locuiesc în localitati satesti.  

Analiza ratelor saraciei dupa mediul de resedinta (figura 6) denota acelasi 
profil general al saraciei ca si în anii precedenti,  cu diferente esentiale între 
localitatile urbane si cele rurale. Populatia oraselor mari continua sa aiba cel mai 
redus risc de a trai în saracie, nivelul acesteia constituind 20,6%. Ratele saraciei 
în localitatile rurale sînt cele mai înalte (34,1%). Comparativ cu orasele mari, 
saracia absoluta în mediul rural este mai mare cu 13,5 p.p., iar comparativ cu 
orasele mici – cu 4 p.p. Incidenta înalta a saraciei în localitatile rurale se 
datoreaza productivitatii agricole scazute si oportunitatilor reduse de angajare în 
alte sfere decît sectorul agricol.  

Figura 6. Ratele saraciei în functie de mediul de resedinta (%) 

 
Sursa: Ministerul Economiei si Comertului, în baza datelor CBGC 

Nivelul saraciei creste concomitent cu numarul membrilor gospodariilor 
casnice – de la gospodariile mai putin numeroase la cele cu 5 si mai multi 
membri. Ponderea persoanelor care locuiesc în gospodarii numeroase (5 si mai 
multi membri), în totalul populatiei, este de aproximativ 22%, iar în totalul 
gospodariilor casnice sarace – 34%. Totodata, riscul saraciei persista si în 
gospodariile formate dintr-o singura persoana (29,6%), însa ponderea acestora în 
totalul populatiei este doar de 7%. Cele mai ridicate rate ale saraciei absolute sînt 
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înregistrate în gospodariile formate din 4 membri – 28,4%, din 5 membri – 
38,5%, precum si din 6 si mai multi membri – 55,9%. 

Tendintele saraciei în functie de numarul de copii sînt aceleasi ca si în anii 
precedenti. Riscul saraciei creste odata cu cresterea numarului de copii în 
familie. Circa 67% din totalul gospodariilor casnice sînt gospodariile cu un 
singur copil si cele fara copii. Aceste gospodarii sînt cel mai putin sarace, pe cînd 
cele mai afectate sînt gospodariile cu 4 sau mai multi copii, rata saraciei absolute 
constituind 65,4%. Si saracia extrema este mai pronuntata tocmai în acest tip de 
gospodarii, atingînd un nivel de 14,8%, sau cu 10 p. p. mai mare decît media pe 
tara. 

Analiza datelor, conform grupelor social-economice, demonstreaza ca în 
rîndul salariatilor din sectorul agricol incidenta saraciei este cea mai pronuntata 
(42,8%). Riscul înalt al saraciei fermierilor si salariatilor din agricultura este 
strîns legat de evolutia acestui sector. Sectorul agricol al Republicii Moldova 
continua sa fie definit ca un sector cu cel mai scazut nivel de productivitate si 
remunerare a muncii. Mai mult decît atît, dependenta substantiala a volumului 
veniturilor de conditiile climaterice determina instabilitatea acestora si reprezinta 
un factor de risc specific si suplimentar pentru gospodariile sarace rurale.  

O alta categorie afectata de un risc înalt al saraciei sînt pensionarii. 
Ponderea acestei categorii în totalul populatiei este de 25%, iar în totalul 
gospodariilor sarace 35%, avînd un nivel al saraciei de 41,8%. 

Nivelul educatiei este un alt factor ce influenteaza nivelul saraciei. Rata 
saraciei evolueaza într-o directie invers proportionala cu nivelul de educatie al 
capului gospodariei si sînt puternic corelate. O gospodarie al carui cap de familie 
nu are studii primare este de circa 5 ori mai predispusa sa traiasca sub pragul 
saraciei decît gospodaria unui absolvent de facultate. Ponderea gospodariilor 
conduse de persoane fara studii primare si analfabeti în totalul populatiei nu este 
mare, constituind 2,3%. Însa aceste gospodarii au cel mai înalt nivel  al saraciei – 
55,2%. Majoritatea celor saraci (89%) este alcatuita din gospodarii conduse de 
persoane cu studii medii generale si speciale (52,1%), medii incomplete si 
primare (37,4%). În anul 2006, rata saraciei pentru aceste categorii de gospodarii 
a fost de 27%, respectiv 45%, în raport cu pragul saraciei absolute.   

Analiza saraciei dupa sex si locul de trai confirma ca atît femeile, cît si 
barbatii se afla la un nivel identic al saraciei, de 30%. Situatia se diferentiaza 
dupa mediile de resedinta. Cei care traiesc în mediul rural, atît femeile, cît 
barbatii, au un risc de saracie mai mare cu circa 9 p.p. decît cei care traiesc la 
orase. Aceasta tendinta este caracteristica pentru persoanele cu vîrsta de pîna la 
59 ani, însa situatia se inverseaza în cazul persoanelor în etate. Rata saraciei 
absolute pentru vîrstnicii din mediul urban este mai mare cu 2.3 p.p. decît pentru 
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cei de la sate, constituind 39%. Posibilitatile batrînilor din mediul rural de a se 
întretine din productia proprie micsoreaza riscul saraciei.  
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II. ANALIZA SWOT 

 

Obiectivul fundamental: Cresterea calitatii vietii populatiei prin 
consolidarea fundamentului pentru o crestere economica robusta, durabila si 
incluziva. 

 

Partile forte: Partile slabe: 

Mentinerea stabilitatii 
macroeconomice în conditiile unor 
transformari profunde 
Sectorul bancar relativ dezvoltat si 
stabil 
Costul relativ mic al fortei de munca 
în orasele mici si în localitatile rurale 
Consensul majoritatii asupra 
vectorului european 
Accesul fara taxe vamale pe pietele 
UE în baza sistemului GSP plus, în 
tarile din Europa de Sud-Est în baza 
acordului CEFTA si în CSI în baza 
acordurilor de liber schimb 
Existenta unui cadru legal si fiscal 
stimulator pentru investitii 
Potentialul uman calificat în unele 
sectoare ale economiei  
Cresterea puterii de cumparare a 
populatiei si diminuarea saraciei 
Deschiderea portului Giurgiulesti si 
valorificarea beneficiilor derivate 
Extinderea sferei serviciilor 
Extinderea sectorului de comunicatii 
si informatica 
Cooperarea Republicii Moldova cu 
structurile regionale si internationale 
de securitate  
 

Structura deformata a producerii  
Costul relativ înalt al capitalului 
Cresterea deficitului de forta de munca 
calificata, în special din cauza migratiei 
fortei de munca 
Utilizarea tehnologiilor energointensive 
si a echipamentului si utilajelor moral 
si fizic uzate 
Infrastructura fizica insuficient 
dezvoltata  
Capacitatile reduse ale administratiei 
publice 
Sistemul judiciar ineficient si 
persistenta coruptiei 
Prezenta impedimentelor de ordin 
administrativ în afaceri si atragerea 
investitiilor 
Directionarea ineficienta a asistentei 
sociale 
Tendintele demografice negative 
Decalajul social-economic excesiv între 
municipiile Chisinau si Balti si alte 
localitati 
Existenta unor categorii de resurse 
naturale slab explorate si a unor spatii 
neutilizate 
Impactul nefast al dezvoltarii asupra 
mediului înconjurator 
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Oportunitati: Amenintari: 
Cresterea economica durabila în tarile 
partenere comerciale 
Proximitatea geografica fata de UE si 
pietele mari de desfacere 
Perspectiva clara de acces sporit pe 
piata UE în baza ATP (preferintelor 
comerciale autonome) 
Penetrarea bancilor straine pe piata 
bancara interna 
Disponibilitatea organizatiilor 
financiare internationale si a tarilor 
donatoare de a acorda asistenta 
financiara si tehnica pentru 
dezvoltarea tarii 

Tergiversarea reglementarii conflictului 
transnistrean 
Dependenta economiei nationale de 
factorii externi 
Cresterea preturilor la resursele 
energetice 
Masurile protectioniste existente pe 
pietele externe 
Imaginea nefavorabila a Republicii 
Moldova pe plan international si 
vizib ilitatea globala redusa 

1. Partile forte 

Mentinerea stabilitatii macroeconomice în conditiile unor 
transformari profunde. Performanta economiei pe parcursul ultimilor sapte ani 
a permis de a depasi perioada de declin economic continuu si crestere a saraciei 
si de a atinge o crestere economica si îmbunatatire a standardelor de viata. 
Astfel, în anii 2000–2006 cresterea cumulativa a PIB a constituit 49,5%. Rata de 
schimb a monedei nationale a ramas stabila, iar rezervele Bancii Nationale a 
Moldovei au crescut considerabil. Cresterea economica robusta si  limitele 
prudente de creditare externe au condus la sporirea constanta a veniturilor 
publice si la reducerea datoriei de stat externe raportata la PIB de la 60,4% în 
anul 2000 la 21% în anul 2006.  

Sectorul bancar relativ dezvoltat si stabil. În linii mari, Republica 
Moldova respecta principiile Comitetului Basel pentru o supraveghere bancara 
eficienta, iar indicatorii de stabilitate a sectorului financiar sînt suficient de 
durabili. În general, sectorul bancar demonstreaza niveluri în crestere a 
veniturilor, capitalizarii si lichiditatii si un nivel redus de active neperformante. 
În particular, în anii 2000–2006, activele sistemului bancar au crescut de circa    
5 ori12, creditele bancilor comerciale acordate economiei s-au dublat în raport cu 
PIB-ul, iar ponderea creditelor nefavorabile în totalul creditelor acordate de catre 
bancile comerciale din Republica Moldova s-a redus de circa 4,7 ori. Mai mult, 
interesul crescut al bancilor straine de a investi în sectorul bancar al Republicii 
Moldova sporeste credibilitatea interna si externa fata de acest sector. 

 

                                                 
12 1 ianuarie 2007 fata de 1 ianuarie 2001. 
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 Costul relativ mic al fortei de munca în orasele mici si în localitatile 
rurale. În Republica Moldova, forta de munca în orasele mici si localitatile 
rurale este relativ ieftina în comparatie cu alte tari din regiune. Astfel, în anul 
2006, salariul mediu în Republica Moldova a constituit circa 1700 lei              
(130 dolari SUA), pe cînd în România, potrivit Institutului National de Statistica, 
salariul mediu a constituit peste 350 dolari SUA. În Ucraina salariul mediu în 
sectorul bugetar este de aproape 260 dolari SUA. Totodata, salariul mediu în 
Tarile Baltice a constituit ceva mai mult de 650 dolari SUA, fiind de       5 ori 
mai mare decît cel din Republica Moldova. Costul relativ mic al fortei de munca 
constituie unul din factorii stimulatori pentru atragerea investitiilor si 
promovarea comertului pentru o anumita perioada. Totusi, trebuie sa se tina cont 
de faptul ca avantajele noastre comparative determinate de costurile mici se vor 
eroda tot mai mult pe parcursul anilor, iar decalajul tehnologic cu tarile 
dezvoltate ar putea sa creasca. 

Consensul majoritatii asupra vectorului european. În ultimii ani, în 
Republica Moldova s-a cristalizat un consens politic si social în ceea ce priveste 
orientarea politicii interne si externe a tarii în directia integrarii europene.  
Conform barometrului opiniei publice efectuat în noiembrie 2006 de catre 
Institutul de Politici Publice, în cazul organizarii unui referendum pentru 
aderarea la Uniunea Europeana, 68% din populatie s-ar pronunta în favoarea 
aderarii.  

Accesul fara taxe vamale pe pietele UE în baza sistemului GSP plus, în 
tarile din Europa de Sud-Est în baza acordului CEFTA si în CSI în baza 
acordurilor de liber schimb. Obtinerea de catre Republica Moldova a accesului 
la Sistemul General de Preferinte (GSP plus), începînd cu 1 ianuarie 2006, 
permite accesul liber pe piata UE a circa 9200 pozitii tarifare din cele      10 200 
pozitii existente. Astfel, 2000 pozitii sînt acordate tuturor tarilor terte în 
conformitate cu tariful vamal UE si 7200 conform GSP plus, de care beneficiaza 
doar 15 tari. Obtinerea GSP plus reprezinta o îmbunatatire considerabila a 
regimului comercial cu UE, ceea ce a permis majorarea exporturilor pe piata UE 
cu 20% în 2006. Aderarea Republicii Moldova  la CEFTA (Acordul de comert 
liber pentru Europa Centrala) constituie un cadru excelent de pregatire pentru 
aderarea la UE si alinierea la valorile europene, prin deschiderea economiilor si 
dezvoltarea schimburilor regionale. Semnarea acordurilor de liber schimb cu 
statele membre ale CSI ofera, de asemenea,  oportunitati considerabile de a largi 
gama si pietele de import pentru productia autohtona. 

Existenta unui cadru legal si fiscal stimulator pentru investitii. Cadrul 
legal si fiscal în Republica Moldova nu creeaza impedimente investitiilor. Odata 
cu aprobarea în 2004 a Legii nr.81-XV din 18 martie 2004 cu privire la 
investitiile în activitatea de întreprinzator, au fost stabilite conditii egale pentru 
investitorii locali si straini. Mai mult, cota impozitelor pe venitul persoanelor 
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juridice a fost diminuata de la 32% în anul 1998 pîna la 15% în anul 2006, iar 
legislatia fiscala ofera facilitati pentru promovarea investitiilor în diverse 
domenii, cum ar fi: tehnologiile informationale, importul utilajului de producere, 
pentru activitatea  întreprinderilor mici si mijlocii (ÎMM) etc. Pe lînga aceasta, în 
anul 2007 au fost aprobate trei componente ale reformei fiscale pe termen mediu 
care presupun: amnistia fiscala (care deja a luat sfîrsit), legalizarea capitalului, 
iar începînd cu anul 2008, aplicarea cotei "zero" la venitul reinvestit al agentilor 
economici.  

Potentialul uman calificat în unele sectoare ale economiei. În Republica 
Moldova, pentru nivelul actual al veniturilor populatiei, gradul de scolarizare la 
toate nivelurile este destul de înalt. Ratele brute de înrolare în învatamîntul 
primar si gimnazial constituie 97% si respectiv 93%. Desi sistemul educational al 
Republicii Moldova nu satisface pe deplin rigorile pietelor de munca interna si 
straina, în anumite sectoare (în special în domeniul tehnologiilor informationale 
si comunicatiilor, serviciilor bancare si financiare, ocrotirii sanatatii etc.), 
Republica Moldova dispune de un potential uman bine instruit si calificat. Mai 
mult, majoritatea populatiei poseda doua limbi si manifesta predispozitie pentru 
asimilarea lesne a limbilor straine, ceea ce îi ofera oportunitati suplimentare de 
studii, angajare si recalificare atît în interiorul tarii, cît si în exterior.   

Cresterea puterii de cumparare a populatiei si diminuarea saraciei. În 
ultimii ani, puterea de cumparare a populatiei a crescut semnificativ. Aceasta ne-
o demonstreaza cresterea consumului gospodariilor casnice, în special datorita 
influxului de remitente în Republica Moldova, care în anul 2006 a constituit 35% 
în raport cu PIB. În acelasi timp, au crescut salariile, iar indexarea anuala a 
pensiilor a permis de a evita impactul nefast al inflatiei. Mai mult ca atît, în anii 
2000–2005, numarul populatiei aflate sub pragul saraciei absolute s-a diminuat 
cu 38,7 p.p. S-a redus, de asemenea, numarul populatiei aflate sub pragul 
alimentar al saraciei cu 36,1 p.p. Aceasta a permis de a diminua excluziunea 
sociala13 si de a extinde accesul populatiei la serviciile medicale si educationale, 
astfel contribuind la consolidarea dezvoltarii umane în Republica Moldova. 

Deschiderea portului Giurgiulesti si valorificarea beneficiilor derivate. 
Semnarea Acordului de investitii cu privire la Portul International Liber 
Giurgiulesti permite realizarea unor activitati neefectuate anterior, cum ar fi 
constructia si exploatarea obiectelor terminalului petrolier, constructia portului 
de marfuri (inclusiv a terminalului de cereale) si pasageri pe rîul Dunarea. 
Suplimentar, Guvernul analizeaza posibilitatea conectarii liniilor de cale ferata 
de pe teritoriul Portului International cu calea ferata a Moldovei. Aceasta va 
permite de a asigura agentilor economici ai Republicii Moldova si 
                                                 
13 Pozitie sociala periferica, de izolare a indivizilor sau grupurilor, cu acces drastic limitat la conditiile sociale de 
viata: economice, rezidentiale, ocupationale, de educatie si instruire. Se manifesta printr-un deficit de posibilitati 
de afirmare si participare la viata colectivitatii.  
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întreprinzatorilor straini o transportare sigura si avantajoasa, din punct de vedere 
economic, a marfurilor prin Portul International. În ansamblu, activitatile 
desfasurate în Portul Giurgiulesti vor permite de a spori volumul investitiilor atît 
în acest teritoriu, cît si în Republica Moldova în general.  

Extinderea sferei serviciilor. Competitivitatea companiilor a caror 
activitate este orientata spre piata interna, precum si a celor care exporta pe 
pietele internationale, depinde de disponibilitatea, costul si calitatea serviciilor pe 
piata interna. În anii 2000–2006, sectorul serviciilor a înregistrat o expansiune, 
sporind ca pondere în PIB de la 48,2% pîna la 56%, inclusiv sectorul de 
constructii de la 2,7% pîna la 3,9% si sectorul de transport si comunicatii de la 
9,5% pîna la 12,1%. Serviciile de transport s-au caracterizat prin sporirea 
traficului de marfuri si de calatori de 2,4 si respectiv 1,5 ori. Sectorul serviciilor 
financiare a fost marcat în ultimii sase ani de extinderea ofertei propuse 
populatiei, în general, si agentilor economici, în particular (expansiunea platilor 
electronice prin Internet, dezvoltarea factoringului, crearea a 33 de companii de 
asigurari, a peste 100 de companii de leasing, a fondurilor private de pensii etc.) 
Astfel, cresterea sustinuta a ponderii serviciilor în PIB, concomitent cu calitatea 
acestora, faciliteaza activitatea întreprinderilor si este favorabila pentru cresterea 
economica. 

Extinderea sectorului de comunicatii si informatica. Desi se afla la un 
stadiu incipient de dezvoltare, sectorul de comunicatii si informatica, începînd cu 
anul 2000, a înregistrat o crestere care o depaseste pe cea a PIB de peste         6 
ori. În particular, în anii 2000-2006, numarul de linii telefonice fixe si de abonati 
la retelele celulare la 100 de locuitori a crescut de circa 1,7 si respectiv 6 ori, iar 
numarul de calculatoare personale si utilizatori Internet la 100 de locuitori a 
crescut de circa 10 ori. Extinderea sectorului de comunicatii si informatica 
permite de a accelera fluxul de informatii, de a asimila tehnologii noi, ceea ce, în 
ultima instanta, are impact pozitiv asupra competitivitatii Republicii Moldova.  

Cooperarea Republicii Moldova cu structurile regionale si 
internationale de securitate. Promovarea mecanismelor regionale de conciliere 
si dezvoltare a relatiilor interstatale, aidoma exemplului Pactului de stabilitate 
pentru Europa de Sud-Est si Parteneriatul pentru pace al NATO, constituie cea 
mai buna modalitate pentru Republica Moldova de a se alatura eforturilor 
internationale vizînd crearea unui sistem comun de securitate în spatiul euro-
atlantic si de consolidare a stabilitatii în lume. Pentru fortificarea serviciilor de 
frontiera ale Republicii Moldova si Ucrainei si consolidarea eforturilor în 
solutionarea conflictului transnistrean, a fost instituita Misiunea Comisiei 
Europene de Asistenta la Frontiera în Moldova si în Ucraina (EUBAM). La nivel 
regional, pentru efectuarea schimbului de informatii, functioneaza Centrul 
Regional de Combatere a Criminalitatii Transfrontaliere (Centrul SECI), care are 
punctele de contact nationale în statele membre, în Republica Moldova fiind 



 

 

27

amplasat, în acest sens, Centrul Virtual National SECI/GUAM pentru comba-
terea terorismului, criminalitatii organizate, a traficului ilicit de droguri si a altor 
tipuri de infractiuni grave.  

2. Partile slabe 

Structura deformata a producerii. Pe parcursul tranzitiei, economia 
Republicii Moldova nu a reusit sa asigure activitatea echilibrata a tuturor 
sectoarelor economiei. Nu a fost posibil de a revigora sectorul industrial, de a 
spori performanta sectorului agricol si de a pune bazele unui sector tertiar 
durabil. Drept rezultat, gama de produse pe care Republica Moldova le ofera este 
foarte omogena si nu corespunde rigorilor impuse de pietele externe de 
desfacere. Astfel, din cauza competitivitatii scazute a produselor moldovenesti, 
geografia de export a Republicii Moldova este putin diversificata, circa jumatate 
din exportul efectuat este directionat spre piata CSI. Desi cealalta jumatate revine 
tarilor din UE si din Europa de Sud-Est, gama de produse exportate este putin 
diversificata, fiind în mare parte constituita din produse agricole, bauturi 
alcoolice si textile.  

Costul relativ înalt al capitalului. Desi justificate prin nivelul înalt al 
inflatiei din ultimii doi ani, ratele înalte ale dobînzilor la credite (18% pentru 
creditele în moneda nationala si 11% pentru cele în dolari SUA) limiteaza 
accesul întreprinderilor, în special a ÎMM, la aceste resurse financiare.  

Cresterea deficitului de forta de munca calificata, în special din cauza 
migratiei fortei de munca. În cea de-a doua decada a tranzitiei a sporit migratia 
fortei de munca, inclusiv a fortei de munca calificate. Conform anchetei anuale a 
fortei de munca efectuate de catre Biroul National de Statistica (BNS), în anul 
2006, circa 310 de mii de cetateni ai Republicii Moldova au emigrat peste hotare. 
Conform unor studii14, 25,7% din emigranti au studii superioare, 51% au absolvit 
învatamîntul vocational, iar 23,2% au studii medii. Emigrarea unei parti 
considerabile de persoane cu studii vocationale denota cererea ridicata pentru 
emigranti cu anumite calificari si deprinderi profesionale. Totodata, desi rata 
somajului în Republica Moldova este în scadere, numarul tot mai mare al 
tinerilor fara loc de munca trezeste îngrijorari.  

Utilizarea tehnologiilor energointensive si a echipamentului si 
utilajelor moral si fizic uzate. Din cauza utilizarii echipamentului si utilajului 
cu o uzura fizica si morala considerabila, intensitatea energetica în Republica 
Moldova este la un nivel înalt, fiind de circa 3 ori mai mare decît indicii 
respectivi în tarile dezvoltate. Mai mult, dependenta economiei în marime de 

                                                 
14 Ghencea B., Gudumac I. Migratia fortei de munca si remitentele în Republica Moldova. Alianta de Microfinantare 
din Moldova si Fundatia Soros, 2004. 
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96% de resursele energetice importate si cresterea pretului acestora constituie o 
povara în plus pentru sectorul productiv al tarii.  

Infrastructura fizica insuficient dezvoltata. Pentru a atrage investitii, 
este necesara asigurarea Republicii Moldova  cu o infrastructura fizica adecvata. 
Aceasta se refera în special la drumuri. În prezent, în Republica Moldova, 75% 
din drumurile nationale si 79% din drumurile locale sînt deteriorate. În acelasi 
timp, ponderea fondului locativ dotat cu apeduct si canalizare constituie 34% si 
respectiv 30%, iar infrastructura sociala este, în cea mai mare parte, perimata si 
nu corespunde cerintelor actuale. Aceasta contribuie la costuri înalte de 
mentinere si irosire a resurselor în defavoarea necesitatilor pentru investitii, 
dezvoltarea sectorului educational, medical si protectiei sociale a populatiei.  

Capacitatile reduse ale administratiei publice. Capacitatile existente ale 
administratiei publice nu sînt adecvate prestarii unor servicii publice de calitate. 
Desi în acest sector activeaza un numar mare de personal, nivelul scazut de 
salarizare contribuie la o motivare si productivitate scazuta. Acestea, precum si 
delimitarea neadecvata dintre atributiile si competentele organelor centrale de 
specialitate ale administratiei publice si autoritatilor administratiei publice locale, 
precum si independenta financiar-economica insuficienta a celor din urma, 
submineaza capacitatile administratiei publice în prestarea serviciilor publice de 
calitate.  

Sistemul judiciar ineficient si persistenta coruptiei. În pofida eforturilor 
de reformare a sistemului justitiei în Republica Moldova, acesta se  
caracterizeaza prin accesul limitat al judecatorilor la instrumentele necesare 
pentru a lua decizii bine chibzuite, la sursele de drept international, precum si 
prin starea inadecvata a instantelor judecatoresti pentru a permite accesul 
publicului la salile de judecata si la procedurile procesuale. De asemenea, o 
problema caracteristica sistemului judiciar actual tine de instantele de judecata, 
care examineaza un volum excesiv de dosare, inclusiv din cauza utilizarii 
limitate a metodelor alternative de solutionare a litigiilor, cum ar fi medierea si 
probatiunea. Aceste probleme, precum si numarul mare al deciziilor judecatoresti 
neexecutate, al adresarilor la Curtea Europeana a Drepturilor Omului si al 
adresarilor în general în justitie (în timp ce numarul judecatorilor este acelasi) 
constituie o dovada în plus a ineficientei sistemului judiciar. Mai mult ca atît, 
transparenta limitata a relatiilor în anumite sectoare, în special în sistemul 
judiciar, în sectoarele sanatatii si al educatiei, în relatiile cu politia si în mediul 
de afaceri, conduc la faptul ca coruptia continua sa fie unul dintre cele mai 
substantiale impedimente în calea realizarii obiectivelor de crestere economica si 
reducere a saraciei. Desi în anul 2006 Indicele de Percepere a Coruptiei realizat 
de Transparency International s-a îmbunatatit, atingînd nivelul de 3,2, 
comparativ cu 2,6 în anul 2000, Republica Moldova continua sa se afle în partea 
a doua a clasamentului, care cuprinde 163 de tari din lume. 
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Prezenta impedimentelor de ordin administrativ în afaceri si 
atragerea investitiilor. În pofida elaborarii unei baze legislative care stimuleaza 
atragerea investitiilor si promovarea reformei cadrului de reglementare, mai 
exista piedici administrative pentru plasarea investitiilor în Republica Moldova. 
În acest context, în procesul reformei cadrului de reglementare a afacerilor, 
initiata de Guvern în anul 2005, au fost depistate un sir de acte normative emise 
de autoritatile centrale care împovareaza activitatea agentilor economici. 
Procesul de reforma continua si doar odata cu finalizarea acestuia si introducerea 
deplina a Analizei Impactului Regulatoriu a actelor normative propuse, aceste 
impedimente ar putea fi considerabil reduse. 

Directionarea ineficienta a asistentei sociale. Asistenta sociala este 
modalitatea de a sustine populatia pentru a evita saracia si a îmbunatati conditiile 
de trai. Desi indemnizatiile adresate familiilor cu copii se considera unul dintre 
cele mai importante si eficiente programe de asistenta sociala, impactul acestor 
plati asupra bunastarii familiilor cu copii este nesemnificativ, din cauza 
cuantumului mic al acestora. În ceea ce priveste compensatiile nominative 
acordate în baza principiului categorial, care în anul 2006 au constituit circa 38% 
din cheltuielile pentru asistenta si asigurarea sociala, acestea au neajunsuri, 
printre care: i) de compensatii  nominative nu beneficiaza doar cele mai sarace 
grupuri ale populatiei; ii) cuantumul mic al compensatiilor  nominative nu 
solutioneaza problemele beneficiarilor; iii) exista imposibilitatea evaluarii 
numarului de plati banesti, care sînt acordate unei gospodarii casnice (în cadrul 
familiei pot fi doua sau mai multe persoane, care au dreptul la cîteva 
compensatii), astfel apare problema erorii în sistem: de supraincluziune si 
excluziune.  

Tendintele demografice negative. La începutul anului 2007, în Republica 
Moldova locuiau 491 mii de persoane cu vîrsta de 60 de ani si peste, doua treimi 
din acestea fiind stabilite în mediul rural. Din numarul total al celor care au peste 
60 de ani, fiecare a patra persoana are vîrsta între 60 si 64 ani, iar 12,8% din total 
formeaza grupul de persoane ce au depasit vîrsta de 80 de ani. Mai mult decît 
atît, pe parcursul ultimilor 17 ani se constata o crestere a coeficientului de 
îmbatrînire a populatiei, de la 12,8% în anul 1990 pîna la 13,6% în anul 2005 si 
13,7% la începutul anului 2007. Aceste valori denota un proces continuu de 
îmbatrînire a populatiei, mai avansat în mediul rural (15,2%). Aceasta dinamica 
demografica cauzeaza probleme serioase, deoarece se stie ca tarile care trec prin 
îmbatrînirea populatiei si declinul demografic se confrunta cu o serie de 
probleme, printre care: rata de pensionare adecvata si îngrijirea medicala pentru 
cei batrîni, rata dintre populatia care lucreaza si cea de vîrsta de pensionare, 
participarea pe piata muncii.  
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Decalajul social-economic între municipiile Chisinau si Balti si alte 
localitati. În perioada de tranzitie, disparitatile dintre zonele urbane si cele rurale 
au crescut considerabil. Dezvoltarea tarii ramîne a fi în continuare polarizata, 
cele mai dezvoltate în toate aspectele fiind municipiile Chisinau si Balti. Datorita 
unor comunitati mai defavorizate exista un decalaj semnificativ dintre regiunile 
care le cuprind în ceea ce priveste veniturile, ocuparea fortei de munca, accesul 
la serviciile medicale si educationale si asigurarea acestora cu infrastructura 
fizica si sociala.  Astfel, în anul 2006, municipiului Chisinau, care concentreaza 
22% din populatia tarii, îi revenea jumatate din productia industriala, 56% din 
vînzarile cu amanuntul si 58% din investitiile în capital fix. Municipiul Balti, cu 
o populatie de 4% din totalul pe tara, genereaza 14% din productia industriala, 
9% din vînzarile cu amanuntul si acumuleaza 6% din investitiile în capital fix. În 
ceea ce priveste nivelul de salarizare, în 2006 salariul mediu în municipiul 
Chisinau depasea cu circa 23% salariul mediu pe tara, iar în Balti – cu circa 9%. 
În acelasi timp, în raioane ca Soldanesti, Stefan Voda si Cantemir salariul mediu 
lunar constituia mai putin de 60% din salariul mediu lunar pe economie. 

Existenta unor categorii de resurse naturale slab explorate si a unor 
spatii neutilizate. Republica Moldova dispune de un fond funciar bogat si de 
rezerve de minereuri nemetalifere care nu sînt exploatate pe deplin. Aceasta 
situatie se datoreaza, în special, faptului ca, desi exista cadrul legal pentru arenda 
de lunga durata de catre cetatenii straini a terenurilor cu destinatie agricola si ale 
fondului silvic, procurarea acestora nu este permisa conform legislatiei în 
vigoare. 

Impactul nefast al dezvoltarii asupra mediul înconjurator. Desi, 
datorita crizei economice din perioada tranzitiei si dezindustrializarii tarii, 
impactul activitatii economice asupra mediului este mai mic, situatia ecologica 
nu poate fi caracterizata drept una buna. Calitatea apelor subterane, a apei 
potabile si a instalatiilor de epurare biologica a apelor reziduale si a sistemelor de 
canalizare este nesatisfacatoare. De asemenea, au crescut emisiile în atmosfera 
de la sursele mobile, iar, din cauza exploatarii intensive a solurilor si utilizarii 
tehnologiilor agricole învechite, are loc degradarea solurilor. Pe masura ce vor 
spori efectele schimbarii climei, frecventa si severitatea dezastrelor naturale, cum 
ar fi secetele, grindina, ar putea sa creasca alunecarile de teren si eroziunea 
solurilor. Înrautatirea situatiei ecologice în Republica Moldova are un impact 
negativ atît asupra sanatatii persoanelor, cît si asupra dezvoltarii rurale si a 
productiei agricole.  

3. Oportunitati 

Cresterea economica durabila în tarile partenere comerciale. 
Republica Moldova, la fel ca si alte state, depinde semnificativ de dezvoltarea 
economica din tarile partenere. În anul 2006, principale tari partenere comerciale 
din regiune au înregistrat o crestere a produsului intern brut: Belarus – 13%, 
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România – 7,7%, Ucraina 7%, Rusia – 6,9%. În principalele tari partenere din 
cadrul UE (Germania, Italia, Austria, Ungaria), cresterea economica a variat de 
la 1 la 3,8%, fiind mai mica decît în tarile partenere ale Republicii Moldova din 
regiune. Totusi, desi caracterizata prin valori mici, cresterea în tarile europene 
dezvoltate este durabila si incluziva. Cresterea economica a tarilor partenere, 
care este precedata de cresterea puterii de cumparare a populatiei si de 
dezvoltarea prodigioasa a ramurilor economiei, va garanta necesitatea în produse 
si materie prima de import, pe care ar putea sa le furnizeze Republica Moldova. 

Proximitatea geografica fata de UE si pietele mari de desfacere. 
Vecinatatea cu UE – un important pol politic si cea mai mare piata de desfacere 
din lume, îi ofera Republicii Moldova avantaje importante. Astfel, extinderea UE 
pîna la hotarele Republicii Moldova permite de a pretinde la obtinerea statutului 
de membru asociat al UE, iar pe termen lung, de membru cu drepturi depline al 
UE. Fiind la hotarele UE, Republica Moldova a beneficiat de un nou sistem GSP 
plus, care permite accesul la tarif vamal zero a circa 88% din exporturile 
Republicii Moldova în UE. Mai mult, Republica Moldova ar putea beneficia de 
acordul ATP (Preferinte Comerciale Autonome), de implicarea mai mare a UE în 
solutionarea conflictului transnistrean, de un regim facilitat de vize pentru 
cetatenii Republicii Moldova care calatoresc în UE, precum si de asistenta 
sustinuta în cadrul Noului Instrument European de Vecinatate si Cooperare. Pe 
lînga aceasta, odata cu aderarea României si Bulgariei la UE, aceste tari au 
acceptat norme si standarde ale UE, care sînt mai putin favorabile pentru 
investitori. Costul fortei de munca în aceste tari creste în ritmuri sustinute si 
depaseste semnificativ costul fortei de munca din Republica Moldova. Aceasta 
situatie este favorabila pentru atragerea investitorilor din aceste tari în Republica 
Moldova, în special tinînd cont de proximitatea geografica si asemanarile 
culturale si lingvistice cu aceste tari. În acelasi timp, Republica Moldova se afla 
în proximitate geografica si fata de Rusia – una dintre cele mai importante pieti 
emergente. O eventuala investire în infrastructura fizica, sporirea competitivitatii 
produselor si îmbunatatirea imaginii  tarii ar putea oferi Republicii Moldova 
oportunitati de transformare într-un „hub regional” dintre est si vest.  

Perspectiva clara de acces sporit pe piata UE în baza ATP. În anul 
2008, Republica Moldova are sanse mari de a obtine un acces sporit la piata UE 
în baza ATP. Semnarea acordului ATP ar augmenta avantajele comerciale de 
care beneficiaza Republica Moldova în baza sistemului GSP plus si ar extinde 
facilitatile de liber schimb asupra unor produse importante pentru economia 
Republicii Moldova, cum ar fi bauturile alcoolice, zaharul etc.  

Penetrarea bancilor straine pe piata bancara interna. Intrarea cîtorva 
banci straine pe piata bancara a Republicii Moldova  (cum ar fi Banco Veneto 
din Italia în 2006, Raiffeisen din Austria în 2006, Société Générale din Franta în 
2007) va spori concurenta în cadrul acestui sector si va conduce la scaderea 
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costului de capital. Mai mult ca atît, prezenta bancilor internationale pe piata 
interna scade potentialele riscuri pentru investitorii straini si stimuleaza 
investitiile straine directe. 

Disponibilitatea organizatiilor financiare internationale si a tarilor 
donatoare de a acorda asistenta financiara si tehnica pentru dezvoltarea 
tarii. Decizia Grupului Consultativ pentru Republica Moldova de acordare a 
asistentei financiare, în marime de 1,2 miliarde dolari SUA, pe parcursul 
urmatorilor trei ani constituie o oportunitate pentru sustinerea balantei de plati a 
tarii si efectuarea unor investitii în infrastructura fizica si sociala, desfasurarea 
reformei administratiei publice si a cadrului de reglementare, precum si pentru 
prevenirea si combaterea coruptiei.  

4. Amenintari 
Tergiversarea reglementarii conflictului transnistrean. Caracterul 

nesolutionat al conflictului transnistrean constituie o piedica în dezvoltarea 
social-economica si social-politica durabila si armonioasa a Republicii Moldova. 
În acest context, contrabanda si traficul ilicit sînt factorii principali care afecteaza 
cresterea economica si, în consecinta, sfera sociala. Barierele impuse în calea 
liberei circulatii a cetatenilor, marfurilor si serviciilor, precum si interdictiile 
administrative împiedica dezvoltarea comertului dintre cele doua maluri ale 
Nistrului. O alta amenintare o constituie situatia grava în domeniul drepturilor 
omului si functionarii institutiilor democratice în regiunea transnistreana. 
Încalcarea drepturilor fundamentale ale omului de catre administratia regiunii 
afecteaza nu doar cei aproximativ 500.000 de locuitori ai regiunii, dar si cetatenii 
de pe malul drept al Nistrului si cetatenii straini. În domeniul securitatii 
principala amenintare o constituie prezenta militara straina pe teritoriul 
Republicii Moldova (în stînga Nistrului) care submineaza statutul de neutralitate 
al Moldovei stipulat în Constitutie, precum si existenta formatiunilor 
paramilitare în regiune.  

Dependenta economiei nationale de factorii externi. În anul 2006 
performanta economica care a cedat în urma interdictiei de catre Federatia Rusa 
a importului de bauturi alcoolice si a carnii si cresterii preturilor la resursele 
energetice, a demonstrat efectele negative ale dependentei tarii de factorii 
externi. Orice schimbare a atitudinii fata de Republicii Moldova a tarilor 
partenere poate afecta grav dezvoltarea economica si sociala a tarii.  

Cresterea preturilor la resursele energetice. Majorarile recente 
consecutive ale pretului la resursele energetice au avut un impact serios atît 
asupra economiei, cît si asupra populatiei. Majorarea preturilor de achizitie a 
contribuit direct la cresterea costului electricitatii, gazelor naturale si produselor 
petroliere procurate de institutiile publice de toate nivelurile (majorînd 
cheltuielile bugetului cu 0,5% din PIB). Cresterea preturilor la energie, în lipsa 
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unui sistem îmbunatatit de asistenta sociala, a sporit considerabil necesitatile de 
finante publice pentru sustinerea sistemului. O eventuala crestere a preturilor la 
resursele energetice de import ar fi o lovitura extraordinara atît asupra 
Guvernului si producatorilor autohtoni, cît si asupra întregii populatii a tarii.  

Masurile protectioniste existente pe pietele externe. Desi pietele straine 
în care Republica Moldova îsi exporta productia sînt liberalizate, frecvent pot fi 
impuse anumite masuri protectioniste pentru protejarea producatorilor autohtoni. 
Aceasta se refera în special la Ucraina si Federatia Rusa, care, nefiind membri ai 
OMC, au tendinta de a impune anumite masuri protectioniste care afecteaza 
comertul exterior al Republicii Moldova. 

Imaginea nefavorabila a Republicii Moldova pe plan international si 
vizibilitatea globala redusa. Fiind o tara mica, declarata independenta mai putin 
de doua decenii în urma, Republica Moldova nu este bine cunoscuta în lume. 
Mai mult ca atît, pe plan international, informatia despre Republica Moldova a 
fost dominata de stiri si etichetari negative ce se refera la unele probleme cu care 
se confrunta tara, cum ar fi saracia, coruptia, conflictul transnistrean si traficul cu 
fiinte umane. Aceasta informatie nu a fost balansata în mod consecvent cu 
exemple mai pozitive de care, cu siguranta, dispune tara noastra. Imaginea 
nefavorabila a Republicii Moldova împiedica accesul investitorilor straini pe 
piata autohtona si contribuie uneori la un tratament discriminatoriu fata de 
cetatenii moldoveni aflati în strainatate.  

5. Concluzii 

Analiza social-economica, analiza SWOT, precum si analiza 
constrîngerilor releva existenta unor factori de origine interna si externa care 
favorizeaza/pericliteaza dezvoltarea tarii. Astfel, dezvoltarea tarii în ultimii sapte 
ani poate fi caracterizata prin relansarea cresterii economice, mentinerea 
stabilitatii macroeconomice, reducerea semnificativa a saraciei si initierea de 
reforme structurale în domenii de importanta strategica. Aceste realizari au fost 
atinse, totusi, pe fundalul unei structuri deformate a producerii (bazate pe 
sectoare ca agricultura si industria, caracterizate în prezent prin productivitate 
scazuta si utilizarea tehnologiilor depasite si energointensive), unui nivel scazut 
al investitiilor interne si externe, amplificarii deficitului balantei comerciale si 
exodului masiv al fortei de munca calificate.  

În linii mari, Republica Moldova poate fi caracterizata drept o tara cu o 
piata de desfacere mica, cu capacitati limitate de fabricare a produselor 
competitive, extrem de dependenta de cîteva tari partenere, atît în materie de 
export, cît si de import, care în prezent formeaza ponderea cea mai mare a ofertei 
de pe piata interna. De asemenea, existenta unui cadru legal si fiscal favorabil 
dezvoltarii sectorului privat si atragerii investitiilor si a unui potential uman 
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calificat în anumite sfere ale economiei, nu sînt suficiente în cazul în care exista 
lacune în functionarea administratiei publice si sistemului judiciar.  

Aspectele pozitive în dezvoltarea Republicii Moldova sînt generate de 
impactul combinat al eforturilor depuse de Guvern în perioada analizata, 
asistentei donatorilor si cresterii puterii de cumparare a populatiei. Ele au permis 
de a evita perturbarile sociale majore, dar nu au fost suficiente pentru a schimba 
structura economiei si paradigma cresterii economice.  

În acest sens, în anii 2008–2011 va fi necesar de a asigura o traiectorie a 
dezvoltarii care se va baza exclusiv pe particularitatile existente ale tarii, va 
valorifica întregul spectru de oportunitati incontestabile si va preveni escaladarea 
unor amenintari. Astfel, înlaturarea deficientelor si atingerea obiectivelor 
prioritare ale Republicii Moldova trebuie sa fie bazata pe valorificarea tuturor 
oportunitatilor existente, în special a celor ce tin de proximitatea tarii cu UE si de 
disponibilitatea organismelor financiare internationale de a acorda asistenta 
financiara tarii pe termen mediu. Concomitent, este important de a utiliza 
punctele forte ale tarii pentru a reduce expunerea la riscurile potentiale, îndeosebi 
la cele ce tin de exacerbarea vulnerabilitatii tarii, cresterea saraciei si a 
inegalitatii populatiei.  
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III. VIZIUNE STRATEGICA 

1. Privire generala asupra viziunii strategice 

Strategia nationala de dezvoltare porneste de la obiectivul fundamental 
derivat din Constitutia Republicii Moldova, si anume crearea conditiilor 
adecvate pentru cresterea calitatii vietii populatiei. Totodata, îmbunatatirea 
calitatii vietii este un fenomen polivalent, care include o serie de dimensiuni 
strîns legate între ele. La nivel personal, aceasta înseamna un individ sanatos si 
educat, capabil sa-si exercite drepturile si libertatile fundamentale, sigur de o 
batrînete decenta – un individ care doreste ca el si copii sai sa locuiasca în 
Republica Moldova. La nivel de tara, aceasta înseamna o transformare si 
modernizare profunda a tarii si obtinerea calificarii efective pentru aderarea la 
Uniunea Europeana.  

În contextul celor spuse, pe termen mediu, pîna în anul 2011, 
Guvernul va depune eforturi pentru recuperarea a cel putin 7 p.p. din 
decalajul de venituri fata de media UE15 si reducerea ratei saraciei absolute 
pîna la 24%16.  Pe termen lung, pîna în anul 2015, prin prisma Strategiei, 
Guvernul va depune eforturi pentru recuperarea a cel putin 12 p.p. din 
decalajul de venituri fata de media UE si reducerea ratei saraciei absolute 
pîna la 20%.  

În perspectiva de lunga durata, Strategia are drept obiectiv sa transforme 
Republica Moldova: 

a) într-un stat reintegrat care se bucura de garantii multilaterale de 
securitate (încadrat în arhitectura europeana de securitate); 

b) într-un stat în care procesele politice si electorale se desfasoara în 
conformitate cu procedura democratica si în care dreptul la libertatea cuvîntului 
este respectat si acceptat de toate fortele politice; 

c) într-un stat care, prin sistemul de justitie modern, asigura egalitatea 
tuturor cetatenilor în fata legii, iar fenomenul coruptiei este redus semnificativ si 
nu mai poate periclita dezvoltarea si modernizarea tarii;  

d) într-o tara în care cresterea economica rezulta în cresterea veniturilor 
tuturor paturilor sociale si permite participarea productiva a paturilor vulnerabile 
la dezvoltarea economica a tarii; 

e) într-o tara libera de saracie si de vicii caracteristice societatilor sarace; 

                                                 
15 Estimarile efectuate s-au bazat pe analiza indicatorului PIB per capita la paritatea puterii de cumparare. 
Simularea efectuata a demonstrat ca reducerea decalajului de venituri fata de media UE pîna în 2011 se poate 
obtine la o rata anuala de crestere a PIB de 6%. 
16 Pentru stabilirea tintelor în vederea reducerii saraciei, s-a tinut cont de dependenta dintre cresterea economica 
si reducerea saraciei, fiind utilizata o elasticitate a saraciei fata de cresterea economica în marime de -1,4, care 
constituie media regionala, fiind, respectiv, relevanta în contextul Republicii Moldova. Desi, cu o crestere a PIB 
de 5%, simularile efectuate denota ca rata saraciei ar putea atinge catre anul 2011 circa 21%, tinta a fost ajustata 
luînd în considerare corelatia  neliniara între cresterea economica si reducerea saraciei. 
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f) într-un stat care creeaza conditii pentru constituirea si atragerea 
companiilor competitive, cu iesire pe piata mondiala, în primul rînd prin calitatea 
produselor sale; 

g) într-o tara ce demonstreaza o recuperare rapida a decalajului în 
dezvoltarea tehnologica fata de tarile europene; 

h) într-o tara în care economia nationala este integrata efectiv în 
procesele economice regionale  prin artere moderne si sigure de transport; 

i) într-un stat care garanteaza servicii educationale, medicale si sociale 
de calitate tuturor cetatenilor; 

j) într-un stat în care sistemul educational asigura servicii racordate la 
cerintele fortei moderne de munca; 

k) într-un stat în care sistemul de asistenta sociala este favorabil 
procesului demografic (nasterea si batrînetea asigurata);  

l) într-o tara unde cresterea economica este un proces la care participa 
toate regiunile si comunitatile; 

m) într-o tara în care calitatea vietii din mediul rural se apropie de cea 
atinsa în mediul urban, protejînd, în acelasi timp, valorile si traditiile culturale; 

n) într-o tara în care modelul de dezvoltare sociala si economica nu 
pericliteaza natura si mediul si care îsi aduce contributia la mentinerea 
ecosistemelor nationale si transfrontaliere; 

o) într-o tara a carei imagine internationala se amelioreaza dinamic si care 
se transforma într-un membru binevenit în familia europeana.   
 

2. Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în agenda pe termen 
mediu si lung a Guvernului 

În anul 2000, Republica Moldova, de rînd cu alte 191 de tari ale lumii, s-a 
angajat sa atinga pîna în anul 2015 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 
(ODM). Realizarea acestor obiective pe termen lung se înscrie în agenda pe 
termen mediu, care este promovata de catre Guvern prin prisma Strategiei 
nationale de dezvoltare. Prima ajustare a ODM la contextul national a avut loc în 
anul 2004 si a rezultat în mai multe tinte si indicatori specifici. În anii urmatori, 
în procesul de implementare a obiectivelor stabilite s-a constatat ca unele tinte si 
indicatori necesita a fi ajustati la situatia curenta. Acest lucru este, de asemenea, 
relevat prin evolutia indicatorilor ODM pe parcursul ultimilor ani si, respectiv, 
de rezultatul obtinut în atingerea tintei intermediare pe anul 2006. Guvernul va 
continua realizarea ODM, însa, pentru ca agenda stabilita sa fie pertinenta si sa 
poata fi pe deplin integrata în politicile nationale, tintele si indicatorii ODM au 
fost ajustati mai riguros la specificul de dezvoltare a tarii decît la etapa initiala de 
adaptare.  

În continuare sînt expuse tintele ODM pentru anii 2010 si 2015, revizuite 
prin intermediul mai multor consultari atît cu organele centrale de specialitate ale 
administratiei publice, cît si cu organizatii nationale si internationale, în paralel 
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cu procesul de participare în cadrul Strategiei. Anul de baza pentru stabilirea 
tintelor pe termen mediu si lung va fi acelasi ca si în raportul ODM initial 
(2002), cu exceptia cazurilor în care recent pentru anumiti indicatori au fost 
modificate metodologiile de estimare.  

Obiectivul 1: Reducerea saraciei extreme si a foamei17 

Micsorarea ponderii populatiei cu un consum sub 4,3 dolari SUA pe 
zi/persoana (la paritatea puterii de cumparare – PPC) de la 34,5% în 2006 pîna la 
29% în 2010 si pîna la 23% în 2015.  

Micsorarea ponderii populatiei sub pragul absolut al saraciei de la 30,2% 
în 2006 pîna la 25% în 2010 si pîna la 20% în 2015. 

Micsorarea ponderii populatiei sub pragul saraciei extreme de la 4,5% în 
2006 pîna la 4% în 2010 si pîna la 3,5% în 2015. 

Obiectivul 2. Realizarea accesului universal la învatamîntul general 
obligatoriu 

Asigurarea posibilitatilor pentru toti copiii de a frecventa învatamîntul 
general obligatoriu. Majorarea ratei  brute de înrolare în învatamîntul general 
obligatoriu de la 94,1 % în 2002 pîna la 95 % în 2010 si pîna la 98 % în 2015. 

Mentinerea ratei de alfabetizare la persoanele de 15–24 ani la nivelul de 
99,5%. 

Majorarea ratei de înrolare în programele prescolare pentru copii de 3–6 
ani de la 41,3% în 2002 pîna la 75% în 2010 si 78% în 2015, iar pentru copii de 
6–7 ani – de la 66,5% în 2002 pîna la 95 % în 2010 si 98% în 2015, precum si 
reducerea cu mai putin de 5 % a discrepantelor dintre regiunile rurale si urbane, 
dintre grupele dezavantajate si cele cu venituri medii.  

Obiectivul 3. Promovarea egalitatii între sexe si afirmarea femeilor18 

Sporirea reprezentarii femeilor în functii decizionale. Cresterea 
reprezentarii femeilor la nivelul de luare a deciziilor de la 26,5% în consiliile 
locale în 2007 la 40% în 2015, de la 13,2% în consiliile raionale în 2007 la 25% 

                                                 
17 Anul de baza pentru stabilirea tintelor în cadrul acestui obiectiv este 2006. Aceasta tranzitie este indispensabila 
deoarece, pentru estimarea ratelor saraciei absolute si extreme, în anul curent, BNS a modificat esantionul CBGC 
si, astfel, cifrele obtinute pentru anul 2006 sînt incomparabile cu cele din anii precedenti. În cazul în care anul 
2002 ar fi ramas drept an de baza, sirul de date calculate dupa metodologia anterioara s-ar fi întrerupt în anul 
2005. De asemenea, pentru a evita stabilirea unor ani de baza diferiti pentru indicatorii din cadrul acestui ODM, 
pentru cel de-al treilea indicator „ponderea populatiei cu un consum sub 4,3 dolari SUA pe zi/persoana (la PPC)”, 
estimarea caruia a fost efectuata pentru prima data în anul 2007, va fi, de asemenea, luat drept an de baza, anul 
2006.      
18 Anul de baza pentru stabilirea tintelor în cadrul acestui obiectiv constituie 2007.  În acest an pentru prima data 
au fost stabilite tinte cuantificabile în contextul ODM, care vizeaza promovarea egalitatii între sexe. În acest scop, 
au fost folosite datele ultimelor alegeri care indica situatia actuala cu privire la sexe în Republica Moldova. În 
acelasi timp, în ceea ce priveste diferenta dintre salariile femeilor si barbatilor, cele mai recente date pentru acest 
indicator sînt doar pentru anul 2006.  
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în 2015, de la 18% femei primari în 2007 la 25% în 2015 si de la 22% femei 
deputati în Parlament în 2005 la 30% în 2015. 

Reducerea inegalitatii între sexe în angajare. Reducerea inegalitatii între 
sexe pe piata muncii prin micsorarea discrepantei dintre salariile femeilor si 
barbatilor cu cel putin 10 p.p. din 2006 pîna în 2015 (salariul mediu al femeilor 
constituind 68,1% din cel al barbatilor în 2006). 

Obiectivul 4. Reducerea mortalitatii copiilor19 

Reducerea ratei mortalitatii infantile de la 18,5 (la 1000 nascuti vii) în 
2006 pîna la 16,3 în 2010 si pîna la 13,2 în 2015. 

Diminuarea ratei mortalitatii copiilor în vîrsta de pîna la 5 ani de la 20,7 
(la 1000 nascuti vii) în 2006 pîna  la 18,6 în 2010, si pîna la 15,3 în 2015. 

Mentinerea ponderii copiilor în  vîrsta de pîna la 2 ani vaccinati împotriva 
rujeolei catre anii 2010 si 2015 la nivel de cel putin 96%. 

Obiectivul 5. Îmbunatatirea sanatatii materne 

Micsorarea ratei mortalitatii materne de la 28,0 (la 100.000 nascuti vii) în 
2002 pîna la 15,5  în 2010 si pîna la 13,3 în 2015. 

Mentinerea numarului nasterilor asistate de personal medical calificat pe 
parcursul anilor 2010 si 2015 la nivel de  99%. 

Obiectivul 6. Combaterea HIV/SIDA, a tuberculozei si a altor boli 

Stabilizarea raspîndirii infectiei HIV/SIDA catre anul 2015. Reducerea 
incidentei HIV/SIDA la 100.000 locuitori de la 10 în 2006 pîna la 9,6 catre anul 
2010 si 8 catre anul 2015.  

Reducerea incidentei HIV/SIDA la 100.000 locuitori cu vîrsta între         
15–24 ani de la 13,3 în 2006 pîna la 11,2 catre anul 2010 si 11 catre anul 2015. 

Stoparea catre anul 2015 a raspîndirii si derularea procesului de reducere a 
tuberculozei. Reducerea ratei mortalitatii asociate cu tuberculoza de la 16,0 (la 
100.000 locuitori) în 2002 pîna la 15 în 2010 si pîna la 10 în 2015. 

 

                                                 
19 Anul de baza pentru stabilirea tintelor în cadrul acestui obiectiv constituie 2006. Aceasta tranzitie este necesara 
datorita deciziei Ministerului Sanatatii de a aplica o noua metodologie de estimare a mortalitatii copiilor, 
recomandata de OMS si stabilita drept obiectiv în cadrul Planului de actiuni "Republica Moldova – Uniunea 
Europeana". Astfel, începînd cu anul 2006, nasterea vie va fi definita ca nasterea dupa 22 saptamîni încheiate de 
gestatie si cu masa copilului de la 500 grame. Anterior, indicatorul în cauza a fost estimat în baza nasterii care 
este considerata vie dupa a 30-a saptamîna încheiata de gestatie si masa copilului de la 1000 grame.    
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Obiectivul 7. Asigurarea durabilitatii mediului 

Integrarea principiilor dezvoltarii durabile în politicile si programele tarii 
si reducerea degradarii resurselor naturale. Cresterea gradului de împadurire de 
la 10,3 % în 2002 pîna la 12,1% în 2010 si pîna la 13,2% în 2015.  

Cresterea proportiei ariilor protejate pentru conservarea diversitatii 
biologice de la 1,96% în 2002, la 4,65% în 2010 si pîna la 4,65% în 2015. 

Majorarea ponderii populatiei cu acces la surse sigure de apa de la 38,5% 
în 2002 pîna la 59% în 2010 si pîna la 65% în 2015.    

Reducerea în jumatate a numarului de persoane fara acces la canalizare 
îmbunatatita. Majorarea ponderii populatiei cu acces la canalizare îmbunatatita 
de la 31,3%  în 2002 pîna la 50,3% în 2010 si 65% în 2015. Majorarea ponderii 
populatiei cu acces la salubrizare de la 41,7% în 2002 pîna la 51,3% în 2010 si 
pîna la 71,8% în 2015.  

Obiectivul 8. Crearea parteneriatului global pentru dezvoltare 

Dezvoltarea în continuare a unui sistem comercial si financiar transparent, 
bazat pe reguli, previzibil si nediscriminatoriu, prin promovarea exporturilor si 
atragerea investitiilor.  

Solutionarea problemei închiderii terestre a Republicii Moldova, prin 
modernizarea infrastructurii de transport si vamale.  

Monitorizarea datoriei de stat externe.  
Elaborarea si implementarea strategiilor pentru tineret.  
Asigurarea accesului populatiei la medicamentele esentiale.  
Edificarea societatii informationale.  

3. Prioritatile nationale pe termen mediu ca instrument de atingere a 
viziunii pe termen lung 

  Atingerea tintelor si indicatorilor ODM este necesara, dar nu suficienta 
pentru realizarea viziunii strategice de termen lung. Atingerea ODM, dar si a 
obiectivelor propuse pe termen lung, poate fi realizata prin consolidarea 
fundamentului pentru o crestere economica robusta, durabila si incluziva. 
Pornind de la analiza modelului actual de crestere, sporirea competitivitatii 
economiei autohtone si, respectiv, a rolului acesteia în satisfacerea cererii interne 
si externe ramîne a fi sarcina principala pe agenda Guvernului. În acelasi timp, 
asigurarea caracterului incluziv al cresterii necesita eliminarea disparitatilor 
regionale prin promovarea unei dezvoltari care sa stimuleze crearea locurilor de 
munca bine platite pe întreg teritoriul tarii, astfel sporind venitul rezidentilor si 
oferind o alternativa emigrantilor.  
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  Identificarea prioritatilor se bazeaza pe analiza factorilor social-economici, 
analiza SWOT, dar si pe recunoasterea faptului ca, raportate la amploarea 
necesitatilor si a oportunitatilor, resursele financiare sînt limitate si, deci, se 
impune un grad ridicat de concentrare a acestora. 

În acest sens, în vederea atingerii obiectivelor generale Strategia propune 
cinci prioritati nationale pe termen mediu: 

Consolidarea statului democratic bazat pe suprematia legii si respectarea 
drepturilor omului 

Reglementarea conflictului transnistrean si reintegrarea tarii  
Sporirea competitivitatii economiei nationale 
Dezvoltarea resurselor umane, cresterea gradului de ocupare si 

promovarea incluziunii sociale20. 
Dezvoltarea regionala.  

 

Asigurarea stabilitatii macroeconomice si consolidarea capacitatilor 
administratiei publice centrale si locale sînt conditii primordiale pentru 
realizarea celor cinci prioritati stabilite. 

Conditiile primordiale si prioritatile nationale identificate în Strategie nu 
pot fi abordate separat – ele se intersecteaza si se completeaza reciproc. Astfel, 
resursele umane calitative contribuie la sporirea competitivitatii si invers. 
Combaterea coruptiei are impact pozitiv atît asupra mediului de afaceri, cît si 
asupra calitatii educatiei. Separarea pe directii are drept scop organizarea 
rationala a Strategiei, precum si simplificarea procesului de implementare, 
monitorizare si evaluare, si nu reprezinta o divizare de fond. Implementarea 
masurilor identificate trebuie efectuata în tandem, iar realizarea unui obiectiv va 
contribui la atingerea celorlalte. 

 

                                                 
20 Asigurarea accesului persoanelor defavorizate la locuri de munca ce le pot garanta o existenta decenta, 

accesul la serviciile sociale si participarea la viata comunitatii.  
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IV. CONDITII PRIMORDIALE PENTRU REALIZAREA 
PRIORITATILOR STRATEGIEI NATIONALE DE DEZVOLTARE 

1. Asigurarea stabilitatii macroeconomice 

Asigurarea stabilitatii macroeconomice, prin politici monetare, fiscale si 
comerciale stabile si previzibile, reprezinta o preconditie esentiala pentru 
cresterea economica durabila si echilibrata. Stabilitatea macroeconomica 
contribuie la sporirea încrederii populatiei si agentilor economici în durabilitatea 
cresterii economice, stimulîndu-i astfel sa-si intensifice si sa sporeasca eficienta 
activitatii desfasurate, sa efectueze investitii etc. Mai mult ca atît, stabilitatea 
macroeconomica reprezinta o conditie importanta pentru realizarea eficienta a 
politicilor sociale si îmbunatatirea nivelului de trai al populatiei.  

Totodata, situatia macroeconomica este, la rîndul sau, influentata de starea 
sectorului real. Functionarea eficienta a sectorului real contribuie la mentinerea 
stabilitatii macroeconomice. Dimpotriva, structura dezechilibrata si rigiditatea 
productiei interne, nivelul redus de competitivitate a economiei si a productiei 
autohtone pot conduce la instabilitate macroeconomica. 

Asigurarea stabilitatii macroeconomice presupune nu doar promovarea 
unei politici monetare si fiscale echilibrate, dar si stimularea ofertei interne si 
cresterea gradului de ocupare. Masurile complexe pentru stimularea ofertei 
interne si cresterea gradului de ocupare sînt descrise în prioritatile pe termen 
mediu ale Strategiei, iar prezentul capitol se concentreaza în mod îngust pe 
politicile monetare si fiscale în calitate de factori care contribuie la un mediu 
propice pentru realizarea celorlalte obiective prevazute în Strategie. În acest sens, 
Strategia se va axa pe implementarea urmatoarelor masuri: 

(i) realizarea si mentinerea stabilitatii preturilor; 
(ii) promovarea politicii flexibile a cursului de schimb al monedei 

nationale; 
(iii) promovarea unei politici bugetar-fiscale echilibrate, care sa permita 

asigurarea stabilitatii finantelor publice pe termen mediu si lung; 
(iv) reducerea presiunii fiscale asupra economiei si prevenirea expansiunii 

sectorului public; 
(v) perfectionarea managementului finantelor publice. 

Asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor este obiectivul fundamental 
al Bancii Nationale a Moldovei (BNM). În acest sens, BNM va realiza o politica 
monetara prudenta si va utiliza întreaga gama de instrumente aflate la dispozitie  
pentru a asigura stabilitatea preturilor. Pe termen mediu, se preconizeaza 
implementarea unui nou regim de politica monetara, si anume introducerea 
regimului de tintire a inflatiei. În anii 2008-2011, vor fi întreprinse masuri de 
pregatire si implementare a noului regim.  
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BNM va mentine în continuare regimul cursului de schimb flotant si va 
promova o politica valutara prudenta, consecventa, cu obiectivul fundamental de 
asigurare si mentinere a stabilitatii preturilor.  

Politica fiscala reprezinta un alt instrument important pentru asigurarea 
stabilitatii macroeconomice, cresterii economice si economiilor cetatenilor. În 
anii urmatori, politica fiscala va supravegherea în continuare sustinerea activitatii 
economice si stimularea investitiilor din contul surselor interne si externe. În 
acest scop, începînd cu anul 2008, se introduce cota zero a impozitului pe venitul 
reinvestit al persoanelor juridice. Totodata, începînd cu anul 2008, se va efectua 
restituirea T.V.A. aferenta valorilor materiale, serviciilor ce tin de investitii 
(cheltuieli) capitale pe termen lung, cu exceptia investitiilor cu destinatie locativa 
si a investitiilor în mijloacele de transport. 

 Sporirea economiilor cetatenilor se va produce ca urmare a modificarii 
structurii si marimii grilelor de venituri impozabile anuale ale persoanelor fizice, 
precum si prin majorarea treptata a marimii venitului neimpozabil.  

 Continuarea eforturilor de îmbunatatire a administrarii fiscale va contribui 
la reducerea presiunii fiscale prin largirea bazei de impozitare, precum si la 
asigurarea stabilitatii colectarii veniturilor în buget. Obiectivele politicii de 
administrare fiscala pe termen mediu rezulta din Strategia de dezvoltare a 
serviciului fiscal de stat în anii 2006-2010. Strategia formuleaza urmatoarele 
sarcini majore: (i) consolidarea functionala si structurala a Serviciului Fiscal de 
Stat; (ii) ridicarea nivelului de deservire a contribuabililor si largirea spectrului 
de servicii acordate; (iii) perfectionarea procedurilor fiscale si (iv) dezvoltarea 
tehnologiilor informationale în schimbul de date si informatii.  

Asigurarea previzibilitatii veniturilor statului se va realiza si prin politici 
de cheltuieli publice care sa previna cresterea în continuare a ponderii sectorului 
public în PIB. O actiune importanta, în acest sens, este initierea si implementarea 
unei reforme cuprinzatoare de rationalizare a numarului si  structurii angajatilor 
bugetari pe termen mediu. Aceasta reforma va putea fi realizata numai în 
conditiile avansarii reformelor structurale în sectoarele în care sînt antrenati cei 
mai multi angajati bugetari, si anume: în sfera educatiei si ocrotirii sanatatii.  

Resursele necesare în vederea sporirii cheltuielilor pentru investitii, alte 
cheltuieli asociate cu cresterea economica si reducerea saraciei urmeaza a fi 
mobilizate din contul eficientizarii programelor existente de cheltuieli, precum si 
redirectionarii alocatiilor de la programele mai putin prioritare catre programele 
cu un impact mai mare asupra cresterii economice si reducerii saraciei, 
identificate în Strategie. În general, asigurarea consecventei între prioritatile 
Strategiei, Cadrul de cheltuieli pe termen mediu si bugetul anual va constitui una 
din provocarile majore ale politicii bugetar-fiscale pe termen mediu.  
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Îmbunatatirea calitativa a gestionarii resurselor financiare ale statului este 
o conditie indispensabila pentru realizarea obiectivelor mentionate mai sus. În 
domeniul managementului finantelor publice, eforturile vor fi axate pe 
îmbunatatirea si asigurarea unui sistem eficient si durabil de management 
financiar, bazat pe instrumente si mecanisme eficiente, adaptat la standardele 
europene. Actiunile principale preconizate în domeniul managementului 
finantelor publice se refera la: (i) îmbunatatirea procesului de alocare a resurselor 
financiare publice prin aplicarea practicilor moderne de elaborare si aprobare a 
bugetului; (ii) consolidarea sistemului trezorerial si perfectionarea procedurilor 
de executare a bugetului; (iii) eficientizarea administrarii fiscale si introducerea 
unui nou sistem de control si audit intern în sectorul public; (iv) rationalizarea si 
optimizarea managementului bugetar prin crearea unui sistem informational 
integrat de management financiar în sectorul public.  

Elaborarea unor proceduri formalizate, transparente si incoruptibile pentru 
luarea deciziilor privind utilizarea resurselor bugetare, inclusiv prin efectuarea 
achizitiilor publice, reprezinta una din conditiile de baza în optimizarea pe 
termen mediu a managementului finantelor publice. 

2. Consolidarea capacitatilor administratiei publice 

Îmbunatatirea performantei administratiei publice la nivel central si local 
reprezinta o alta conditie importanta pentru realizarea cu succes a agendei 
ambitioase stabilite de Strategie. Sporirea competitivitatii economiei nationale nu 
poate avea loc în conditiile unei administratii publice ineficiente, cu structura 
depasita si personal necalificat. Dimpotriva, crearea conditiilor pentru sporirea 
competitivitatii, în situatia unei economii marcate de dezechilibre serioase si 
resurse interne limitate, în contextul concurentei acerbe pe pietele regionale si 
mondiale, reprezinta o provocare serioasa si pentru o administratie publica bine 
pregatita si eficienta.  

Necesitatea desfasurarii unei reforme complexe a administratiei publice 
deriva din trei rationamente fundamentale:  

Economic. Promovarea reformei prin optimizarea numarului de institutii si 
functionari publici va contribui la reducerea cheltuielilor administrative si 
directionarea acestora pentru prestarea unor servicii publice de o calitate 
superioara.  

Social. Drept rezultat al reformei va fi îmbunatatita calitatea serviciilor 
publice prestate cetatenilor, precum si fortificata interactiunea dintre societatea 
civila si administratia publica. O mai buna transparenta a procesului decizional 
va spori credibilitatea societatii fata de autoritati si va fortifica colaborarea lor în 
implementarea unor programe de importanta nationala.  
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Politic. O administratie publica modernizata în baza celor mai bune 
practici internationale va contribui la îmbunatatirea imaginii Republicii Moldova 
atît în tara, cît si în exterior. Edificarea unei administratii publice eficiente, lipsite 
de coruptie, cu un personal calificat sporeste sansele tarii de cooperare/integrare 
cu/în structurile europene si internationale.      

Sinergia dintre eficientizarea procesului decizional, a activitatii 
functionarilor publici, a interactiunii dintre institutiile publice si a corelarii dintre 
planificarea strategica si procesul bugetar va sprijini si dinamiza implementarea 
întregului spectru de politici si reforme promovate de Guvern.  

Administratia publica centrala 

Necesitatea consolidarii capacitatilor administratiei publice centrale (APC) 
în vederea îmbunatatirii performantei administratiei publice, în general, nu este o 
preocupare noua pentru Republica Moldova. Tentative de perfectionare a 
structurii institutionale si de fortificare a capacitatilor au fost întreprinse la 
diferite etape ale procesului de tranzitie. Aceste transformari, însa, au fost razlete 
si nu au avut la baza principii bine definite si unanim acceptate. În pofida 
rezultatelor obtinute în procesul de construire a unei economii de piata 
functionale, administratia publica centrala în Republica Moldova continua sa 
îndeplineasca functii care nu corespund întocmai rolului statului într-o asemenea 
economie. Mai mult, managementul deficient al resurselor umane si, în special, 
lipsa unui sistem eficient si competitiv de motivare, submineaza procesul de 
consolidare a capacitatilor personalului din administratia publica. 

Reforma administratiei publice centrale, care a fost lansata în anul 2005, 
reprezinta un efort sistemic si  cuprinzator si are drept obiectiv construirea unei 
administratii publice transparente, previzibile, responsabile si eficiente, care sa 
satisfaca necesitatile societatii si sa corespunda standardelor europene.21 Procesul 
de reforma se axeaza pe patru obiective principale: (i) modernizarea 
administratiei publice în baza revizuirii functionale si reorganizarii institutionale, 
(ii) îmbunatatirea managementului resurselor umane, (iii) optimizarea procesului 
de luare a deciziilor si (iv) perfectionarea managementului finantelor publice. 
Reforma regulatorie este si ea o parte componenta a reformei administratiei 
publice si se realizeaza în strînsa coordonare cu procesul de reformare pe alte 
componente. 

În scopul îmbunatatirii structurii institutionale a administratiei publice, 
Strategia de reforma a administratiei publice centrale stabileste doua sarcini:   (i) 
redefinirea competentelor si atributiilor organelor centrale de specialitate ale 
administratiei publice si (ii) reconfigurarea structurii executivului central, tinînd 
cont de prioritatile de activitate ale Guvernului. La rîndul sau, procesul de 

                                                 
21 Strategia de reforma a administratiei publice centrale în Republica Moldova, 2006. 
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redefinire a functiilor si competentelor s-a desfasurat în doua etape. La prima 
etapa au fost analizate si facute recomandari pentru îmbunatatirea proceselor 
interne si delimitarea functiilor în 28 de institutii ale administratiei publice 
centrale. Pentru etapa a doua au fost identificate si analizate 159 de autoritati si 
organe publice de nivel central si 24 servicii desconcentrate.  

Pe parcursul celei de-a doua etape a analizei functionale au fost 
implementate reforme organizationale selective, inclusiv cu reducerea numarului 
de angajati. Acestea, însa, nu au fost suficiente pentru eficientizarea 
administratiei publice centrale. Etapa a doua a analizei functionale, care a avut 
implicatii mult mai vaste, a analizat situatia în cinci sectoare majore: justitie si 
afaceri interne; agricultura si mediu; ocrotirea sanatatii, educatie si cultura; 
dezvoltare economica; guvernare si finante publice. Analiza functionala în cadrul 
acestei etape a relevat un sir de probleme care împiedica functionarea eficienta a 
APC, si anume: centralizarea excesiva, dublarea functiilor si suprapunerea 
responsabilitatilor, eventualitatea unui conflict de interese determinat de 
delimitarea insuficienta a functiilor de elaborare a politicilor, reglementare si 
prestare a serviciilor, pastrarea functiilor care nu tin de responsabilitatile 
Guvernului si prezenta mandatelor pentru care nu se aloca resurse. Lipsa 
sistemelor eficiente de coordonare a proceselor de planificare, monitorizare si 
evaluare a politicilor, atît la nivel strategic, cît la nivel de institutie, reprezinta o 
alta problema serioasa. 

Implementarea recomandarilor analizei functionale pentru solutionarea 
problemelor identificate constituie o sarcina majora pe termen mediu. În baza 
acestor recomandari, pîna la mijlocul anului 2008, vor fi elaborate si 
implementate planuri de dezvoltare pentru fiecare minister în parte. 
Îmbunatatirea planificarii strategice la nivel sectorial se va face prin fortificarea 
capacitatilor directiilor pentru analiza politicilor, monitorizare si evaluare din  
sapte ministere22 si crearea structurilor similare în ministerele ramase. O atentie 
deosebita va fi acordata reorganizarii functionale a Aparatului Guvernului. În 
vederea consolidarii capacitatilor de planificare strategica si coordonare a 
politicilor, a fost creata si urmeaza a fi sporite capacitatile Directiei de analiza a 
coordonarii politicilor din cadrul Aparatului Guvernului. Pe termen mediu, 
Directia va promova si coordona metodologic modernizarea întregului sistem de 
planificare strategica a activitatilor Guvernului, îmbunatatirea procesului 
decizional si va asigura o mai buna corelare între actiunile prioritare si cadrul de 
resurse disponibil.   

                                                 
22 Directii de analiza a politicilor, monitorizare si evaluare exista în Ministerul Educatiei si Tineretului, Ministerul 
Sanatatii, Ministerul Protectiei Sociale, Familiei si Copilului, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, 
Ministerul Industriei si Infrastructurii, Ministerul Transporturilor si Gospodariei Drumurilor si Ministerul 
Justitiei. 
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În scopul definirii principiilor generale de organizare si functionare a 
administratiei publice centrale, a fost elaborat proiectul de lege privind 
administratia publica centrala. Aceasta lege va oferi un cadru unic pentru 
activitatea administratiei publice centrale. Proiectul de lege prevede instituirea în 
fiecare minister a unei functii care va prelua responsabilitatile administrative ale 
ministerului, asigurînd legatura între subdiviziunile ministerului si subdiviziunile 
de specialitate din cadrul Aparatului Guvernului. Introducerea acestei functii va 
permite efectuarea unui management mai eficient al administratiei publice 
centrale, precum si reducerea excesului de sarcini de ordin managerial, cu care se 
confrunta actualmente ministrii.  

Performanta redusa a administratiei publice centrale este determinata, în 
mare masura, si de lipsa unui sistem de motivare eficient si competitiv a 
functionarilor publici. În special, nivelul scazut al salariilor nu permite atragerea 
si mentinerea în administratia publica a specialistilor cu un nivel înalt de 
pregatire si, în acelasi timp, creeaza premise pentru dezvoltarea coruptiei în 
sistem. Pe lînga aceasta, salariile reduse determina un nivel înalt de fluctuatie a 
cadrelor, care, la rîndul sau, submineaza eforturile de fortificare a capacitatilor, 
sustinute pîna acum, în particular, prin intermediul proiectelor de asistenta 
tehnica externa. De asemenea, structura remunerarii nu este suficient de 
transparenta: sistemul nu stabileste o legatura clara între performante si nivelul 
salarizarii. În acest sens, reformarea sistemului de motivare a functionarilor 
publici este o parte importanta a reformei APC. 

Reformarea sistemului de salarizare a fost initiata prin aprobarea Legii 
nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul 
bugetar pentru anii 2006–2010, care prevede cresterea treptata a salariilor 
angajatilor din sectorul bugetar, inclusiv ale functionarilor publici. Astfel, în 
primii doi ani de implementare, salariul mediu lunar al functionarilor publici s-a 
dublat, constituind 1614 lei în anul 200723. În pofida acestei cresteri, nivelul de 
salarizare în sectorul public ramîne a fi mai mic decît în alte sectoare ale 
economiei. Pe de alta parte, implementarea partiala a majorarii salariilor a 
rezultat deja în costuri semnificative pentru buget, iar cresterile de mai departe 
ameninta sa comprime resursele disponibile pentru cheltuieli capitale. Realizarea 
reformelor doar la nivelul administratiei publice centrale si economiile obtinute 
din contul optimizarii numarului de functionari publici nu vor asigura suficiente 
resurse pentru majorarea esentiala a salariilor pentru toti angajatii sectorului 
public. De aceea, este necesara o reforma cuprinzatoare de rationalizare a 
structurilor si de optimizare a numarului de angajati bugetari în întreg sectorul 
public. 

Sporirea reala a capacitatilor functionarilor publici va fi asigurata prin 
realizarea unei reforme cuprinzatoare a sistemului de motivare, care nu se 
                                                 
23 Cadrul de cheltuieli pe termen mediu (2008–2010). 
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limiteaza doar la cresterea salariilor. Pe termen scurt, practicile existente de 
clasificare si gradare a functionarilor publici vor fi alineate la salarizarea mai 
eficienta a functionarilor publici prin asigurarea legaturii dintre nivelul de 
salarizare pe de o parte, si eforturile, calificarile si performantele angajatilor, pe 
de alta parte. Pe termen mediu, va fi elaborat un nou sistem de salarizare, care va 
cuprinde mai multe etape: (i) elaborarea fiselor de post pentru toate posturile din 
serviciul public, (ii) elaborarea sistemului de evaluare a posturilor si 
implementarea lui, (iii) elaborarea unui nou sistem de clasificare si gradare,         
(iv) determinarea nivelului de salarizare pentru fiecare post, luînd în calcul 
resursele disponibile pentru salarizarea în serviciul public si (v) elaborarea 
cadrului legislativ cu privire la sistemul de salarizare, inclusiv cu privire la 
avansarea functionarilor publici în functie de rezultate.  

În scopul perfectionarii managementului resurselor umane, a fost elaborat 
un pachet de legi care propun noi abordari privind politica de personal în 
serviciul public: proiectul de lege cu privire la functia publica si statutul 
functionarului public si Codul de conduita a functionarului public. Proiectul de 
lege cu privire la functia publica si statutul functionarului public stabileste:         
(i) separarea functiilor politice de cele administrative, (ii) angajarea si 
promovarea în serviciul public pe baza de merit si (iii) crearea organului 
administrativ central responsabil de managementul serviciului public. 
Perfectionarea si aprobarea acestui proiect de lege, precum si crearea si 
operationalizarea organului responsabil de managementul resurselor umane la 
nivel central reprezinta sarcini imediate. Codul de conduita a functionarului 
public stabileste un set de standarde de comportament pentru administratia 
publica. Implementarea acestui cod va permite sporirea accesibilitatii si 
transparentei activitatilor majore ale administratiei publice.  

Consolidarea capacitatilor administratiei publice centrale este un proces 
continuu si de durata. Pe durata implementarii Strategiei, institutiile 
administratiei publice centrale îsi vor intensifica eforturile pentru realizarea 
activitatilor initiate si dezvoltarea în continuare a agendei de reformare (planurile 
de dezvoltare strategica) pentru fiecare component în parte. Pîna în anul 2011, 
urmatoarele obiective majore urmeaza a fi realizate în cadrul acestei reforme: 

(i) delimitarea în practica, în cadrul administratiei publice centrale, a 
functiilor de elaborare a politicilor de cele de implementare a acestora;  

(ii) consolidarea capacitatilor administratiei publice centrale de analiza, 
monitorizare si evaluare a politicilor, perfectionarea sistemului de raportare si a 
procesului decizional;  

(iii) formarea unui corp de functionari publici profesionist, inclusiv prin 
introducerea unui nou sistem de motivare;  

(iv) crearea unui sistem eficient si durabil de interactiune a procesului de 
elaborare a politicilor cu procesul bugetar. 
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Administratia publica locala 

Experienta precedenta de implementare a programelor de dezvoltare 
nationala demonstreaza ca implicarea insuficienta a APL în procesul de elaborare 
si implementare a politicilor contribuie la cresterea disparitatilor teritoriale în 
dezvoltarea social-economica a tarii. În acest sens, sporirea rolului administratiei 
publice locale presupune atît sporirea competentelor acesteia prin cresterea 
gradului de descentralizare, cît si fortificarea capacitatilor de implementare a 
politicilor si de prestare a serviciilor publice.  

Evolutia rolului si performantei APL a fost marcata de reformele teritorial-
administrative din anii 1999 si 2003. În general, însa, serviciile prestate la nivel 
local au ramas a fi în mare parte neadecvate si de o calitate joasa. În special, 
autoritatile administratiei publice locale sînt responsabile de prestarea serviciilor 
de învatamînt general obligatoriu, de asigurarea cu infrastructura rurala si partial 
de ocrotire a sanatatii. În pofida faptului ca cota cheltuielilor pentru educatie si 
ocrotirea sanatatii este relativ înalta în bugetul local, problema calitatii si 
accesului inechitabil la aceste servicii persista în continuare. În cazul 
infrastructurii rurale, insuficienta resurselor, destinate întretinerii si reparatiei, au 
condus la deteriorarea semnificativa a acesteia.  

Problemele identificate în procesul efectuarii unor studii denota 
capacitatile fiscale reduse si insuficiente ale unitatilor administrativ-teritoriale, 
discrepanta dintre resursele financiare ale autoritatilor administratiei publice 
locale si competentele prevazute de legislatie, precum si faptul ca 
descentralizarea serviciilor publice nu se efectueaza în paralel cu transferarea 
surselor de finantare. În acelasi timp, controlul din partea societatii este 
neînsemnat din cauza ca comunitatile nu participa la monitorizarea 
performantelor sectorului public si a serviciilor prestate de acesta. Capacitatile 
reduse ale functionarilor publici la nivel local, explicate prin sistemul inadecvat 
de motivare si instruirea insuficienta, reprezinta un alt factor care determina 
calitatea joasa a serviciilor prestate de APL. 

Sporirea rolului si consolidarea capacitatilor administratiei publice locale 
se va realiza în contextul implementarii Strategiei de dezvoltare regionala. În 
acest sens, pe parcursul perioadei de implementare a Strategiei, se va urmari 
realizarea urmatoarelor obiective:  

(i) îmbunatatirea cadrului institutional si încorporarea principiilor 
dezvoltarii durabile în politicile locale; 

(ii) delimitarea mai clara a functiilor si responsabilitatilor între autoritatile 
centrale si cele locale, cu sporirea autonomiei celor din urma;  

(iii) consolidarea autonomiei locale a autoritatilor administratiei publice 
locale prin continuarea procesului de descentralizare fiscala si financiara; 
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(iv) fortificarea capacitatilor autoritatilor locale de planificare, elaborare a 
bugetelor, implementare, monitorizare si evaluare participativa a activitatilor la 
nivel local; 

(v) implementarea Strategiei nationale de instruire a functionarilor publici 
si alesilor locali si crearea conditiilor pentru îmbunatatirea managementului 
resurselor umane. 

Reiesind din obiectivele expuse, este necesar de a spori autonomia si 
capacitatile administratiilor publice locale, în special de nivelul întîi, în 
asigurarea localitatilor cu venituri proprii, gestionarea eficienta a resurselor si 
stimularea dezvoltarii potentialului economic al localitatilor. În contextul 
descentralizarii administrative, se va elabora un plan de actiuni care va stabili 
etapele distincte de implementare a procesului de descentralizare administrativa 
în Republica Moldova. Aceasta va permite de a evita neclaritatile si 
suprapunerile în delegarea competentelor, de a clarifica transferul de resurse 
financiare si materiale, abordînd, de asemenea, corelarea dintre transferul de 
competente si necesarul de resurse. Ca urmare a aprobarii legislatiei cu privire la 
administratia publica locala si descentralizarea administrativa, urmeaza a fi 
revizuita legislatia cu privire la finantele publice locale pentru a stabili o metoda 
echitabila de nivelare a posibilitatilor financiare ale unitatilor administrativ-
teritoriale. 

În vederea consolidarii capacitatilor functionarilor publici, Guvernul va 
asigura implementarea Strategiei nationale de instruire a functionarilor publici si 
alesilor locali, elaborate în conformitate cu recomandarile Consiliului Europei. 
Aceasta Strategie pune bazele unei instruiri continue a functionarilor si alesilor 
locali din administratia publica locala în scopul sporirii competentelor, 
performantelor si competitivitatii acestora.  
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V. PRIORITATI NATIONALE PE TERMEN MEDIU 
 
1. Consolidarea statului democratic bazat pe suprematia legii  

si respectarea drepturilor omului 

Analiza 

Respectarea drepturilor omului 

Odata cu declararea independentei în anul 1991, Republica Moldova a 
initiat un proces de tranzitie complex si îndelungat, marcat prin schimbari social-
economice importante spre un regim democratic si o economie de piata. Aceasta 
tranzitie a presupus o revizuire fundamentala a rolului statului, cît si a drepturilor 
si obligatiilor fiecarui individ. Procesul de tranzitie a generat necesitatea de a 
identifica drepturile omului ca factor de baza în dezvoltarea nationala si, în 
consecinta, Republica Moldova a întreprins eforturi semnificative pentru 
alinierea legislatiei nationale la normele internationale cu privire la drepturile si 
libertatile fundamentale ale omului.  

De la declararea independentei, toate alegerile nationale si locale, mai 
recent alegerile locale din 3 iunie 2007, au fost în general considerate ca fiind 
libere si echitabile, desi în unele cazuri acestea nu au corespuns în totalitate 
angajamentelor internationale privind alegerile democratice, în special în ceea ce 
priveste campania preelectorala si independenta mijloacelor de informare în 
masa.  În anul 2006, Parlamentul a adoptat un nou Cod al audiovizualului, menit 
sa elimine ingerinta politicului în televiziunea si radioul national. Majoritatea 
organizatiilor neguvernamentale, mijloacelor de informare în masa, precum si 
Consiliul Europei au recunoscut ca noul cod este în concordanta cu standardele 
internationale. Totusi, asigurarea relatiei transparente dintre autoritati, pe de o 
parte, si institutiile media si societatea civila, pe de alta parte, ramîne o prioritate 
în vederea asigurarii functionarii democratiei participative.   

Republica Moldova a aderat la Declaratia universala a drepturilor omului 
în anul 1990, iar la majoritatea tratatelor internationale – în anii urmatori. 
Constitutia Republicii Moldova din 1994 prevede respectarea drepturilor si 
libertatilor fundamentale în corespundere cu normele universal-acceptate si 
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte. Mai mult decît atît, 
articolul 4 din Constitutie prevede suprematia instrumentelor internationale de 
protejare a drepturilor omului asupra legislatiei nationale. În scopul consolidarii 
cadrului institutional de respectare a drepturilor omului, Republica Moldova a 
introdus în anul 1996 institutia avocatului parlamentar (Ombudsman) si a creat 
Centrul pentru Drepturile Omului. Avocatii parlamentari examineaza sesizarile  
persoanelor  ale caror drepturi si interese legitime au fost  încalcate în Republica 
Moldova. 
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Un pas semnificativ în promovarea drepturilor omului a fost aderarea 
Moldovei la Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a 
libertatilor fundamentale în anul 1997, care a oferit cetatenilor Republicii 
Moldova accesul la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) – un organ 
important de jurisdictie internationala. În perioada 1 noiembrie 1998 – 2006, 
cetatenii Republicii Moldova au depus circa 2800 de adresari, iar Curtea a emis 
102 decizii si 60 de decizii de radiere de pe rol a cererilor. Deciziile CEDO în 
favoarea reclamantilor pot fi considerate ca un indicator al deficientelor în 
sistemul judiciar si în domeniul protectiei omului în general. În acelasi timp, 
chiar în statele cu traditii si justitie consolidata, numarul de adresari la CEDO 
este mare, iar sporirea numarului de adresari din partea cetatenilor Republicii 
Moldova demonstreaza cresterea nivelului de constientizare de catre populatie a 
problemei cu privire la drepturile si libertatile garantate de stat si adoptarea unei 
pozitii mai active în cazul încalcarii acestora.   

Aspirînd la apropierea de valorile europene si la integrarea europeana, 
Republica Moldova s-a angajat sa respecte drepturile si libertatile fundamentale,  
sa consolideze stabilitatea si sa sporeasca eficienta institutiilor de garantare a 
democratiei si suprematiei legii, inclusiv prin fortificarea capacitatilor 
administrative si judiciare. Aceste angajamente au fost reflectate în cele mai 
importante documente strategice: Strategia de crestere economica si reducere a 
saraciei, Planul national de actiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 
2004–2008, Planul de actiuni "Republica Moldova – Uniunea Europeana". Desi 
cadrul juridic pentru protectia drepturilor si libertatilor fundamentale este în 
corespundere cu standardele internationale, în practica persista anumite 
deficiente, în special în domeniul respectarii drepturilor detinutilor, al asigurarii 
accesului la justitie si al prevenirii unor fenomene complexe, cum ar fi violenta 
domestica si traficul de fiinte umane.  

O serie de studii si rapoarte ale organizatiilor neguvernamentale releva 
cazuri de încalcare a drepturilor persoanelor aflate în detentie. Existenta unor 
probleme grave în acest domeniu este confirmata de analiza adresarilor la 
Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. În anul 2006, Centrul a primit 
1913 petitii, circa 53% dintre ele fiind adresari din partea detinutilor. În circa 
25% din adresarile catre avocatii parlamentari este invocata problema accesului 
liber la justitie si cea a dreptului la un proces echitabil. Printre principalii factori 
care contribuie la obstructionarea protectiei drepturilor detinutilor se numara 
suprapopularea penitenciarelor si conditiile nesatisfacatoare de detentie, nivelul 
sporit de coruptie, abuzul de putere din partea organelor de drept, necunoasterea 
de catre cetateni a drepturilor lor si calitatea sub nivel a asistentei juridice din 
oficiu. 

Republica Moldova continua sa se confrunte cu fenomene sociale negative 
interconexe care afecteaza cele mai vulnerabile paturi ale populatiei, cum ar fi 
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violenta în familie si traficul de fiinte umane. Monitorizarea acestor fenomene 
este complicata de faptul ca victimele deseori evita sa discute sau sa raporteze 
despre încalcarile savîrsite. În cadrul unor sondaje sociologice, circa 41% din 
respondenti au declarat ca au devenit victime ale violentei în familie la un anumit 
moment din viata. Totusi, numarul de plîngeri de acest gen depuse la organele de 
drept ramîne a fi destul de mic. Un motiv important al evitarii raportarii cazurilor 
de violenta în familie este lipsa unui mecanism bine definit de protectie a 
victimelor unor asemenea fenomene.  

Violenta în familie conduce la sporirea gradului de vulnerabilitate fata de 
traficul de fiinte umane. Conform datelor Organizatiei Internationale pentru 
Migratie (OIM), majoritatea victimelor traficului cu fiinte umane asistate au fost 
supuse violentei în familie si, în consecinta, erau disponibile sa se confrunte cu 
un grad sporit de risc pentru a evita abuzul la care erau supuse. Desi, pe 
parcursul anilor 2005–2007, cadrul legislativ necesar pentru prevenirea si 
combaterea acestor fenomene a fost îmbunatatit prin adoptarea unor legi de baza 
cu privire la traficul de fiinte umane, violenta în familie, sanse egale între barbati 
si femei etc., pentru aplicarea eficienta a acestor legi este nevoie a consolida în 
continuare mecanismele de implementare.   

Sistemul judecatoresc si asigurarea independentei justitiei 

Reforma judiciara si de drept în Republica Moldova a demarat în anul 
1994 prin introducerea unui sistem compus din patru verigi – judecatoriile de 
circumscriptie, tribunalele, Curtea de Apel si Curtea Suprema de Justitie. În anii 
2002-2003, în scopul îmbunatatarii accesului la justitie, sistemul judecatoresc a 
fost supus unei noi etape de reforma, care a condus la optimizarea sistemului si 
la organizarea acestuia în trei verigi – judecatoriile de circumscriptie, curtile de 
apel si Curtea Suprema de Justitie. În ambele perioade, reforma sistemului 
judecatoresc s-a axat pe modernizarea structurii organizatorice în calitate de 
factor ce contribuie la eliminarea deficientelor de functionare si administrare a 
justitiei.   

Principala autoritate de administrare judecatoreasca este Consiliul Superior 
al Magistraturii – organ independent cu competente în numirea, promovarea, 
transferarea, sanctionarea si eliberarea din functie a judecatorilor, examinarea si 
prezentarea proiectelor de bugete instantelor judecatoresti si raportarea asupra 
modului de organizare si functionare a sistemului judecatoresc. Pentru asigurarea 
independentei justitiei, cadrul legislativ privind garantarea independentei, 
impartialitatii si irevocabilitatii judecatorilor a fost consolidat de cîteva ori, în 
special prin sporirea autoritatii Consiliului Superior al Magistraturii si a 
independentei acestuia fata de puterea executiva.  
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Cu toate acestea, functionarea eficienta a sistemului judecatoresc si 
administrarea echitabila a justitiei continua sa fie o provocare. Instantele de 
judecata examineaza un volum excesiv de dosare. Astfel, în anul 2006, în cadrul 
sistemului judecatoresc au fost examinate circa 250 mii de dosare, unui judecator 
revenindu-i 73 de dosare pe luna. Unul dintre factorii principali care conduce la 
supraîncarcarea sistemului judecatoresc este utilizarea limitata a metodelor 
alternative de solutionare a litigiilor. Implementarea unor metode alternative, 
cum ar fi medierea si probatiunea, va contribui atît la functionarea eficienta a 
sistemului judecatoresc, cît si la asigurarea protectiei drepturilor omului prin 
evitarea tergiversarilor în examinarea cauzelor. 

În acelasi timp, sistemul judecatoresc se confrunta cu o serie de probleme 
practice, cum ar fi: sedii inadecvate, calitatea proasta a infrastructurii si 
echipamentului instantelor, precum si capacitati practice limitate în citarea, 
audierea si disciplinarea participantilor la proces. Lipsa sau insuficienta salilor de 
judecata si a încaperilor speciale poate afecta în special grupurile socialmente 
vulnerabile, cum ar fi: minorii, victimele violentei în familie, ale traficului de 
fiinte umane etc. Majoritatea problemelor mentionate, care au repercusiuni 
negative asupra imaginii si calitatii justitiei, se datoreaza cadrului limitat de 
resurse prevazute pentru sistemul judecatoresc. Desi, în ultimii cîtiva ani, sumele 
totale prevazute pentru sistemul judecatoresc se afla în continua crestere, aceste 
resurse sînt deocamdata insuficiente pentru acoperirea necesitatilor. Totodata, 
sporirea alocatiilor bugetare trebuie sa fie însotita de o gestionare mai eficienta a 
fondurilor. Un pas important în acest sens a fost acordarea dreptului de 
gestionare independenta de catre autoritatile respective a fondurilor tuturor 
judecatoriilor, începînd cu 1 ianuarie 2005. Totusi, pentru planificarea si 
utilizarea eficienta a alocatiilor pe termen mediu, ramîne a fi actuala reforma 
finantarii sistemului judecatoresc.  

Calitatea justitiei este afectata, de asemenea, de deficitul de resurse umane 
calificate si necorespunderea capacitatilor personalului din sistemul judecatoresc 
cu cerintele actuale (atît în rîndul judecatorilor, cît si al personalului auxiliar). 
Pentru a-si putea îndeplini functiile în mod profesionist, judecatorii trebuie sa 
aiba acces gratuit si constant la cursuri de pregatire continua. Pentru realizarea 
acestui obiectiv, în anul 2006 a fost creat Institutul National al Justitiei, cu 
atributii în formarea initiala si continua a judecatorilor si procurorilor. Conform 
modificarilor operate în legislatie, odata cu crearea Institutului, începînd cu anul 
2008, judecatorii urmeaza sa frecventeze cel putin 40 de ore de formare continua 
anual, dreptul la o astfel de instruire fiind gratuit si consemnat prin lege. 
Consolidarea capacitatilor Institutului, atît în ceea ce priveste materialele 
metodologice si programele de studii, cît si a conducerii si personalului didactic, 
va contribui la o mai buna instruire a personalului din cadrul sistemului 
judecatoresc si, în consecinta, la îmbunatatirea calitatii actului de justitie.  
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O problema importanta în asigurarea suprematiei legii ramîne a fi 
neexecutarea hotarîrilor judecatoresti. Desi pe parcursul ultimilor ani a fost 
adoptat un nou cadru normativ cu privire la sistemul de executare, care include 
Codul de executare si Legea cu privire la sistemul de executare silita, hotarîrile 
neexecutate continua sa se acumuleze. Astfel, în anul 2006, din numarul total de 
circa 301 mii de acte executorii, dintre care 64 mii – hotarîri judecatoresti, au 
ramas neexecutate aproximativ 26% din actele executorii si 42% din hotarîrile 
judecatoresti. Exista mai multe motive care conduc la aceasta situatie, printre 
care mentionam incapacitatea debitorului de a plati despagubirile datorate si/sau 
plecarea acestora peste hotarele tarii, precum si transferarea bunurilor de catre 
debitor în cazurile în care reclamantii nu reusesc sa sechestreze proprietatea 
debitorului la începutul procesului judiciar. Modul de finantare a activitatilor de 
executare, în conditiile în care costul acestora este relativ înalt, joaca  un rol 
important în acumularea actelor si hotarîrilor neexecutate. În aceste conditii se 
impune reexaminarea modului de organizare si finantare a activitatilor de 
executare. 

Prevenirea si combaterea coruptiei 

Prevenirea si combaterea coruptiei au devenit prioritati importante pentru 
Guvernul Republicii Moldova si, în acest context, în anul 2006 a fost adoptat 
Planul de actiuni pentru implementarea Strategiei nationale de prevenire si 
combatere a coruptiei. Planul de actiuni este implementat cu suportul societatii 
civile si al comunitatii internationale. O serie de organizatii neguvernamentale au 
creat Alianta Anticoruptie, care colaboreaza fructuos cu Centrul pentru 
Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei (CCCEC) în eradicarea acestui 
fenomen. Un aspect important al activitatii desfasurate de Guvern în procesul de 
prevenire a coruptiei în 2007 si în viitorul apropiat îl constituie actiunile 
efectuate în cadrul Programului preliminar al Fondului „Provocarile Mileniului”. 

Guvernul a întreprins o serie de masuri pentru a simplifica cadrul normativ 
si modul de activitate a autoritatilor administratiei publice în vederea limitarii 
posibilitatilor de coruptie, principalele fiind: reforma cadrului de reglementare, 
introducerea practicii ghiseelor unice, eficientizarea sistemelor de receptionare a 
reclamatiilor si petitiilor în cadrul organelor centrale de specialitate ale 
administratiei publice si sporirea gradului de transparenta în activitatea 
administratiei publice. Pentru a evita aparitia unor acte legislative si normative 
noi, care ar oferi posibilitati pentru coruptie, CCCEC a initiat procesul de 
expertizare anticoruptie a proiectelor de acte legislative si normative. În acelasi 
timp, autoritatile administratiei publice, organizatiile neguvernamentale si 
comunitatea internationala au organizat o serie de evenimente si campanii 
publice pentru a sensibiliza opinia publica asupra consecintelor coruptiei si 
pentru a eroda toleranta fata de acest fenomen raspîndit în societate.  
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Progresul obtinut în prevenirea si combaterea coruptiei a fost reflectat si în 
Indicele de Perceptie a Coruptiei realizat de Transparency International care, în 
anul 2006, s-a îmbunatatit atingînd nivelul de 3,2, comparativ cu 2,9 în anul 
2005. Cu toate acestea, din cele 163 de tari incluse în studiul Transparency 
International, Republica Moldova continua sa se afle în partea a doua a 
clasamentului. Mai mult decît atît, studiile demonstreaza ca fenomenul coruptiei 
ramîne a fi unul dintre subiectele care îngrijoreaza cel mai mult populatia 
Republicii Moldova. Conform Barometrului Global al Coruptiei, elaborat de 
Transparency International, sectoarele si institutiile cele mai afectate de coruptie 
sînt (în descrestere): politia, sistemul judiciar, serviciile medicale, partidele 
politice, legislativul, mediul de afaceri, sistemul de educatie. Sondajele efectuate 
de organizatiile neguvernamentale locale confirma aceste rezultate.  

Din considerentele mentionate, se impun masuri de ordin normativ, 
organizatoric si practic pentru reducerea nivelului de coruptie si o mai mare 
încredere a populatiei în sectoarele percepute ca fiind cele mai afectate de 
coruptie. Asemenea masuri trebuie sa fie axate pe cresterea gradului de 
transparenta a institutiilor, sporirea capacitatilor functionarilor acestor institutii, 
depistarea si sanctionarea cazurilor de coruptie. Totodata, trebuie recunoscut 
faptul ca astfel de masuri nu pot contribui la iesirea din cercul vicios al coruptiei 
fara reforma structurala si institutionala a acestor domenii.  

Argumente 

Functionarea institutiilor democratice si aplicarea suprematiei legii 
creeaza conditii propice cresterii durabile si incluzive. Consolidarea unui stat 
democratic presupune asigurarea demnitatii omului, drepturilor si libertatilor 
acestuia, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic. 
Aceasta presupune, de asemenea, asigurarea unui tratament echitabil si 
oportunitati egale pentru fiecare cetatean. Existenta unui cadru legal previzibil, a 
unui sistem judiciar echitabil, transparent si eficient, precum si a unui serviciu de 
politie profesionist, democratic si concentrat pe necesitatile comunitatii, este 
esentiala pentru securitatea societatii si a cetateanului si protejarea acestuia 
împotriva utilizarii arbitrare a puterii si împotriva actiunilor ilicite comise de 
indivizi si organizatii.  

Consolidarea statului democratic modern bazat pe suprematia legii si 
respectarea drepturilor omului va fi asigurata prin sporirea continua a gradului de 
transparenta a deciziilor politice si actelor administrative, cresterea culturii de 
cooperare cu societatea civila si promovarea reformelor menite sa mareasca 
încrederea populatiei în autoritatile publice. În contextul numarului sporit de 
plîngeri privind abuzul de putere din partea organelor de drept, însotit de nivelul 
extrem de coborît al încrederii în eficienta, calitatea si transparenta organelor 
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afacerilor interne, manifestat de societatea civila, reforma complexa a politiei va 
constitui o prioritate majora pe termen mediu.  

Consolidarea sistemului judecatoresc prin asigurarea independentei, 
impartialitatii, credibilitatii si eficientei acestuia reprezinta o conditie 
indispensabila pentru suprematia legii. Masurile necesare pentru modernizarea si 
eficientizarea sistemului judiciar trebuie sa conduca nu doar la functionarea 
eficienta a acestuia, dar si la aplicarea echitabila în practica a cadrului legislativ 
si normativ.  

Prevenirea si combaterea coruptiei constituie o necesitate imperativa atît 
pentru functionarea institutiilor democratice si asigurarea protectiei drepturilor 
omului în particular, cît si pentru dezvoltarea economica în general. Fiind un 
fenomen complex, determinat de diverse cauze (de ordin economic, legal, 
institutional, social, moral etc.), coruptia necesita o abordare multidimensionala 
si o revizuire permanenta a politicilor orientate spre diminuarea acesteia. 
Aplicarea unor masuri restrictive nu este suficienta, fiind imperios necesara o 
combinare a actiunilor de prevenire cu cele de reactie.  

Dat fiind faptul ca Republica Moldova este o tara cu o economie deschisa, 
situata la rascrucea unor fluxuri migratorii importante, expusa unor riscuri 
interne si globale, imperativul timpului impune asigurarea unui management 
complex al hotarelor atît prin fortificarea propriilor capacitati, cît si prin 
utilizarea posibilitatilor de cooperare transfrontaliera.   

Scopul general al prioritatii 

Consolidarea mecanismelor de functionare a institutiilor democratice si 
practicilor de implementare a cadrului legislativ si normativ în scopul protectiei 
eficiente si echitabile a drepturilor omului 

Obiective 

1.1. Consolidarea democratiei, protectia drepturilor si libertatilor 
fundamentale ale omului 
1.2. Modernizarea si eficientizarea sistemului judiciar 
1.3. Prevenirea si combaterea coruptiei 
1.4. Managementul frontierei de stat 
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Programe si masuri  

Consolidarea democratiei, protectia drepturilor si libertatilor 
fundamentale ale omului 

Argumente 

Democratia devine durabila atunci cînd oamenii au încredere în institutiile 
si deciziile statului, daca acestea se afla la serviciul cetateanului si îl protejeaza 
de abuzuri. În acest context, consolidarea democratiei poate fi asigurata doar prin 
fortificarea institutiilor care protejeaza cetatenii, prin asigurarea libertatii de 
expresie garantata de Constitutie si prin sporirea transparentei procesului de luare 
si de implementare a deciziilor politice.  

Crearea premiselor favorabile pentru dezvoltarea economica si sociala în 
Republica Moldova este în mod direct corelata cu combaterea consecventa a 
criminalitatii, mentinerea ordinii de drept si asigurarea securitatii cetateanului în 
cadrul comunitatii – element fundamental pentru asigurarea sporirii calitatii 
vietii. Modernizarea politiei, pentru ca aceasta sa devina mai eficienta, 
democratica si orientata spre comunitate, este esentiala pentru respectarea 
drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea suprematiei legii si dezvoltarea 
tarii. Acest obiectiv va fi realizat prin adoptarea si implementarea unor actiuni 
politienesti comunitare concentrate pe prevenire, profilaxie si parteneriat. 
Combaterea traficului cu fiinte umane si prevenirea maltratarii si torturii sînt 
misiuni-cheie ale activitatii politienesti comunitare si reprezinta rezultatele unui 
sistem democratic functional în care cetateanul este protejat de stat. 

Programe si masuri  

1.1.1. Îmbunatatirea calitatii actului decizional: 

(i) perfectionarea cadrului de functionare a democratiei participative, 
inclusiv prin asigurarea transparentei actelor administrative si a deciziilor 
politice si comunicarea cu cetatenii; 

(ii) implicarea societatii civile în procesul de luare a deciziilor de interes 
public, inclusiv prin supunerea unor dezbateri publice on-line a tuturor deciziilor 
de interes public si a proiectelor acestora; 

(iii) asigurarea unor relatii transparente între autoritati si institutiile media, 
în conformitate cu recomandarile Consiliului Europei;  

(iv) asigurarea participarii tinerilor la procesul de luare a deciziilor, 
inclusiv prin extinderea retelei de consilii locale ale tinerilor la nivel national si a 
modelelor de autoguvernare a tinerilor în cadrul institutiilor de învatamînt. 
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1.1.2. Consolidarea institutiilor si mecanismelor nonjudiciare de 
protectie si promovare a drepturilor omului: 

(i) consolidarea cadrului legislativ si institutional al institutiei 
Ombudsman-ului în vederea: 

- asigurarii independentei avocatilor poporului; 
- eficientizarii activitatii Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova; 
(ii) implementarea Legii cu privire la mediere si crearea serviciilor de 

mediere; 
(iii) consolidarea cooperarii/parteneriatelor între organele centrale de 

specialitate ale administratiei publice si autoritatile administratiei publice locale 
si societatea civila în domeniul educatiei, promovarii si  protectiei drepturilor 
omului.  
 

1.1.3. Modernizarea politiei în scopul eficientizarii, democratizarii si 
sporirii responsabilitatii fata de comunitate: 

(i) consolidarea capacitatilor Ministerului Afacerilor Interne de 
implementare a reformei politiei;  

(ii) evaluarea, împreuna cu celelalte organe din sistemul de justitie si 
societatea civila, a stadiului actual de activitate politieneasca si determinarea 
modalitatilor optimale de democratizare, sporire a eficientei si responsabilitatii 
fata de comunitate; 

(iii) dezvoltarea unei strategii privind activitatea politieneasca comunitara 
pentru perioada 2008–2011, care va viza eficienta si modul de activitate a 
politiei, rolul comunitatii si capacitatea acesteia de a participa la activitatea 
politieneasca comunitara, structura, transparenta si responsabilitatea politiei, 
relatiile dintre politie si public, precum si raporturile dintre politie si alte 
componente ale sistemului de justitie; 

(iv) implementarea si monitorizarea strategiei în anii 2008–2011, inclusiv 
testarea acesteia în cadrul unui proiect-pilot în anul 2008; 

(v) eficientizarea procesului de formare si dezvoltare profesionala a 
cadrelor pentru sistemul organelor afacerilor interne, în special a serviciilor de 
ordine publica;  

(vi) prevenirea criminalitatii în rîndul minorilor prin aplicarea unui 
complex de masuri si programe speciale pentru minori si familiile acestora, 
care locuiesc într-un mediu cu risc infractional sporit, ceea ce genereaza 
consumul de droguri ori promovarea unei culturi infractionale.  
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1.1.4. Prevenirea si combaterea violentei în familie si a traficului 
de fiinte umane: 

(i) dezvoltarea managementului sistemului statistic si informativ al 
cazurilor de discriminare pe criteriul de gen, de violenta în familie si de trafic de 
fiinte umane; 

(ii) crearea si implementarea sistemului national de prevenire si protectie a 
victimelor violentei, în conformitate cu legislatia privind prevenirea si 
combaterea violentei domestice; 

(iii) consolidarea Comitetului national pentru combaterea traficului de 
fiinte umane, extinderea sistemului national de referire pentru protectia si 
asistenta victimelor si potentialelor victime ale traficului de fiinte umane si 
integrarea acestuia în sistemul national de protectie sociala; 

(iv) consolidarea capacitatilor Centrului pentru combaterea traficului de 
persoane în investigarea si condamnarea traficantilor, cu respectarea principiilor 
de transparenta si responsabilitate; 

(v) reglementarea fluxurilor migratorii prin semnarea acordurilor 
bilaterale interguvernamentale în domeniul migratiei iregulare, migratiei pentru 
munca si protectiei sociale a lucratorilor migranti si prin promovarea initiativelor 
de migratie circulara, în special cu UE si cu tarile membre ale acesteia.  

1.1.5. Asigurarea drepturilor persoanelor aflate în detentie si a 
persoanelor condamnate la pedepse alternative: 

(i) asigurarea unor conditii decente de detentie pentru condamnati si 
persoanele aflate în arest preventiv sau administrativ; 

(ii) îmbunatatirea calitatii si diversificarea metodelor de instruire a 
functionarilor de politie si a angajatilor sistemului penitenciar în ceea ce priveste 
drepturile omului;  

(iii) extinderea si perfectionarea formelor de educatie si plasare în cîmpul 
muncii a condamnatilor; 

(iv) consolidarea mecanismelor de pregatire pentru eliberare si reintegrare 
sociala a detinutilor si condamnatilor; 

(v) perfectionarea legislatiei privind alternativele la detentie; 
(vi) dezvoltarea serviciului de probatiune în vederea asigurarii reabilitarii 

persoanelor condamnate la pedepse alternative la detentie; 
(vii) construirea caselor de arest. 

1.1.6. Asigurarea accesului liber la justitie: 

(i) reformarea sistemului de asistenta juridica garantata de stat prin 
instituirea unui mecanism de acces eficient la justitie pentru persoanele 
socialmente vulnerabile; 

(ii) crearea consiliului national pentru asistenta juridica garantata de stat si 
a oficiilor teritoriale ale acestuia; 
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(iii) informarea cetatenilor cu privire la formele si conditiile de obtinere a 
asistentei juridice garantate de stat; 

(iv) crearea birourilor de avocati publici.  
 

 Modernizarea si eficientizarea sistemului judiciar 

Argumente 

O componenta esentiala a statului si dezvoltarii acestuia este sistemul 
judiciar în calitatea sa de ansamblu al structurilor ce contribuie la înfaptuirea 
actului de justitie. Modernizarea si eficientizarea sistemului judiciar (elaborarea 
si implementarea reformelor axate pe asigurarea impartialitatii sistemului 
judiciar, îmbunatatirea performantei si credibilitatii judecatoriilor, sporirea 
accesului la servicii juridice) constituie actiunile prioritare ce necesita a fi 
întreprinse de catre Republica Moldova în scopul atingerii obiectivelor trasate.  

Programe si masuri  

1.2.1. Consolidarea sistemului judecatoresc: 

(i) implementarea Strategiei de consolidare a sistemului judecatoresc  prin: 
a) consolidarea cadrului legislativ privind sistemul judecatoresc în vederea 

consolidarii independentei judecatorilor si crearea unui mecanism eficient de 
monitorizare a aplicarii legilor privind consolidarea sistemului judecatoresc; 

b) asigurarea transparentei actului de justitie prin îmbunatatirea dialogului 
între societatea civila si justitie, asigurarea publicarii hotarîrilor judecatoresti si a 
accesului presei în instantele de judecata; 

c) instituirea unui mecanism de unificare a practicii judiciare în scopul 
îmbunatatirii calitatii actului de justitie; 

d) consolidarea capacitatilor institutionale ale Consiliului Superior al 
Magistraturii; 

e) consolidarea Institutului National al Justitiei în vederea instruirii la un 
nivel mai înalt a judecatorilor si a altor categorii de personal din sistemul 
judecatoresc; 

f) sporirea eficientei si responsabilitatii sistemului judecatoresc prin 
reducerea duratei procedurilor judiciare, a volumului de activitate si utilizarea 
rationala a resurselor umane; 

g) continuarea procesului de informatizare a sistemului judecatoresc prin 
implementarea Conceptiei sistemului informational judiciar pentru anii 2007–
2008; 

h) reforma finantarii justitiei prin implementarea unui mecanism 
transparent de planificare bugetara si control al sistemului judecatoresc. 
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1.2.2. Eficientizarea masurilor de executare a hotarîrilor 
judecatoresti: 

(i) elaborarea unui mecanism de finantare a cheltuielilor pentru efectuarea 
actelor de executare; 

(ii) asigurarea accesului executorilor, prin intermediul sistemului 
computerizat, la bazele de date necesare pentru îndeplinirea  eficienta a 
atributiilor /activitatilor; 

(iii) implicarea activa si partajarea responsabilitatilor creditorilor si 
debitorilor în procesul de executare a hotarîrilor judecatoresti.  

1.2.3. Consolidarea justitiei juvenile: 

(i) evaluarea necesarului de personal si de spatii pentru instrumentarea si 
judecarea în cele mai bune conditii a cauzelor în care sînt implicati minori – 
victime sau infractori;  

(ii) îmbunatatirea cadrului legislativ în domeniul protectiei drepturilor 
minorilor prin elaborarea unor propuneri de reglementare unitara pentru 
simplificarea procedurilor si sporirea garantiilor procesuale acordate minorilor; 

(iii) crearea infrastructurii pentru functionarea în conditii adecvate a 
justitiei pentru minori prin specializarea judecatorilor si a altor categorii de 
personal din sistemul judiciar si crearea unui centru de documentare si informare 
accesibil profesionistilor în materie de justitie juvenila. 
 

 Prevenirea si combaterea coruptiei 

Argumente 

Diversele manifestari ale coruptiei (birocratism excesiv, protectionism, 
trafic de influenta, reglementari si controale de stat excesive, concurenta neloiala 
etc.) genereaza consecinte social-economice nefaste si stagnare în dezvoltarea 
statului. Coruptia este un fenomen multidimensional, a carui eradicare necesita 
eforturi sustinute atît din partea autoritatilor publice, cît si din partea întregii 
societati.  

Prevenirea si combaterea coruptiei trebuie realizate printr-o abordare 
complexa, care va îmbunatati cadrul normativ si institutional, va spori gradul de 
transparenta a deciziilor institutiilor publice si va dezvolta intoleranta fata de 
coruptie în societate. Aceste actiuni vor complementa reformele structurale si 
institutionale menite sa diminueze posibilitatile de coruptie în viitor. Eforturile 
de prevenire si combatere a coruptiei se vor concentra, în primul rînd, în 
domeniile percepute ca fiind cele mai afectate de coruptie: politia, sistemul 
judiciar, serviciile medicale, partidele politice, legislativul, mediul de afaceri, 
sistemul de educatie.  
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Programe si masuri  

1.3.1. Perfectionarea cadrului legal în domeniul combaterii coruptiei 
în conformitate cu standardele si bunele practici internationale: 

(i) elaborarea si aprobarea/adoptarea actelor normative/legislative 
necesare pentru implementarea eficienta a instrumentelor internationale în 
domeniu, la care Republica Moldova este parte (de exemplu, Conventia penala 
privind coruptia, Conventia civila privind coruptia); 

(ii) continuarea reformei cadrului de reglementare.  
 

1.3.2. Consolidarea capacitatilor pentru prevenirea si combaterea 
coruptiei: 

(i) dotarea tehnica adecvata a CCCEC si a Procuraturii pentru 
instrumentarea cazurilor de coruptie; 

(ii) sporirea gradului de salarizare a functionarilor publici în raport cu 
responsabilitatile pe care le poarta. 
 

1.3.3. Asigurarea transparentei activitatii institutiilor publice si a 
accesului la informatie prin respectarea standardelor etice: 

(i) crearea paginilor web ale tuturor autoritatilor publice si plasarea 
permanenta pe acestea a informatiilor recente; 

(ii) adoptarea codurilor etice ale judecatorilor, personalului medical etc.; 
(iii) asigurarea transparentei fiscale si publicarea anuala a rapoartelor de 

executare a bugetelor la nivelul fiecarei agentii si autoritati guvernamentale 
autonome. 
 

1.3.4. Activizarea societatii civile si a sectorului privat în prevenirea 
coruptiei, crearea unei atmosfere de intoleranta fata de fenomenul 
coruptiei: 

(i) elaborarea si aprobarea strategiei de informare si comunicare 
anticoruptie; 

(ii) organizarea periodica, de catre autoritatile publice, a întrunirilor cu 
societatea civila, colaborarea cu aceasta în domeniul anticoruptie, inclusiv prin 
participarea la initiativele reprezentantilor societatii civile; 

(iii) aplicarea si dezvoltarea practicilor avansate de prevenire a 
manifestarilor de coruptie. 
 

1.3.5. Extinderea colaborarii internationale: 

(i) implementarea recomandarilor Grupului Statelor Împotriva Coruptiei 
(GRECO), formulate în cadrul rundei a doua de evaluare (raportul din                
13 octombrie 2006); 



 

 

63

(ii) elaborarea uni plan de actiuni pentru a beneficia de initiativa Bancii 
Mondiale în domeniul prevenirii si combaterii coruptiei;  

(iii) încheierea unor acorduri de cooperare cu alte state privind diferite 
aspecte ale prevenirii si combaterii coruptiei;  

(iv) realizarea Programului de actiuni privind implementarea Planului 
preliminar de tara al Republicii Moldova în cadrul Programului "Provocarile 
Mileniului". 
 

 Managementul frontierei de stat  

Argumente 

Un element indispensabil si o conditie primordiala pentru asigurarea 
securitatii oricarei tari este supravegherea si controlul frontierei de stat. Pentru 
Republica Moldova, acest aspect al securitatii nationale a capatat o importanta 
deosebita pe fundalul tendintelor internationale de intensificare a proceselor 
migrationiste, a crimei organizate transfrontaliere si a terorismului international. 
Actualmente, gestionarea hotarelor Republicii Moldova este organizata în 
conformitate cu prevederile tratatelor si acordurilor bilaterale încheiate cu statele 
vecine si cu legislatia interna a Republicii Moldova. Tranzitia de la trupele de 
graniceri la Serviciul Graniceri, care este autoritatea profesionala în domeniul 
supravegherii si controlului frontierei de stat, poate fi considerata un prim pas 
spre ajustarea managementului frontierei de stat la standardele UE.  

Programe si masuri  

1.4.1. Dezvoltarea managementului frontierei de stat în toate 
sectoarele de frontiera ale Republicii Moldova: 

(i) armonizarea reglementarilor legislatiei nationale la acquis-ul 
comunitar si elaborarea si implementarea strategiei nationale cu privire la 
managementul integrat al frontierei de stat; 

(ii) continuarea cooperarii cu tarile vecine în vederea desfasurarii 
procesului de demarcare a frontierei de stat; 

(iii) dezvoltarea infrastructurii pichetelor si punctelor de trecere si dotarea 
cu echipament modern; 

(iv) organizarea sistemului de instruire profesionala a resurselor umane 
implicate în supravegherea si controlul frontierei.  
 

1.4.2. Intensificarea cooperarii transfrontaliere între Republica 
Moldova, statele membre ale UE si tarile vecine: 

(i) organizarea controlului comun la punctele de trecere a frontierei de 
stat moldo-ucrainene; 
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(ii) dezvoltarea cooperarii regionale între organele de drept relevante 
(politie, graniceri, vama). 

 

Indicatori de monitorizare 

Indicator  Sursa 
Numar de cereri adresate la CEDO, inclusiv: Ministerul Justitiei 
– cereri care au fost comunicate Guvernului Ministerul Justitiei 
– cazuri cîstigate de catre apelanti Ministerul Justitiei 
Numar de cereri adresate la CEDO din partea 
detinutilor 

Ministerul Justitiei 

Numar de hotarîri pronuntate de judecatori si 
neexecutate (cumulativ) 

Ministerul Justitiei 

Numar de cereri parvenite în instante (cu exceptia 
instantelor economice) 

Ministerul Justitiei 

Numar de adresari pentru proceduri alternative Ministerul Justitiei 
Indicele de Perceptie a Coruptiei Transparency 

International 
Nivelul de încredere în politie, % persoane intervievate 
care nu au încredere în politie 

Barometrul de Opinie 
Publica 

Numar de infractiuni legate de traficul de fiinte umane Procuratura/Ministerul 
Afacerilor Interne 

Numar de procese-verbale întocmite în cazuri de 
vatamari corporale usoare 

Ministerul Afacerilor 
Interne 

Numar de cazuri de violenta în familie, care au condus 
la omoruri si vatamari corporale grave 

Ministerul Afacerilor 
Interne 
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2. Reglementarea conflictului transnistrean si reintegrarea tarii  

Argumente 

Solutionarea conflictului transnistrean în baza normelor si principiilor 
dreptului international, standardelor OSCE si abordarilor fundamentale în cadrul 
mecanismelor existente de reglementare presupune realizarea reintegrarii 
teritoriale, politice si sociale a Republicii Moldova, ceea ce include restabilirea 
spatiilor economic, juridic si social unice si reprezinta una dintre conditiile de 
baza pentru dezvoltarea durabila a tarii, inclusiv în contextul integrarii europene, 
al asigurarii securitatii în regiune, al consolidarii institutiilor democratice, 
precum si al asigurarii stabilitatii economice si sociale.  

Reglementarea definitiva a problemei transnistrene, reprezentînd una din 
directiile prioritare în dezvoltarea Republicii Moldova,  este un scop care 
consolideaza activitatea autoritatilor publice ale Republicii Moldova si necesita o 
concentrare maxima a eforturilor întregii societati civile. În procesul de 
implementare a Strategiei este necesara abordarea problemei în context extins, cu 
o implicare tot mai mare a comunitatii internationale si, în primul rînd, a Uniunii 
Europene, inclusiv prin intermediul Politicii europene de vecinatate.  

Reglementarea completa si durabila a problemei transnistrene implica 
directionarea eforturilor pe doua filiere: 

1. Dimensiunea politica: 
(i) elaborarea statutului juridic special al regiunii transnistrene a  

Republicii Moldova, cu respectarea independentei, suveranitatii si integritatii 
sale teritoriale, în interactiune cu partenerii internationali, în cadrul 
mecanismelor existente si în baza unui consens  al partilor implicate; 

(ii) aprobarea solutiei politice în cadrul procesului de negocieri în formatele 
existente.  

 
2. Dimensiunea social-economica: 
 

(i) restabilirea spatiilor economic, juridic si social unice, care presupune 
concentrarea eforturilor tuturor organelor centrale de specialitate ale 
administratiei publice, coordonarea activitatii lor în scopul promovarii unei 
politici consecvente a Guvernului de reintegrare a tarii;  

(ii) elaborarea politicilor complexe de integrare (economica, sociala, 
educationala, culturala etc.) si extinderea programelor si strategiilor existente în 
vederea implicarii cetatenilor (într-un sens mai larg – a locuitorilor) din raioanele 
din stînga Nistrului si a garantarii respectarii drepturilor lor, inclusiv a drepturilor 
sociale, economice, culturale etc. 

Astfel, combinarea armonioasa a celor doua componente – de politica 
interna si externa – constituie strategia de solutionare a problemei transnistrene 
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pe termen mediu. Prin urmare, strategia respectiva se bazeaza pe o politica 
consecventa si echilibrata a tuturor ramurilor puterii de stat. În acest sens, 
implementarea cu succes a componentei interne si promovarea consecventa a 
mesajului extern în dialogul bilateral si multilateral necesita consolidarea 
pozitiilor fortelor politice ale Moldovei în scopul promovarii si apararii 
intereselor tarii, precum si al asigurarii continuitatii politicii de reintegrare (pe 
termen mediu). Declaratia Parlamentului cu privire la parteneriatul politic 
pentru realizarea obiectivelor integrarii europene si aprobarea unanima a 
documentelor din iunie-iulie 2005 reprezinta o decizie fundamentala si constituie 
instrumentul necesar pentru extinderea la nivel national a consensului în acest 
domeniu. 

Promovarea masurilor de consolidare a încrederii si securitatii, precum si 
întreprinderea masurilor de sustinere sociala a populatiei din regiunea 
transnistreana sînt preocupari constante ale Guvernului. Implementarea 
initiativelor lansate, în acest sens, de catre Presedintele Republicii Moldova va 
contribui la crearea unor premise suplimentare pentru reglementarea conflictului.  

Sustinerea politicii de reintegrare din partea societatii civile are un rol 
important în acest proces. Aprofundarea si extinderea dialogului existent cu 
organizatiile neguvernamentale (ONG) constituie una dintre prioritatile 
Guvernului. Experienta pozitiva de colaborare a institutiilor guvernamentale si a 
Parlamentului cu ONG-urile urmeaza a fi institutionalizata în cadrul 
implementarii Strategiei. Privita prin aceasta prisma, Strategia pe termen mediu 
de solutionare a problemei transnistrene presupune conjugarea eforturilor 
Guvernului si Parlamentului cu sustinerea societatii civile pentru atingerea 
solutiei politice finale a conflictului.  

Solutia politica finala a diferendului transnistrean urmeaza a fi elaborata si 
aprobata într-un cadru multilateral al negocierilor, cu implicarea partilor si 
subiectilor internationali. Promovarea solutiei respective este un proces complex 
care presupune atingerea unui consens al actorilor implicati asupra viitorului 
statut al regiunii transnistrene în componenta Republicii Moldova si delimitarea 
competentelor între centru si regiune, precum si elaborarea unui set de garantii: 
garantii constitutionale ale statutului Transnistriei si garantii juridice, economice 
si sociale pentru populatia regiunii.  

Totodata, una din prioritati urmeaza a fi crearea conditiilor favorabile 
pentru reglementarea diferendului transnistrean. Tinînd cont si de imperativul 
existentei unei conjuncturi internationale favorabile drept conditie necesara, 
autoritatile Moldovei îsi propun trei obiective, a caror realizare urmareste scopul 
apropierii solutiei politice finale. Aceste obiective corespund prevederilor 
Constitutiei Republicii Moldova si se înscriu în cadrul national legislativ si 
normativ existent (Legea nr. 173-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la prevederile 



 

 

67

de baza ale statutului juridic special al localitatilor din stînga Nistrului 
(Transnistria), Hotarîrea Parlamentului nr.117-XVI din 10 iunie 2005 cu privire 
la initiativa Ucrainei în problema reglementarii conflictului  transnistrean si la 
masurile pentru democratizarea si demilitarizarea zonei transnistrene). 

Scopul general al prioritatii: 

Crearea conditiilor favorabile pentru reglementarea conflictului 
transnistrean si realizarea reintegrarii teritoriale, politice si sociale a Republicii 
Moldova. 

Obiective: 

2.1. Democratizarea si dezvoltarea societatii civile în baza valorilor 
europene si a normelor si standardelor internationale 

2.2. Demilitarizarea si asigurarea securitatii 

2.3. Reintegrarea social-economica 

Programe si masuri: 

2.1. Democratizarea si dezvoltarea societatii civile în baza valorilor 
europene, a normelor si standardelor internationale 

Argumente 

Democratizarea si dezvoltarea societatii civile în baza valorilor europene si 
a normelor si standardelor internationale trebuie sa includa un ansamblu de 
masuri orientate spre crearea si dezvoltarea institutiilor democratice si a unei 
societati civile integre pe ambele maluri ale Nistrului, cu participarea comunitatii 
internationale la acest proces. Actiunile autoritatilor Republicii Moldova 
întreprinse pentru realizarea acestui obiectiv se bazeaza pe prevederile Apelului 
Parlamentului cu privire la criteriile de democratizare a zonei transnistrene a 
Republicii Moldova, aprobat prin Hotarîrea Parlamentului nr.117-XVI din 10 
iunie 2005. 

Programe si masuri: 
(i) înlaturarea piedicilor pentru libera activitate a partidelor politice din 

Republica Moldova în regiunea transnistreana; 
(ii) înlaturarea piedicilor pentru activitatea libera a institutiilor mass-media 

nationale si locale în regiunea transnistreana; 
(iii) înlaturarea piedicilor pentru activitatea libera a organizatiilor 

neguvernamentale si dezvoltarea societatii civile în regiunea transnistreana. 
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2.2. Demilitarizarea si asigurarea securitatii 

Argumente 

Actiunile întreprinse de autoritatile Moldovei pentru demilitarizarea si 
asigurarea securitatii, precum si pentru implementarea unui complex de masuri 
de consolidare a încrederii, se bazeaza pe prevederile Apelului cu privire la 
principiile si conditiile demilitarizarii zonei transnistrene, aprobat prin Hotarîrea 
Parlamentului nr.117-XVI din 10 iunie 2005. 

Programe si masuri: 
(i) transformarea actualului mecanism de mentinere a pacii în misiune 

multinationala cu mandat international;  
(ii) finalizarea procesului de retragere a trupelor si munitiilor Federatiei 

Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu deciziile  Summit-
ului OSCE de la Istanbul (1999); 

(iii) dizolvarea formatiunilor paramilitare în regiunea transnistreana si 
formarea pe teritoriul Republicii Moldova a fortelor armate unice si a Serviciului 
Graniceri unic; 

(iv) întreprinderea masurilor de consolidare a încrederii pentru mentinerea 
stabilitatii, securitatii si pentru a asigura libera circulatie a cetatenilor în zona de 
securitate si în regiune în ansamblu.  

 

2.3. Reintegrarea social-economica 

Argumente 

Reintegrarea social-economica vizeaza restabilirea spatiului economic, 
financiar, vamal si social unic. Progresele înregistrate la acest capitol urmeaza a 
fi consolidate în conformitate cu angajamentele bilaterale si internationale ale 
Republicii Moldova. 

Programe si masuri: 
(i) implementarea acordurilor si întelegerilor bilaterale moldo-ucrainene 

în materie de comert extern si securizarea frontierei de stat; 
(ii) cooperarea cu institutiile UE, în particular prin intermediul Misiunii 

UE de asistenta la frontiera moldo-ucraineana (EUBAM); 
(iii) elaborarea unui mecanism flexibil si eficient de acordare a asistentei 

sociale, în conformitate cu legislatia în vigoare, pentru locuitorii din regiunea 
transnistreana a Republicii Moldova; 

(iv) crearea conditiilor favorabile pentru cooperarea comercial-economica 
între cele doua maluri ale Nistrului si eliminarea obstacolelor pentru activitatea 
libera a agentilor economici;  

(v) elaborarea si implementarea proiectelor comune orientate spre 
reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii cu sprijinul donatorilor externi.  
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Indicatori de monitorizare 

Indicator Sursa 
Numar de persoane asistate prin intermediul 
programelor derulate de autoritatile publice ale  
Republicii Moldova  

Ministerul Reintegrarii 

Numar de proiecte elaborate pentru reabilitarea, 
modernizarea si dezvoltarea infrastructurii în zonele 
afectate de conflict 

Ministerul Reintegrarii 

Numar de proiecte implementate sau aflate în curs de 
implementare pentru reabilitarea, modernizarea si 
dezvoltarea infrastructurii în zonele afectate de 
conflict 

Ministerul Reintegrarii 

 

3. Sporirea competitivitatii economiei nationale 

Analiza 

Competitivitatea unei tari reprezinta capacitatea de a crea si mentine 
conditii institutionale, economice si de infrastructura ce ar favoriza constituirea/ 
atragerea si dezvoltarea unor companii care produc marfuri si servicii de calitate 
mai înalta si/sau la preturi mai joase decît competitorii externi. Capacitatea de 
competitie se manifesta atît pe pietele internationale, cît si pe pietele nationale, în 
raport cu marfurile si serviciile importate. 

În prezent, competitivitatea Moldovei este asigurata, în principal, de 
costurile mici ale muncii si ale unor materii prime autohtone si se manifesta în 
sectoare caracterizate cu o valoare adaugata relativ mica. Acest model de 
competitivitate este specific pentru multe tari aflate la un nivel mai putin avansat 
de dezvoltare economica. În acelasi timp, tinînd cont de majorarea preturilor 
interne, de deschiderea externa a tarii, de emigrarea intensa a cetatenilor si de 
abundenta fortei de munca ieftine în alte tari, avantajele noastre comparative, 
determinate de costurile mici, se diminueaza, iar decalajul tehnologic cu tarile 
dezvoltate creste.  

Actualmente, economia moldoveneasca este caracterizata de un nivel 
scazut de competitivitate.  În anul 2006, Republica Moldova ocupa locul 86 din 
125 în clasamentul international al competitivitatii, în conformitate cu indicele 
competitivitatii globale calculat pentru Forumul economic mondial24. Nivelul 
redus al competitivitatii productiei autohtone este confirmat de scaderea continua 

                                                 
24 Indicele competitivitatii globale analizeaza 9 grupuri de factori critici pentru sporirea productivitatii si 
competitivitatii: institutii, infrastructura, macroeconomie, sanatate si învatamînt primar, eficienta a pietei, 
capacitate de absorbtie tehnologica, sofisticare a businessului si inovatii. 
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a ratei de acoperire a importurilor cu exporturi. În perioada anilor 2000–2006, 
volumul importurilor a crescut de 4,6 ori, iar cel al exporturilor − numai de 2,3 
ori. Mai mult, structura îngusta a exporturilor si concentrarea geografica pe un 
numar limitat de piete de desfacere contribuie la sporirea vulnerabilitatii externe 
cu riscurile si pierderile pe care aceasta le presupune pentru sectorul real al 
economiei. Anume acest lucru s-a întîmplat în anul 2006, cînd în urma socurilor 
externe s-au redus rata de crestere economica, volumele de productie si export si 
au aparut elemente de instabilitate la nivel macro.  

În contextul implementarii SCERS au fost initiate mai multe eforturi 
menite sa sustina dezvoltarea sectorului productiv al tarii si sa contribuie la 
consolidarea competitivitatii întreprinderilor moldovenesti atît pe piata interna, 
cît si pe cea externa. În general, performanta sectorului productiv a cunoscut 
îmbunatatiri modeste în aceasta perioada. Industria a crescut în ritmuri mari la 
începutul perioadei de relansare economica (în 2000–2006, cresterea cumulativa 
a fost de 73%), pierzînd însa din ritm în ultimii ani. Performanta agriculturii a 
fost instabila si slaba: în aceeasi perioada, cresterea cumulativa a volumului 
productiei agricole a fost de numai 10%. Sectorul serviciilor a înregistrat o 
crestere stabila, iar balanta externa a comertului cu servicii a devenit pozitiva. 

Reforma regulatorie si cea fiscala 

Reformele ambitioase lansate în ultimii ani, avînd ca obiectiv 
îmbunatatirea mediului de afaceri pentru sporirea investitiilor în economie (în 
special, reforma regulatorie si cea fiscala), si-au atins partial obiectivele.   

Volumul investitiilor în capital fix a constituit în medie pe an 16% din PIB 
în perioada 2000-2006. Dinamica investitiilor în timp este totusi încurajatoare, 
cota lor fiind în crestere de la 11% în 2000 la 24,7% în 2006. Sectorul 
infrastructurii productive este liderul absolut în atragerea investitiilor în capital 
fix, cu o cota de 71,2% în 2006 în cifra totala. În special, cele mai mari cresteri 
de investitii au fost înregistrate în comunicatii si transporturi, tranzactii cu 
imobile si comert. În acelasi timp, sectorul agricol este, în mare masura, evitat de 
investitori, formînd mai putin de 5% din totalul investitiilor. Industria de 
prelucrare este ceva mai atractiva, detinînd o cota medie anuala de 15,3%, dar 
care în ultimii ani este în scadere. 

Volumul investitiilor straine directe, considerat a fi unul din indicatorii 
principali care confirma succesul politicilor si perspectivelor economice ale unei 
tari, a crescut în ultimii sase ani de 3 ori (pîna la 1,3 miliarde dolari SUA în 
2006), iar în prima jumatate a anului 2007 acest indicator s-a majorat cu            
205 milioane dolari SUA. În comparatie cu tarile de referinta, cota ISD în PIB 
este relativ înalta. Astfel, ISD pe cap de locuitor în Republica Moldova sînt 
foarte mici comparativ cu nivelele înregistrate în tarile de comparatie. Trebuie 
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mentionat faptul ca ISD sînt importante nu doar ca resurse valutare, dar si ca o 
combinatie a experientei, cunostintelor, practicilor de management, inovatiilor de 
marketing si know-how tehnologic, stimulînd si investitiile de capital autohton25. 

În cadrul primei etape a reformei regulatorii au fost implementate o serie 
de activitati care au avut ca rezultat: (a) simplificarea si cresterea transparentei 
procesului de reglementare prin reducerea numarului de acte normative care 
reglementeaza activitatea de întreprinzator; (b) reducerea duratei si costurilor 
procedurii de înregistrare; (c) diminuarea costului procedurilor de eliberare a 
autorizatiilor; (d) simplificarea partiala si centralizarea procedurii de licentiere; 
(e) optimizarea procedurii de înregistrare si (f) reducerea conflictelor de interes 
între rolul inspectiilor si rolul de testare a agentiilor de control.  

Rezultatele initiale ale reformei sînt confirmate de concluziile studiului 
"Costul reglementarii de stat a activitatii antreprenorilor", realizat anual. 
Conform acestui studiu, pe parcursul anilor 2002-2007, durata perioadei de 
înregistrare a întreprinderilor s-a redus cu 6 zile, iar costurile s-au micsorat de 
doua ori. De asemenea, s-a micsorat numarul mediu de licente pe companie, 
durata eliberarii acestora s-a redus pîna la 20 de zile, iar costurile s-au 
înjumatatit. Si procedurile de eliberare a autorizatiilor au devenit mai ieftine si 
mai putin anevoioase, dar a crescut ponderea platilor neoficiale pentru obtinerea 
acestora. Studiul indica asupra reducerii costului pentru certificarea produselor la 
import si pentru proceduri vamale, precum si a duratei procedurilor de import si 
export. 

În pofida rezultatelor pozitive descrise mai sus, Republica Moldova nu a 
reusit sa avanseze în clasamentul mondial (inclusiv cel regional) cu privire la 
mediul de afaceri. Raportul Bancii Mondiale "Costurile Afacerii 2008" plaseaza 
Republica Moldova pe locul 92, ceea ce reprezinta o pierdere de 2 pozitii în 
clasament fata de anul precedent. În lista tarilor de comparare, Republica 
Moldova se situeaza pe locul 10 (din 13, si anume: Ucraina, România, Albania, 
Bulgaria, Armenia, Georgia, Kîrgîzstan, Macedonia, Estonia, Letonia, Lituania, 
Slovacia si Republica Moldova). Pentru tara noastra, raportul indica un nivel 
relativ înalt de dificultate în reglementarea tranzactiilor în comertul extern, 
licentierea si obtinerea creditelor. De asemenea, raportul indica un nivel scazut al 
indicatorului protectiei investitiilor de 4,7 (pe scara de la 0 la 10, unde 10 este 
nivelul cel mai înalt de protectie). Astfel, rezultatele obtinute în îmbunatatirea 
mediului de afaceri trebuie evaluate prin prisma performantelor altor tari, iar o 
concluzie importanta este ca Moldova nu depune eforturi suficiente în 
comparatie cu tarile cu care concureaza pentru investitii.  

Cresterea semnificativa a veniturilor la buget (în special a celor fiscale), 
începînd cu anul 2000, a permis Guvernului sa examineze posibilitatea reducerii 
                                                 
25 Republica Moldova: Analiza constrîngerilor în cresterea economica, 2007. 
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presiunii fiscale în general, si pentru antreprenori în special. În acest sens, cota 
impozitului pe venitul persoanelor juridice a fost redusa de la 28% în 2001 la 
15% în 2006. În anul 2007, Guvernul a lansat o noua initiativa de liberalizare 
fiscala care presupune introducerea cotei zero la impunerea venitului corporativ, 
cu exceptia venitului distribuit. De asemenea, în anul 2007 a demarat procedura 
de legalizare a capitalului privind mijloacele financiare, activele materiale si 
financiare nedeclarate si detinute de cetateni si persoane juridice − rezidenti ai 
Republicii Moldova atît în tara, cît si peste hotare, precum si reforma amnistiei 
fiscale, adica anularea restantelor la obligatiile fiscale, conform situatiei de la          
1 ianuarie 2007.  

Cea mai mare pondere în impozitele directe o au contributiile pentru 
asigurarile sociale si medicale, partea cea mai mare fiind achitata de angajatori. 
Tariful contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii a fost redistribuit 
între angajator si angajat, cu reducerea cotei pentru primul de la 31% în 2001 la 
25% în 2007. În acelasi timp, începînd cu anul 2004, a fost introdusa prima de 
asigurare obligatorie de asistenta medicala care, în 2007, constituia 5% si era 
achitata în parti egale de angajator si angajat.  

Analizele comparative recente indica un nivel mediu de impozitare în 
Republica Moldova în comparatie cu alte tari din regiune. Aceasta constatare 
este confirmata si de rezultatele studiului "Costurile Afacerii 2008", în care 
Moldova se plaseaza la mijlocul clasamentului în rîndul tarilor de comparatie. În 
anul 2006, cota totala de impozitare era de 44% din venit. În acelasi timp, în 
Republica Moldova munca se taxeaza la un nivel relativ înalt. Cotele 
contributiilor de asigurari sociale si medicale combinate cu impozitul pe venitul 
persoanelor fizice reprezinta un impozit semnificativ pe venitul din munca. Acest 
lucru reprezinta un impediment pentru crearea locurilor de munca, în special în 
sectorul formal.  

În general, în pofida reformelor implementate, presiunea fiscala 
determinata ca raport între veniturile fiscale si PIB a fost în continua crestere. În 
anul 2006, presiunea fiscala a constituit 33,4% fata de 24,7% în anul 2000. Acest 
fenomen poate conduce la descurajarea investitiilor în economie. Stoparea 
cresterii presiunii fiscale poate fi atinsa printr-un efort cuprinzator care sa se 
axeze pe reducerea dimensiunii sectorului public, îmbunatatirea disciplinei 
fiscale, largirea bazei de impozitare si reducerea sectorului neformal.  

Infrastructura calitatii 

Cresterea competitivitatii economiei nationale presupune satisfacerea 
exigentelor tot mai mari ale pietelor internationale în ceea ce priveste calitatea si 
performanta produselor, iar conformitatea cu standardele internationale a devenit 
o conditie de facto pentru accesarea pietelor. În acest sens, îmbunatatirea 
cadrului de metrologie, standardizare, testare si calitate (MSTQ) este un pas 
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necesar pentru obtinerea accesului pe pietele straine si sporirea competitivitatii 
productiei autohtone.  

Astazi sistemul national MSTQ opereaza cu echipament si standarde 
depasite, neadecvate practicilor economiei de piata si nu este recunoscut pe 
deplin de catre organizatiile europene, fapt ce cauzeaza probleme în 
recunoasterea deplina a rezultatelor evaluarii produselor moldovenesti potrivit cu 
cerintele comertului international. Nerecunoasterea sistemului se explica si prin 
lipsa separarii explicite a functiilor si responsabilitatilor, prin conflictul de 
interese în domeniul standardizarii, al standardelor nationale de masurare, 
verificare, evaluare a conformitatii, al supravegherii pietei si acreditarii între 
institutiile existente.  

În Moldova, procesul de reformare a sistemului MSTQ, inclusiv trecerea la 
un sistem bazat pe standardele voluntare, a început odata cu aderarea la OMC în 
2001. În acest sens, a fost elaborata si aprobata Conceptia infrastructurii calitatii 
în Republica Moldova, care contine patru obiective majore: (a) perfectionarea 
institutiilor MSTQ existente pîna la nivelul international (inclusiv obtinerea 
recunoasterii internationale); (b) îmbunatatirea serviciilor existente si 
introducerea noilor servicii MSTQ (în baza cererii producatorilor moldoveni); (c) 
promovarea utilizarii serviciilor MSTQ de catre întreprinderi pentru 
îmbunatatirea calitatii si conformitatii cu standardele internationale; si (d) 
dezvoltarea capacitatii pentru supravegherea calitatii productiei si protectiei 
consumatorului în corespundere cu practicile europene. De asemenea, au fost 
facute îmbunatatiri esentiale ale cadrului legal în domeniu. Aceste actiuni însa nu 
sînt suficiente pentru crearea unui sistem functional. Ele trebuie însotite de 
reorganizarea cadrului institutional, efectuarea investitiilor în echipament si 
resurse umane, precum si promovarea cererii pentru aceste servicii. Desi 
sistemele de management al calitatii au început a fi implementate la unele 
întreprinderi exportatoare moldovenesti, numarul acestora este deocamdata 
relativ mic. 

Promovarea exporturilor 

Nivelul scazut de competitivitate a produselor moldovenesti se reflecta nu 
doar în volumul redus al exporturilor, dar si în diversificarea limitata a 
produselor si a tarilor de destinatie a acestora. Republica Moldova a mostenit din 
sistemul economic precedent o dependenta excesiva fata de pietele CSI. Cu toate 
ca aceasta dependenta s-a redus într-o anumita masura în ultima perioada (în anul 
2006, circa 40% din exporturile moldovenesti erau absorbite de piata CSI, din 
care 32% – de piata ruseasca, comparativ cu 59% si, respectiv, 45% în anul 
2000), aceasta este înca suficient de mare si comporta riscuri serioase. Sistarea, 
în anul 2006, a exporturilor de vinuri moldovenesti si produse alimentare pe 
piata ruseasca a avut un impact semnificativ asupra economiei autohtone. 



 

 

74

Exporturile de vinuri si bauturi alcoolice au scazut de la 11% din PIB în anul 
2005 la 6% în 2006, iar cresterea PIB s-a redus cu circa 3 p.p.26.  

Obiectivul de sporire a gradului de diversificare a exporturilor presupune 
mentinerea cotei înalte a produselor moldovenesti pe pietele din est si sporirea 
acestei cote pe pietele din Occident. Penetrarea pietelor noi, în special a celor 
europene, este un proces complicat si de durata. În ultimii sapte ani, cota 
exporturilor în tarile UE-15 a crescut cu doar 4 p.p., ceea ce reprezinta 25,6% din 
totalul exporturilor în anul 2006. Cota exporturilor în grupul tarilor UE-25 
alcatuia 35%. În acest sens, o contributie importanta din partea statului în 
sustinerea eforturilor exportatorilor de diversificare a destinatiilor si consolidare 
a competitivitatii o are negocierea unor regimuri mai avantajoase de comert 
extern si participarea la initiativele regionale de cooperare. 

Începînd cu anul 2006, Moldova a fost inclusa în lista tarilor care 
beneficiaza de preferinte comerciale extinse ("GSP Plus"). Noul sistem permite 
accesul fara taxe vamale pe piata UE a 7200 de produse, din cele 11000 existente 
în Nomenclatorul combinat de bunuri. Acesta nu include, totusi, produsele 
agricole strategice pentru tara noastra, cum ar fi zaharul, carnea, bauturile 
alcoolice etc. În continuare, se întreprind actiuni în vederea obtinerii unui nou 
instrument, Preferintele Comerciale Autonome (ATP), care va încuraja 
considerabil schimburile comerciale bilaterale si va permite mentinerea unui 
regim preferential în cadrul relatiilor economice existente cu tarile recent aderate 
la UE – România si Bulgaria. De asemenea, în 2006 Republica Moldova, de rînd 
cu alte noua tari din Europa, a semnat un nou acord de comert liber pentru 
Europa Centrala (CEFTA). Acordul CEFTA–2006 prevede un grad extins de 
liberalizare, în special a comertului cu produse industriale, mecanisme 
transparente de aplicare a masurilor de protectie comerciala si instituirea unui 
mecanism propriu de solutionare a litigiilor comerciale sau utilizarea 
instrumentului OMC. Calitatea de membru al CEFTA îi deschide Republicii 
Moldova accesul la fondurile structurale ale UE.   

Întreprinderile mici si mijlocii 

Rolul sectorului întreprinderilor mici si mijlocii (ÎMM) pentru economie 
este unul important, datorita impactului multidimensional pe care acestea îl au 
atît asupra cresterii economice, cît si asupra ocuparii fortei de munca si reducerii 
saraciei. În Moldova, sectorul ÎMM reprezenta circa 98% din numarul total de 
întreprinderi, angajînd 59% din numarul total de salariati si realizînd 46% din 
veniturile din vînzari în total pe economie. Cea mai mare parte a ÎMM (circa 
66%) îsi desfasoara activitatea în municipiul Chisinau, realizînd 72% din cifra de 
afaceri a întregului sector al ÎMM. Comertul constituie activitatea pe care ÎMM o 

                                                 
26 La reducerea ratei de crestere a PIB a contribuit si ma jorarea preturilor la gazele naturale importate din 
Federatia Rusa. 
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desfasoara preponderent (41,6% din numarul total al ÎMM). Performanta acestui 
segment ramîne însa a fi slaba – în anul 2006, din totalul întreprinderilor mici si 
mijlocii 40% au obtinut profit, 48% au admis pierderi, iar restul au avut rezultat 
financiar nul sau au declarat lipsa activitatii economice.  

Guvernul a identificat urmatoarele probleme majore cu care se confrunta 
ÎMM-urile în Moldova: acces redus la surse de finantare, în special la creditele 
preferentiale pe termen lung, lipsa gajului necesar pentru contractarea 
împrumuturilor, cultura antreprenoriala subdezvoltata etc. Prin aprobarea 
Strategiei de sustinere a dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii pentru anii 
2006–2008, Guvernul s-a angajat sa creeze conditii propice pentru cresterea 
acestui sector, sporirea competitivitatii si a contributiei sale la dezvoltarea 
economica durabila a tarii. Mai concret, Strategia formuleaza o serie de sarcini 
ambitioase: (i) crearea cadrului legislativ, de reglementare si institutional 
favorabil dezvoltarii ÎMM; (ii) facilitarea accesului ÎMM la finante, prin crearea 
conditiilor necesare dezvoltarii sistemului de microfinantare si lansarii noilor 
tehnologii si instrumente financiare; (iii) dezvoltarea culturii antreprenoriale prin 
sistemul general de instruire si sistemul educatiei vocationale; (iv) dezvoltarea 
serviciilor moderne de consultanta; (v) stimularea dezvoltarii unei culturi 
inovationale îndreptate spre eficientizarea procesului de producere, marketing, 
sporirea calitatii produselor si serviciilor, lansarea de noi produse si servicii; (vi) 
intensificarea consultatiilor si dialogului public privat prin crearea unor conditii 
favorabile dezvoltarii sistemului de reprezentanta a ÎMM si ridicarea rolului 
consultatiilor cu mediul antreprenorial în procesul decizional.  

Îmbunatatirea administrarii proprietatii de stat 

În Moldova, întreprinderile cu participarea statului continua sa detina o 
cota importanta în anumite sectoare economice chiar daca, în valoare absoluta, 
numarul acestora este mic. De exemplu, în 2004, acestea reprezentau 40% din 
vînzarile totale ale sectorului de utilitati si 10% din vînzarile totale în industrie27. 
De asemenea, ele angajau în jur de 14% din lucratorii din industrie si 11% din 
sfera constructiilor. Analizele recente ale performantei întreprinderilor cu 
participarea statului denota un nivel inferior al profitabilitatii comparativ cu 
întreprinderile private. În rîndul întreprinderilor cu participarea statului, rata 
profitului net este cea mai mica la întreprinderile unde statul participa cu mai 
putin de 33% din actiuni. În cazul acestor întreprinderi, statul practic nu poate 
influenta procesul de administrare a întreprinderii. În acelasi timp, prezenta cotei 
statului deseori reprezinta un element de neîncredere, care retine investitorii de la 
a face investitii în aceste întreprinderi. Evolutia indicatorilor financiari la 
întreprinderile cu cota statului între 33 si 51% de asemenea denota o gestionare 
ineficienta a acestora. Deseori, administrarea acestor întreprinderi de catre 
organele de specialitate nu este suficient de eficienta. O mai buna performanta 
                                                 
27 Republica Moldova: Oportunitati pentru o crestere economica accelerata, Banca Mondiala, 2005. 



 

 

76

este înregistrata de grupul de întreprinderi în care statul detine mai mult de 51%. 
În acelasi timp, situatia pentru acest grup este determinata într-o masura mare de 
performanta S.A. Moldtelecom, care detine mai mult de 20% din active si 
genereaza circa 20% din profitul net anual28. 

Crearea conditiilor pentru utilizarea eficienta a tuturor activelor devine o 
sarcina primordiala în cazul tarilor cu resurse limitate cum este Republica 
Moldova. În acest sens, Guvernul a initiat un sir de actiuni orientate spre 
îmbunatatirea managementului patrimoniului public. A fost efectuata 
inventarierea activelor statului, fiind analizate instrumentele existente de 
gestionare si de privatizare. În baza acestor analize a fost adoptata Legea        
nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea si deetatizarea proprietatii 
publice, care are urmatoarele prioritati: consolidarea evidentei patrimoniului 
public si optimizarea dimensiunilor, structurii si metodelor de administrare a 
proprietatii publice, în special prin introducerea principiilor gestionarii 
corporative. Introducerea necesitatii de calculare a dividendelor va contribui la 
îmbunatatirea sistemului de gestionare a finantelor publice si identificarea 
resurselor potentiale pentru investitii publice alocate în baza de prioritati. Noua 
lege identifica o lista de active care nu pot fi supuse privatizarii, toate celelalte 
active urmînd a fi expuse pentru vînzare.  

Dezvoltarea infrastructurii 

 Sectorul transporturilor 

Deficientele din infrastructura publica reprezinta un impediment 
semnificativ pentru consolidarea competitivitatii economiei moldovenesti. 
Finantarea austera a sectorului pe tot parcursul perioadei de tranzitie, a condus la 
deteriorarea semnificativa a retelelor de drumuri, sistemelor de aprovizionare cu 
apa si canalizare, sistemelor de termoficare. În pofida cererii de extindere si 
dezvoltare a infrastructurii, investitiile publice au continuat sa fie reduse în 
ultimii ani, alcatuind mai putin de 3% din PIB.  

Infrastructura subdezvoltata a drumurilor are un impact important asupra 
mobilitatii bunurilor si oamenilor, în special în spatiul rural. Aceasta reprezinta, 
de asemenea, un impediment pentru comert, prin impunerea unor costuri 
aditionale pentru exportatori si importatori. În momentul de fata, infrastructura 
de transport a Moldovei nu rezista comparatiilor regionale. Desi densitatea 
drumurilor este aproximativ la nivelul mediei regionale, densitatea drumurilor 
pavate este mult sub acest nivel. Aproape 75% din drumurile nationale si mai 
mult de 79% din drumurile locale sînt deteriorate. Aproximativ 400 km din 
drumurile pavate si-au pierdut pavajul si s-au transformat în drumuri nepavate 

                                                 
28 Raport de evaluare a întreprinderilor cu capital de stat, MEC, 2005. 
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sau de tara. Transportul feroviar, care de asemenea constituie un mijloc 
important de transport, este extins dar învechit.  

Stoparea procesului de deteriorare a infrastructurii drumurilor si 
dezvoltarea acesteia presupune efectuarea unor investitii majore pe termen 
mediu. Disponibilitatea redusa a resurselor impune necesitatea revizuirii 
mecanismelor de formare si utilizare a fondurilor pentru întretinerea drumurilor 
existente si constructia drumurilor noi. În anul 2006, Guvernul a initiat 
elaborarea Programului national în domeniul transporturilor pentru anii 2008–
2017, care cuprinde Strategia sectorului transporturilor, precum si Planul 
prioritizat de investitii si cheltuieli pentru sectorul transporturilor. Strategia 
prevede, de asemenea, crearea unui sistem institutional si financiar pentru 
gestionarea si întretinerea durabila a retelei de drumuri.  

Un prim rezultat al activitatilor recente în domeniu este semnarea, la 
sfîrsitul anului 2006, a acordului de finantare comuna de catre Banca Europeana 
pentru Investitii, Banca Mondiala si BERD a unui proiect de reabilitare si 
modernizare a traseelor rutiere ale tronsonului moldovenesc al Coridorului 
paneuropean IX: conexiunea Nord-Sud (Criva–Chisinau–Comrat) si Est-Vest 
(Chisinau spre frontiera României), în valoare totala de 60 milioane Euro. 
Proiectul presupune reabilitarea a 500 km din drumurile mentionate. De 
asemenea, Republica Moldova este în proces de pregatire a unei propuneri de 
proiect de reabilitare a drumurilor, pentru care va fi solicitata finantare din partea 
Corporatiei "Provocarile Mileniului". 

 Sectorul energetic 

Cresterea rapida a preturilor mondiale la resursele energetice, dependenta 
excesiva de gazele naturale importate de la un singur furnizor, nivelul redus de 
utilizare a surselor regenerabile, rata înalta a pierderilor în sectoarele 
electroenergetic si termic, nivelul scazut de eficienta si starea nesatisfacatoare a 
celei mai mari parti a infrastructurii energetice sînt factori care contribuie la 
reducerea nivelului de competitivitate a economiei moldovenesti.  

Reformele structurale implementate în anii precedenti au avut ca rezultat 
îmbunatatirea situatiei financiare a sectorului si reabilitarea partiala a 
infrastructurii energetice. În perioada de dupa declararea independentei a avut 
loc privatizarea partiala a sectoarelor de distribuire a gazelor si a energiei 
electrice. Statul si-a mentinut proprietatea deplina în sectorul de generare a 
energiei electrice, de distributie a energiei termice si este partial prezent în 
distributia electricitatii si gazelor. Sectorul energetic a avut parte de un volum 
mai mare de investitii private decît alte sectoare ale infrastructurii. De asemenea, 
investitii publice importante au fost facute în sectorul de distributie a gazelor 
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(100 milioane dolari), de transport si distributie a energiei electrice si de 
alimentare cu energie termica.  

În pofida acestor realizari, sectorul continua sa se confrunte cu un nivel 
avansat de uzura morala si fizica a instalatiilor si echipamentelor energetice: circa 
60% din instalatii au o durata de exploatare ce depaseste 25 de ani, iar 40% − mai 
mare de 30 de ani29. Eficienta energetica foarte scazuta (de aproape 3 ori mai mica 
comparativ cu tarile europene) contribuie la cresterea substantiala a costurilor 
resurselor energetice în cadrul procesului de productie. Îmbunatatirea situatiei la 
acest capitol presupune sporirea investitiilor prin majorarea cheltuielilor publice, 
promovarea parteneriatelor public-private, îmbunatatirea administrarii 
întreprinderilor cu cota majoritara a statului.  

În conditiile dependentei totale de sursele energetice din import, 
diversificarea furnizorilor de gaze naturale si energie electrica, ca masura de 
asigurare a securitatii furnizarii de energie, reprezinta o sarcina majora a 
Guvernului. În acest sens, participarea Republicii Moldova la piata energetica a 
Europei de Sud-Est reprezinta o oportunitate pe termen mediu si lung. În anul 
2007 a fost aprobata Strategia energetica de pîna în anul 2020, care stabileste 
armonizarea legislatiei si a politicilor energetice ale tarii cu cele ale Uniunii 
Europene. Pentru a asigura participarea Moldovei la circuitul din Europa de Sud-
Est, au fost elaborate proiecte de dezvoltare a capacitatilor tehnice de transport al 
energiei electrice si gazelor. Implementarea acestor proiecte va conduce la 
cresterea sigurantei furnizarii energiei în regiune.  

Argumente 

Sporirea competitivitatii economiei autohtone presupune asigurarea 
tranzitiei treptate de la competitivitatea determinata de factorul-cost la 
competitivitatea determinata de factorul-eficienta si factorul-calitate. 
Competitivitatea bazata pe eficienta si calitate urmeaza sa devina sursa principala 
de crestere si dezvoltare economica durabila si de îmbunatatire a standardelor de 
viata ale cetatenilor tarii. Sporirea competitivitatii productiei autohtone va 
permite majorarea exporturilor si, ca urmare, va reduce vulnerabilitatea externa, 
riscul instabilitatii macroeconomice si, în consecinta, cresterea economica va 
obtine un caracter durabil.  

Aceasta tranzitie competit iva implica îmbunatatirea esentiala a mediului 
de afaceri, promovarea ÎMM-urilor, utilizarea mai eficienta a activelor publice, 
sporirea productivitatii la nivel de companie, modernizarea infrastructurii fizice 
si efectuarea investitiilor în capitalul uman. Pe termen scurt, aceasta va contribui 
la consolidarea capacitatilor de absorbtie tehnologica si inovationala. Pe termen 

                                                 
29 Strategia energetica de pîna în anul 2020, aprobata prin Hotarîrea Guvernului nr. 958 din 21 august 2007. 
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lung, aceasta va conduce la consolidarea propriilor capacitati de dezvoltare 
tehnologica si inovationala.  

Scopul general al prioritatii  

Cresterea competitivitatii pe pietele interne si externe prin asigurarea 
tranzitiei tarii de la competitivitatea bazata pe costuri la competitivitatea bazata 
pe eficienta si calitate.   

Obiective 

3.1. Îmbunatatirea mediului de afaceri, pentru a intensifica activitatea 
de investitii în economie 

3.2. Promovarea ÎMM-urilor, pentru a oferi noi oportunitati si a 
asigura o capacitate mai înalta de adaptare a sistemului economic la rigorile 
actuale ale economiei de piata 

3.3. Sporirea eficientei întreprinderilor, pentru a consolida factorii 
endogeni ai competitivitatii din nucleul economiei nationale 

3.4. Dezvoltarea sferei de cercetare si inovare 

3.5. Dezvoltarea infrastructurii fizice, pentru diminuarea costurilor de 
producere 

Programe si masuri  

3.1. Îmbunatatirea mediului de afaceri 

Argumente 

În momentul de fata, economia moldoveneasca este caracterizata de o 
productivitate relativ scazuta a muncii, decapitalizare, concentrare asupra 
sectoarelor cu valoare adaugata redusa si un ritm scazut de creare a locurilor de 
munca. Depasirea acestei situatii presupune actiuni concrete în mai multe 
directii, dar principala directie strategica la nivelul de politici este îmbunatatirea 
mediului de afaceri. Fiind putin atractiva din punctul de vedere al resurselor 
naturale si marimii pietei interne, Moldova poate sa atraga investitii straine în 
primul rînd prin intermediul unor factori institutionali si politici mai avantajosi 
comparativ cu alte tari din regiune. Ca actiune primordiala în acest scop este 
necesar a intensifica reforma cadrului regulatoriu, aceasta urmînd sa contribuie 
semnificativ la sporirea investitiilor locale si straine, la cresterea si reabilitarea 
stocului de capital al economiei.  
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Programe si masuri 

3.1.1. Continuarea si accelerarea reformei cadrului de reglementare a 
afacerilor:  

(i) simplificarea si optimizarea în continuare a reglementarilor existente 
privind initierea, desfasurarea si lichidarea afacerii; 

(ii) examinarea oportunitatii crearii „ghiseelor unice” în activitatea 
autoritatilor publice si implementarea acestora dupa necesitate; 

(iii) reducerea presiunii fiscale prin optimizarea în continuare a sistemului 
fiscal (în special optimizarea impozitelor sociale), reducerea dimensiunii 
sectorului public în mediul de afaceri si îmbunatatirea administrarii fiscale; 

(iv) crearea si promovarea sistemelor nationale de plata electronica, care ar 
permite achitarea impozitelor si taxelor, precum si a bunurilor si serviciilor prin 
mijloace electronice; 

(v) desfasurarea unei analize cost-beneficii (analiza impactului regulatoriu) 
anterior introducerii reglementarilor aditionale; 

(vi) simplificarea procedurii de raportare, inclusiv prin introducerea 
raportarii on-line; 

(vii) elaborarea si implementarea unor metode simplificate de evidenta 
contabila pentru unitatile comerciale mici si mijlocii.  

3.1.2. Îmbunatatirea infrastructurii calitatii:  

(i) accelerarea procesului de ajustare a sistemului MSTQ la cel european;  
(ii) consolidarea capacitatilor institutionale în domeniul standardizarii, 

acreditarii, evaluarii conformitatii, metrologiei si supravegherii pietei si aderarea 
institutiilor relevante la organizatiile europene (EA, CEN, CENELEC si ETSI), 
precum si crearea conditiilor privind instituirea "ghiseului electronic unic" pentru 
documentele comertului international si comertului electronic; 

(iii) evaluarea necesitatilor pentru modernizarea si reutilarea laboratoarelor 
de încercari a calitatii produselor; 

(iv) pregatirea laboratoarelor de încercari si a organismelor de certificare 
pentru corespunderea cu cerintele standardelor europene si internationale de 
referinta;  

(v) sustinerea Organismului National de Acreditare pentru semnarea 
acordurilor de recunoastere cu Cooperarea Europeana pentru Acreditare, în 
scopul recunoasterii rezultatelor activitatilor de evaluare a conformitatii pe plan 
european;  

(vi) accelerarea elaborarii regulamentelor tehnice pentru produse în baza 
directivelor si regulamentelor UE; 

(vii)  dezvoltarea si modernizarea bazei nationale de etaloane compatibile 
cu cerintele Uniunii Europene; 

(viii) dezvoltarea mecanismului de protectie a consumatorilor si sporirea 
capacitatilor institutionale pentru aplicarea acestuia. 
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3.1.3. Extinderea exportului de marfuri si servicii, în special pe pietele 

UE: 
(i) simplificarea si eficientizarea în continuare a controalelor marfurilor la 

frontiera, în scopul reducerii costului si timpului necesar pentru efectuarea 
operatiunilor de import si export; 

(ii) dezvoltarea factoring-ului si a altor instrumente financiare pentru 
intensificarea exportului;  

(iii) intensificarea relatiilor comerciale în cadrul initiativelor regionale de 
cooperare (de exemplu, CEFTA, GUAM, CEMN etc.) si reluarea relatiilor 
comerciale cu partenerii traditionali, precum si crearea conditiilor pentru 
instituirea "ghiseului electronic unic" pentru documentele comertului 
international si ale comertului electronic; 

(iv) valorificarea deplina a oportunitatilor oferite de sistemul GSP plus, de 
Sistemul de Preferinte Comerciale Autonome si, ulterior, negocierea unui acord 
de comert asimetric cu UE; 

(v) consolidarea cadrului legislativ-normativ si de reglementari specifice 
domeniului tehnologiilor informationale si de comunicatii, în scopul promovarii 
economiei si comertului electronic. 
 

3.1.4. Atragerea investitiilor, în special a celor straine directe: 

(i) intensificarea activitatilor bilaterale si a negocierilor directe pentru 
atragerea subsidiarelor unor mari companii (investitori strategici) în economia 
Republicii Moldova; 

(ii) instruirea personalului „de prima linie” (serviciile vamal, de graniceri, 
de imigrare etc.) în relatiile cu clientii; 

(iii) promovarea oportunitatilor investitionale prin asigurarea accesului 
investitorilor la zone economice libere, parcuri industriale si inovationale etc.; 

(iv) largirea spectrului obiectivelor investitionale care pot forma portofoliul 
organismelor de plasamente colective; 

(v) adoptarea bazei legislative si încurajarea crearii parteneriatelor public-
private pentru finantarea proiectelor investitionale, în special în domeniul 
utilitatilor publice; 

(vi) elaborarea unei strategii nationale de dezvoltare a afacerilor în spatiul 
virtual (e-Business). 
 

3.1.5. Respectarea principiilor concurentei loiale: 

(i) elaborarea unei definitii clare a ajutorului de stat, a tipurilor de ajutor 
de stat (subventii, facilitati fiscale etc.) si aprobarea unor reguli precise de 
stabilire a politicii de ajutor de stat, limitate la cazuri evidente de deficiente ale 
pietei; 
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(ii) elaborarea unei noi legi cu privire la protectia concurentei, în 
conformitate cu normele internationale.  
 

3.1.6. Reforma si stimularea dezvoltarii pietei financiare:  

(i) aplicarea principiilor general acceptate aferente accesului institutiilor 
financiare bancare si nebancare straine care se conformeaza testelor de "potrivit 
si adecvat" pe piata financiara a Republicii Moldova; 

(ii) reducerea costurilor de intermediere prin atragerea investitiilor straine 
strategice în sectorul bancar; 

(iii) ajustarea legislatiei interne privind piata financiara nebancara la 
directivele specializate ale Uniunii Europene si la standardele internationale; 

(iv) consolidarea capacitatilor Comisiei Nationale a Pietei Financiare în 
reglementarea întregului segment de servicii financiare nebancare, inclusiv 
asigurarile; 

(v) asigurarea functionalitatii pietei financiare prin perfectionarea cadrului 
de reglementare privind crearea, functionarea si lichidarea institutiilor 
investitionale; 

(vi) perfectionarea infrastructurii pietei de capital prin stimularea aparitiei 
noilor institutii investitionale, precum: organismele de plasamente colective, 
fondurile nestatale de pensii, fondurile inovationale si venture, companiile de 
underwriting, organizatiile de consultanta financiara etc. 

 

3.2. Promovarea ÎMM-urilor 

Argumente 

Întreprinderile mici si mijlocii constituie un element important în 
asigurarea unei cresteri economice durabile si generarea de noi locuri de munca, 
unul din semnele viabilitatii economiei fiind diversificarea si largirea continua a 
sectorului. Istoria dezvoltarii ÎMM-urilor în Moldova indica existenta unui set de 
factori care împiedica dezvoltarea adecvata a acestora, si anume accesul redus al 
debutantilor la sursele de finantare, cultura antreprenoriala subdezvoltata si 
concurenta dura pe pietele de desfacere din Europa. În acest context, obiectivul 
general al acestui component al Strategiei constituie consolidarea competitivitatii 
ÎMM-urilor existente si stimularea sporirii numarului lor.  

 

Programe si masuri 

3.2.1. Facilitarea accesului ÎMM-urilor la resursele financiare:  

(i) dezvoltarea sistemului de garantare a creditelor pentru ÎMM; 
(ii) dezvoltarea sistemului capitalului de risc; 
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(iii) încurajarea lansarii schemelor de creditare a ÎMM-urilor pe termen 
lung, inclusiv atragerea liniilor de credit de la institutiile financiare 
internationale. 
 

3.2.2. Dezvoltarea infrastructurii de suport în afaceri si a culturii 
antreprenoriale: 

(i) dezvoltarea capacitatii institutionale a Organizatiei pentru dezvoltarea 
sectorului ÎMM în regiuni; 

(ii) aplicarea schemelor de sprijin informational, consultativ si financiar în 
demararea afacerii, în special pentru asemenea categorii ale populatiei ca femeile 
si tinerii; 

(iii) dezvoltarea retelei prestatorilor de servicii în afaceri prin instruirea 
prestatorilor si stimularea cererii de consultanta; 

(iv) crearea si dezvoltarea business-incubatoarelor; 
(v) formarea si dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale, în special în cadrul 

învatamîntului secundar profesional si mediu de specialitate, si perfectionarea 
mecanismului de instruire profesionala continua.  
 

3.2.3. Cresterea capacitatii ÎMM-urilor de a face fata presiunilor 
concurentiale pe piata europeana si interna: 

(i) încurajarea ÎMM-urilor în implementarea standardelor internationale 
privind managementul calitatii produselor si asigurarea securitatii la 
întreprinderi; 

(ii) asigurarea accesului transparent al ÎMM-urilor la procesul de achizitii 
publice; 

(iii) evaluarea si compararea competitivitatii internationale a Republicii 
Moldova, inclusiv a ÎMM-urilor, în baza unui set riguros de criterii si indicatori 
cantitativi si calitativi;  

(iv) încurajarea instruirii managerilor ÎMM-urilor în operatiuni de export, 
inclusiv prin transfer international de experienta si cunostinte; 

(v) încurajarea dezvoltarii clusterelor.  
 

3.2.4. Consolidarea dialogului public-privat: 

(i) stabilirea dialogului permanent între Guvern si asociatiile nationale ale 
antreprenorilor si ÎMM; 

(ii) implicarea activa a sectorului ÎMM-urilor în discutarea cadrului de 
reglementare în contextul analizei impactului regulatoriu; 

(iii) identificarea, împreuna cu sectorul privat, a metodelor si schemelor de 
stimulare a relatiilor de contractare si subcontractare a micilor întreprinderi din 
sectoarele strategice avînd potential de crestere de catre întreprinderile mari.  
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3.3. Sporirea eficientei întreprinderilor 

Argumente  

Nucleul unei economii competitive este compus din companii eficiente, 
capabile sa reziste concurentei din partea competitorilor straini atît pe piata 
interna, cît si pe cele externe. Sursa principala a competitivitatii este 
productivitatea muncii, care, la rîndul ei, depinde de o serie de factori, principalii 
fiind: 1) calificarea si sanatatea fortei de munca; 2) practicile manageriale; si 3) 
capacitatea de absorbtie, dezvoltarea tehnologica si/sau inovationala atît la nivel 
de companie, cît si la nivel de societate. Un accent special va fi pus pe sporirea 
eficientei utilizarii patrimoniului public prin continuarea procesului de 
restructurare a sectorului public al economiei, inclusiv prin privatizarea 
întreprinderilor neeficiente. 

Programe si masuri  

3.3.1. Ameliorarea calificarii si a conditiilor de munca a angajatilor: 
 

(i) modernizarea curriculei si dotarea cu echipament performant de 
instruire practica în sistemul educatiei vocationale si superioare, în special la 
specialitatile tehnice si tehnologice; 

(ii) îmbunatatirea conditiilor de munca si a securitatii angajatilor în cadrul 
companiilor; 

(iii) încurajarea unor bune relatii patron–salariat si stimularea unei 
responsabilitati sociale corporative mai înalte.  

 

3.3.2. Îmbunatatirea practicilor manageriale: 

(i) promovarea principiilor de management al calitatii si stimularea 
procesului de implementare si certificare a sistemelor de management al calitatii 
la nivel de companie, conform cerintelor standardelor internationale ISO seria 
9000;  

(ii) instruirea personalului întreprinderilor locale în domeniul sistemelor de 
management al calitatii (ISO si altele) si al productivitatii bazate pe cele mai 
bune practici;  

(iii) elaborarea unui sistem operational de management bazat pe cele mai 
bune practici în domeniul managementului calitatii si al productivitatii si 
implementarea acestuia la întreprinderile autohtone; 

(iv) sporirea responsabilitatii manageriale în fata actionarilor, inclusiv a 
celor minoritari, precum si a asociatilor; 

(v) promovarea si implementarea pe scara larga a culturii moderne de 
afaceri, inclusiv a principiilor de responsabilitate sociala corporativa în 
activitatea de business.  
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3.3.3. Îmbunatatirea gestionarii activelor de stat: 
 

(i) implementarea principiilor administrarii corporative la întreprinderile 
de stat; 

(ii) continuarea procesului de restructurare a sectorului public al 
economiei, inclusiv prin privatizarea companiilor publice ineficiente.  

 

3.4. Dezvoltarea sferei de cercetare si inovare  

Argumente 

Dezvoltarea economiei durabile, bazata pe cunoastere si inovare, poate 
avea succes numai daca aceasta va fi asigurata de un suport stiintific în realizarea 
prioritatilor nationale, care, la rîndul sau, presupune crearea conditiilor favorabile 
în vederea extinderii investigatiilor stiintifice pentru acoperirea necesitatilor 
economiei în cercetari concrete, sporirea nivelului si a eficientei stiintifice. 
Deoarece activitatea de inovare reprezinta factorul determinant în asigurarea 
competitivitatii la orice nivel – întreprindere, sector, regiune, tara – crearea 
infrastructurii inovationale si de transfer tehnologic devine un imperativ al 
dezvoltarii social-economice nationale. Una dintre formele principale de 
promovare a politicii de stat în sfera stiintei si inovarii vor fi programele de stat, 
care se vor selecta si finanta prin concurs anuntat public, în baza expertizei 
efectuate de experti independenti.  

Programe si masuri 

3.4.1. Consolidarea capacitatii de inovare si modernizare tehnologica: 

(i) crearea si promovarea mecanismelor eficiente de absorbtie a 
tehnologiilor avansate; 

(ii) optimizarea sferei stiintei si inovarii prin crearea clusterelor stiintif ice, 
platformelor stiintifice si orientarea potentialului intelectual si tehnico-
experimental pentru realizarea prioritatilor nationale;  

(iii) consolidarea bazei tehnico-materiale a institutiilor stiintifice; 
(iv) consolidarea sistemului national de cercetare stiintifica, inclusiv prin 

stimularea participarii organizatiilor din sfera de cercetare si inovare la 
activitatile de cercetare-dezvoltare si integrarea în principalele programe 
europene si internationale de cercetare (FP7, EUREKA, COST, GEANT, CRDF, 
STCU); 

(v) promovarea cercetarii si a inovarii prin intermediul parcurilor stiintifico-
tehnologice si a incubatoarelor de inovare si implementarea rezultatelor cercetarii 
stiintifice si tehnologice nationale si straine în activitatea economica; 

(vi) introducerea indicatorilor de inovatie în sistemul statistic national;  
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(vii) promovarea accesului la resurse financiare în domenii tehnologic 
intensive, în special prin instrumentele financiare alternative ("angels investors", 
"capital seminal", micro-credite etc.); 

(viii) stabilizarea si dezvoltarea potentialului uman stiintific inovativ si 
managerial, prin crearea mecanismelor juridice si economice de sporire a 
motivarii cercetatorilor si a activitatilor inovationale, în functie  de rezultatele 
obtinute  în realizarea prioritatilor nationale;  

(ix) sustinerea si crearea retelelor locale academice si a asociatiilor 
profesionale pentru a implementa cercetarile TIC locale si regionale; 

(x) crearea unei baze de date nationale deschise, care ar contine datele 
despre institutiile de cercetare si cercetatori.  

 

3.5. Dezvoltarea infrastructurii fizice 

3.5.1. Sistemul de transport 

Argumente 

Prezenta unei structuri de transport este cruciala pentru cresterea 
economica si circulatia libera si rapida a marfurilor si a oamenilor. Regimul 
comercial liberalizat poate avea putina valoare pentru dezvoltarea economica, 
daca infrastructura de acces lipseste. Subdezvoltarea infrastructurii de transport 
reduce, în mod considerabil, competitivitatea internationala a companiilor si 
atractivitatea tarii respective în fata potentialilor investitori. Pentru a participa 
efectiv la comertul international, companiile moldovenesti au nevoie de o 
infrastructura sigura si moderna, integrata în circuitul paneuropean, care le-ar 
oferi avantaje competitive certe (cost si timp) pentru efectuarea operatiunilor de 
export/import al materiei prime si al produselor finite. Pentru a valorifica 
avantajele pozitiei geografice, este necesara modernizarea întregii infrastructuri 
de transport din Republica Moldova. 

Programe si masuri  

3.5.1.1. Dezvoltarea si mentinerea unui sistem de transport auto modern, 
sigur si conectat la arterele paneuropene: 

(i) stoparea degradarii si reabilitarea graduala a retelei de drumuri 
existente; 

(ii) crearea unui mecanism fiabil si stabil de finantare pentru întretinerea 
drumurilor;  

(iii)construirea magistralelor noi conform standardelor de calitate 
europene; 

(iv) introducerea unui sistem de control al greutatii pe axa pentru a 
preveni degradarea în continuare a drumurilor; 
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(v) conectarea eficienta a principalelor artere auto din Republica 
Moldova la retelele de transport europene si la cele ale partenerilor economici 
regionali (România si Ucraina); 

(vi) implementarea masurilor de asigurare a securitatii sporite a 
autostrazilor existente si a celor nou-construite în scopul reducerii numarului de 
accidente rutiere; 

(vii)  adoptarea bazei legislative necesare si crearea parteneriatelor 
public-private în infrastructura de transport; 

(viii) evaluarea impactului transportului rutier asupra mediului si 
atenuarea efectelor ecologice negative ale acestuia; 

(ix) combaterea eficienta a fenomenului coruptiei în organele de stat de 
reglementare rutiera.  

3.5.1.2. Modernizarea sistemului de transport feroviar: 

(i) renovarea drumurilor feroviare de importanta majora existente; 
(ii) examinarea oportunitatii construirii unor tronsoane cu ecartament 

european pentru a asigura accesul facilitat al exporturilor moldovenesti pe piata 
Uniunii Europene; 

(iii) modernizarea materialului rulant al transportului de pasageri si 
marfuri în vederea sporirii calitatii, a sigurantei si a vitezei serviciilor prestate; 

(iv) asigurarea integrarii efective în sistemul european feroviar; 
(v) transformarea sistemului national feroviar într-un hub regional prin 

oferirea unei game largite de conexiuni si tranzit regional.  

3.5.1.3. Valorificarea beneficiilor furnizate de construirea portului 
Giurgiulesti.  

3.5.1.4. Sporirea securitatii si a calitatii serviciilor oferite pasagerilor la 
aeroportul Chisinau (racordarea la cerintele ICAO si la alte standarde 
internationale).  

3.5.1.5.Sporirea capacitatii aeroportuare în segmentul cargo prin 
modernizarea si transformarea unui aeroport existent/unor aeroporturi existente 
în centru/centre de logistica.  

3.5.2. Sistemul energetic 

Argumente 

Ultimii ani au fost marcati de cresterea preturilor pentru resursele 
energetice pe piata globala, sporind dificultatea de acces la aceste resurse a 
tarilor, în general, si a companiilor, în particular. În lipsa resurselor proprii de 
energie, misiunea autoritatilor este de a asigura aprovizionarea fiabila cu energie, 
la preturi accesibile, a consumatorilor din Republica Moldova. Pentru a 
ramîne/deveni competitive, companiile din Moldova au nevoie de stabilitate în 
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furnizarea energiei si de preturi previzibile în perspectiva de scurta durata. În 
acelasi timp, Moldova are nevoie de diversificarea furnizorilor,  lucru care poate 
fi atins prin participarea la o serie de proiecte energetice regionale si printr-o 
cooperare mai activa cu Uniunea Europeana. Cresterea substantiala a preturilor 
pentru resursele energetice implica un grad mai înalt de implementare a 
tehnologiilor de conservare a energiei si a surselor regenerabile de energie. 
Aceasta, la rîndul sau, necesita implementarea tehnologiilor noi de conservare a 
energiei si atragerea investitiilor sporite în cercetarile si în inovatiile din 
domeniul respectiv. 

Programe si masuri  

3.5.2.1. Constructia noilor linii electrice de interconexiune de tensiune 
înalta cu tarile vecine pentru asigurarea securitatii energetice a statului si pentru 
sporirea capacitatii de tranzitare a energiei electrice (constructia LEA-400kV 
Balti–Suceava, LEA-330kV Balti–Novodnestrovsk, LEA-110kV Falciu–
Gotesti). 

3.5.2.2. Efectuarea analizei cost-beneficiu pentru sporirea capacitatilor 
proprii de producere a energiei electrice (reconstructia si modernizarea CET-2, 
mun. Chisinau, cu majorarea capacitatii pîna la 440 MW, a CET-1 – pîna la       
90 MW si a CET-Nord – pîna la 100 MW). 

3.5.2.3. Reconstruirea si modernizarea liniilor de transport si de distributie 
a energiei electrice, fapt ce va contribui la reducerea pierderilor, la asigurarea 
fara întrerupere a RED-urilor si a consumatorilor finali cu energie electrica.  

3.5.2.4. Sporirea si valorificarea capacitatilor existente de tranzitare a 
gazelor naturale. 

3.5.2.5. Integrarea sistemului national de electricitate în cel european 
(UCTE). 

3.5.2.6. Dezvoltarea/valorificarea resurselor proprii de energie 
regenerabila.  

3.5.2.7. Atragerea investitiilor pentru implementarea tehnologiilor de 
conservare a energiei.  

3.5.2.8. Modernizarea infrastructurii de transport si de distributie a energiei 
termice. 

3.5.2.9. Evaluarea impactului economic si social al majorarii preturilor la 
resursele energetice importate si, în caz de necesitate, elaborarea unor 
mecanisme eficiente de subventionare a importului si a consumului acestora 
pentru paturile social-vulnerabile, de comun acord cu institutiile financiare 
internationale. 
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3.5.2.10. Extinderea retelelor de gaze si crearea posibilitatilor de 
interconexiune în sistemul republican de alimentare cu gaze (constructia 
gazoductului de importanta nationala Balti–Ungheni cu ramificari spre raioanele 
Falesti, Sîngerei si Telenesti).  

Indicatorii de monitorizare 

 

Indicatorul Sursa 
Valoarea adaugata bruta, mil. lei, preturi curente,  Biroul National de 

Statistica 
agricultura, economia vînatului si silvicultura, 
pescuitul   
industria   
serviciile   
Populatia ocupata în economie, mii persoane Biroul National de 

Statistica 
agricultura, economia vînatului si silvicultura, 
pescuitul   
industria   
serviciile   
Exporturile de bunuri în raport cu PIB,% Banca Nationala a 

Moldovei 
Ponderea exporturilor în suma totala, %  Biroul National de 

Statistica 
tarile CSI   
tarile UE   
alte tari   
Ponderea exporturilor produselor agroalimentare în 
volumul total al exportului, % 

Biroul National de 
Statistica 

Investitii straine directe (net), milioane dolari SUA   Banca Nationala a 
Moldovei 

Investitii straine directe pe locuitor (stoc),  
dolari SUA 

Banca Nationala a 
Moldovei 

Investitiile în capital fix în raport cu PIB, % Biroul National de 
Statistica 

Raportul numarului neconformitatilor produselor 
depistate fata de numarul total de controale 
efectuate  

Serviciul Standardizare 
si Metrologie 

Numarul de standarde nationale aprobate, identice 
cu standardele internationale si europene, anual 

Serviciul Standardizare 
si Metrologie 

Numarul de reglementari tehnice elaborate în baza 
directivelor UE, anual 

Serviciul Standardizare 
si Metrologie 
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Numarul de întreprinderi care au obtinut 
certificatele ISO 9000 si ISO 22000, anual 

Serviciul Standardizare 
si Metrologie 

Credite ale bancilor comerciale acordate economiei 
în raport cu PIB,% 

Banca Nationala a 
Moldovei 

Ponderea creditelor nefavorabile în totalul creditelor 
bancare acordate de catre bancile comerciale din 
Republica Moldova, % 

Banca Nationala a 
Moldovei 

Cursul real efectiv al monedei nationale, % 
(decembrie 2000 = 100%) 

Banca Nationala a 
Moldovei 

Rata dobînzii la credite în lei (media anuala), % Banca Nationala a 
Moldovei 

Diferenta dintre rata dobînzii la credite si rata 
dobînzii la depozite în lei (media anuala), % 

Banca Nationala a 
Moldovei 

Ponderea primelor de asigurare în PIB, % 
 

Comisia Nationala 
pentru Piata Financiara 

Portofoliul de credite al companiilor de 
microcreditare în raport cu PIB, %  

Comisia Nationala 
pentru Piata Financiara 

Portofoliul de credite al asociatiilor de economii si 
împrumut în raport cu PIB, %  

Comisia Nationala 
pentru Piata Financiara 

Ponderea cheltuielilor pentru cercetari si inovatii în 
PIB,% Ministerul Finantelor 
Ponderea cheltuielilor pentru cercetari stiintifice 
aplicate efectuate de ASM în totalul cheltuielilor 
pentru cercetari si inovatii, % 

Academia de Stiinte a 
Moldovei 

Sursele financiare ale agentilor economici investite 
pentru implementarea inovatiilor autohtone în 
sectorul real al economiei 

Academia de Stiinte a 
Moldovei 

Brevete total/implementate Academia de Stiinte a 
Moldovei 

Ponderea exporturilor de tehnologii avansate în 
totalul exporturilor, % Banca Mondiala IGD 

Lungimea drumurilor, km Ministerul 
Transporturilor si 
Gospodariei Drumurilor 

reconstruite   
construite   
Resurse energetice pe locuitor, tone combustibil 
conventional 

Biroul National de 
Statistica 

Consumul de resurse energetice raportat la PIB, kg 
unitati conventionale pentru 1 leu  

Biroul National de 
Statistica 

Ponderea pierderilor în retelele electrice în 
consumul energiei electrice, % 

Biroul National de 
Statistica 
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Volumul energiei electrice autohtone în raport cu 
consumul total, % 

Biroul National de 
Statistica 

Ponderea investitiilor în sectorul de transporturi,  
total investitii publice, % 

Ministerul 
Transporturilor si 
Gospodariei Drumurilor 
Ministerul Finantelor 

Ponderea investitiilor în dezvoltarea transportului 
aerian si naval, total investitii în transport, % 

Ministerul 
Transporturilor si 
Gospodariei Drumurilor 

Numarul de linii telefonice fixe la 100 de locuitori Ministerul Dezvoltarii 
Informationale 

Numarul de abonati la retele celulare la 100 de 
locuitori 

Ministerul Dezvoltarii 
Informationale 

Numarul de calculatoare personale la 100 de 
locuitori 

Ministerul Dezvoltarii 
Informationale 

Numarul de utilizatori Internet la 100 de locuitori Ministerul Dezvoltarii 
Informationale 

Indicele competitivitatii bunurilor nationale Banca Nationala a 
Moldovei 

tarile CSI   
UE   
Europa Centrala si de Est   
Durata procedurilor de import în vama, zile   Sondajul „Costul 

desfasurarii afacerilor” 
Durata procedurilor de vamuire a marfurilor la 
import, minute 

Serviciul Vamal  

birouri vamale pilot de frontiera 
birouri vamale pilot interne 

 

Rambursari ale TVA primite în marime de 0–100% 
din suma solicitata (ponderea persoanelor 
intervievate),  % 

Sondajul „Costul 
desfasurarii afacerilor” 

 

4. Dezvoltarea resurselor umane, cresterea gradului de ocupare si 
promovarea incluziunii sociale 

Analiza 

Sectorul educational 

Reformele promovate pîna în prezent în sectorul educational au avut drept 
scop primordial îmbunatatirea accesului la toate nivelurile de educatie si 
îmbunatatirea calitatii studiilor. Actiuni consistente au fost întreprinse în vederea 
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sporirii ratei de înmatriculare în învatamîntul prescolar. Printre acestea se 
numara: revizuirea structurii institutiilor prescolare si a programului lor de 
activitate, implementarea tehnologiilor educationale orientate spre dezvoltarea 
personalitatii, crearea a 20 de centre comunitare pentru copii si familii social-
vulnerabile în localitatile unde nu exista gradinite, majorarea normativelor de 
finantare a cheltuielilor pentru întretinerea copiilor etc.  

În cadrul învatamîntului general obligatoriu a fost revizuit curriculumul 
pentru clasele I–IX si introduse sisteme noi de evaluare si de scolarizare a 
profesorilor, avînd ca obiectiv schimbarea accentului de pe memorizare pe 
abilitatea de a folosi cunostintele în situatii reale de viata. Pentru asigurarea 
accesului la manualele noi, a fost pusa în aplicare o schema de arendare. Au fost 
elaborate instrumentele de cartografiere a institutiilor de învatamînt, folosite 
pentru cartografierea institutiilor de învatamînt preuniversitar la nivel national. 
Autoritatile administratiei publice locale vor utiliza instrumente de cartografiere 
pentru a identifica problemele existente si pentru a elabora planuri de optimizare 
a retelei de institutii de învatamînt la nivel de raion. De asemenea, a fost 
elaborata si aprobata Conceptia evaluarii rezultatelor scolare si creata Agentia de 
evaluare si examinare, care trebuie sa asigure un sistem national de evaluare 
eficient, credibil si obiectiv.  

În contextul aderarii la Procesul de la Bologna, a fost revizuita si 
armonizata baza legislativa si normativa si a fost ajustata arhitectura 
învatamîntului superior din republica la cea europeana, formata din doua cicluri 
universitare. A fost pusa în aplicare implementarea obligatorie în institutiile de 
învatamînt superior a Sistemului european de credite transferabile si a fost 
introdus Suplimentul la diploma, model unic european, completat în limba 
oficiala a statului si în limba engleza si eliberat obligatoriu fiecarui absolvent, 
începînd cu promotia anului 2005.  

Pentru a îmbunatati situatia din învatamîntul profesional au fost întreprinse 
unele masuri ce vizeaza restructurarea sectorului, cu extinderea accesului la 
profilurile solicitate, inclusiv agricol, tehnic, din sfera prestarii serviciilor etc., si 
reorganizarea a 2 scoli profesionale în licee profesionale. De asemenea, a fost 
elaborat si aprobat un nou nomenclator de meserii.  

Relansarea cresterii economice la începutul anilor 2000 si sporirea 
acumularilor la buget au permis majorarea cheltuielilor publice în sector. Acestea 
au crescut de la 5,7% din PIB în 2000 pîna la 8,2% în 2006. În bugetul public 
national cheltuielile pentru educatie detin cea mai mare pondere – 20%. Mai 
mult de jumatate din bugetul educational este consumat de învatamîntul general 
obligatoriu. Cheltuielile pentru educatia prescolara constituie 16%, iar pentru 
învatamîntul universitar – 6,5%. Bugetul pentru învatamîntul secundar 
profesional reprezinta 4,7%. Cea mai importanta categorie de cheltuieli o 
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reprezinta salariile, inclusiv contributiile pentru asigurari sociale si medicale, 
care s-au majorat începînd cu anul 2000 de circa 4,4 ori.  

Evolutia indicatorilor educationali a fost diferita pentru diferite nivele de 
educatie. Dupa o scadere substantiala în perioada anilor 1992–1999, rata neta de 
cuprindere în învatamîntul prescolar a crescut de la 38,5% în 2000 pîna la 68,5% 
în 2006. În spatiul rural rata de înmatriculare este mai scazuta, lucru explicat prin 
lipsa gradinitelor în localitate (în 280 de localitati în 2006), dar si prin veniturile 
mici ale populatiei din acest mediu. În aceeasi perioada rata de cuprindere în 
învatamîntul general obligatoriu a fost în scadere. Rata neta de înrolare în 
învatamîntul primar s-a redus de la 93,5% pîna la 87,6 % (în mediul urban – de 
la 95,1% pîna la 93,3%; în mediul rural – de la 92,5% pîna la 84,7%), iar în 
învatamîntul gimnazial – de la 87,0% pîna la 86,1% (în mediul urban – de la 
92,2% pîna la 90,4%; în mediul rural majorîndu-se usor de la 83,5% pîna la 
83,9%).30 În cazul institutiilor secundar profesionale, rata de participare continua 
sa se gaseasca la un nivel foarte scazut. Indicatorii reusitei sugereaza ca exista si 
probleme de calitate. În special aceasta se refera la învatamîntul secundar 
profesional si superior.  

O problema majora a sistemului de învatamînt o constituie asigurarea cu 
cadre, în special în spatiul rural. Conditiile dificile si salariile mici descurajeaza 
profesorii tineri, în timp ce  ponderea profesorilor de vîrsta pensionara (14% din 
numarul total în 2006) este în crestere. Aceasta problema este mai acuta în 
spatiul rural. De asemenea, cheltuielile asociate cu îmbunatatirea calitatii 
educatiei (pentru materiale didactice, manuale, reparatii si procurari de 
echipament, perfectionarea cadrelor, reparatia cladirilor) au ramas la un nivel 
scazut. 

Astfel, în conditiile sporirii resurselor educationale disponibile, pe de o 
parte, si a reducerii numarului de copii de vîrsta scolara, pe de alta parte, 
problemele majore ale sistemului nu au reusit sa fie solutionate. Acest lucru 
indica asupra necesitatii efic ientizarii alocarii resurselor în sistem. Descresterea 
în continuare a raportului elev–cadru didactic constituie un impediment major în 
utilizarea eficienta a capacitatilor institutionale si a resurselor financiare. Nivelul 
redus de eficienta este determinat, în mare parte, de mentinerea în multe localitati 
a scolilor în care capacitatea de proiect depaseste de cîteva ori numarul elevilor, 
de continuarea aplicarii unei formule de alocare a fondurilor care ofera putina 
flexibilitate administratiei publice locale si managerilor de scoli în utilizarea mai 
eficienta a resurselor. De asemenea, personalul neprofesoral continua sa 

                                                 
30Metodologia de calculare a ratei nete de cuprindere în învatamânt este elaborata de UNESCO; pentru a 
cuprinde toate vîrstele în nivelul respectiv de educatie este neces ar sa fie calculata rata bruta de înrolare în 
învatamîntul primar sau gimnazial. 
 .  
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reprezinte o cota disproportional de mare în numarul total al personalului (circa 
37%). 

Ocrotirea sanatatii 

La sfîrsitul deceniului precedent a fost initiata reforma în medicina, axata, 
în principal, pe fortificarea medicinei primare si pe restructurarea sectorului 
spitalicesc. Reducerea numarului spitalelor din reteaua Ministerului Sanatatii de 
la 290 în 1996 pîna la 63 în 2006 a avut ca rezultat micsorarea costurilor fixe în 
sistem. În anul 2004 a fost introdusa asigurarea obligatorie de asistenta medicala 
si a fost creat un sistem unic de finantare, care a permis integrarea mijloacelor de 
la bugetul de stat si de la bugetele locale în fondurile de asigurari în medicina, 
pentru finantarea unui pachet de servicii medicale esentiale oferite populatiei 
asigurate.  

În aceasta perioada au crescut semnificativ cheltuielile publice pentru 
sanatate. Catre anul 2006 nivelul de finantare de la buget a sporit pîna la 4,8% 
din PIB si cheltuielile pentru sanatate pe cap de locuitor au ajuns la cel mai înalt 
nivel de la declararea independentei (circa 50 dolari SUA). Introducerea 
asigurarilor medicale obligatorii a sporit participarea bugetului de stat la 
cheltuielile totale de sanatate. Astfel, în anul 2006 circa 67% din resursele 
fondurilor asigurarilor obligatorii de asistenta medicala au fost surse bugetare 
alocate pentru categoriile de populatie asigurate de catre stat. Desi în ultimii ani 
acumularile în bugetul consolidat pentru sanatate au sporit esential, acestea înca 
nu asigura pachetul de servicii medicale solicitat de populatie. Cheltuielile 
private în totalul cheltuielilor publice constituiau 42% în anul 2005, comparativ 
cu 23% în tarile europene.  

Reformele implementate, împreuna cu sporirea resurselor financiare, au 
permis îmbunatatirea unor indicatori importanti de sanatate. Rata mortalitatii 
infantile s-a redus în perioada 2001–2006 de la 16,3 pîna la 11,8 decese la 1000 
de  nou-nascuti, iar a mortalitatii copiilor pîna la 5 ani s-a micsorat, respectiv, de 
la 20,4 la 14,0 la 1000 de nou-nascuti31. S-a îmbunatatit si indicatorul mortalitatii 
materne, rata acesteia diminuîndu-se de la 43,9 decese materne la 100 000 de 
nou-nascuti vii în anul 2001 pîna la 16,0 în anul 2006. 

                                                 
31 Indicatorul mortalitatii infantile si a copiilor în vîrsta de pîna la 5 ani a fost estimat în baza 
nasterii, care este considerata vie dupa a 28-a saptamîna încheiata de gestatie si cu masa 
copilului de la 1000 de grame. Începînd cu anul 2008, Ministerul Sanatatii, în conformitate cu 
recomandarile Organizatiei Mondiale a Sanatatii, va efectua tranzitia la noua metodologie de 
estimare a acestor indicatori pentru copiii nascuti de la a 22-a saptamîna încheiata de gestatie 
si cu masa copilului de la 500 de grame. Prin urmare, tintele pentru acesti indicatori din 
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului sînt calculate conform noii metodologii. 
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Eforturile orientate spre combaterea maladiilor transmisibile nu au fost la 
fel de reusite. Rata mortalitatii asociate cu tuberculoza (TBC) a fost în crestere în 
ultimi ani (18,6 decedati la 100 000 de locuitori în anul 2006). Peste o treime din 
incidenta cazurilor de TBC se înregistreaza în rîndul copiilor si al tinerilor. 
Incidenta cazurilor de  TBC în rîndul barbatilor este de trei ori mai mare decît în 
rîndul femeilor. Contrar obiectivelor formulate, a crescut si incidenta HIV/SIDA 
– în anul 2006 incidenta constituia 14,65 la 100 000 de locuitori. De asemenea, a 
crescut îngrijorator incidenta bolilor cardiovasculare (cu 60%) si a cancerului (cu 
80%). În general, speranta de viata continua sa fie joasa comparativ cu indicatorii 
din tarile europene: în anul 2006 speranta de viata era la nivel de 64,6 ani pentru 
barbati si de 72,2 ani pentru femei.  

Accesul populatiei la serviciile de sanatate s-a îmbunatatit în ultima 
perioada. Aceasta se datoreaza implementarii reformei în medicina primara si 
introducerii asigurarilor obligatorii de asistenta medicala. Conform datelor 
bugetelor gospodariilor casnice, 97% din gospodarii sînt amplasate în raza de      
5 km de la cel mai apropiat centru medical. Un alt indicator de acces este gradul 
de acoperire cu asigurari: conform datelor CBGC, în anul 2006 cota populatiei 
acoperite cu asigurari medicale de sanatate a constituit 77,5%, ceea ce a 
reprezentat o crestere cu 2.5 p.p. fata de anul 2005. Pentru asigurarea unei 
incluziuni mai înalte a populatiei vulnerabile, accesul la sistemul de asigurari 
este gratuit pentru treisprezece categorii ale populatiei. De asemenea, în ultimii 
doi ani a crescut numarul solicitarilor serviciului de asistenta medicala de 
urgenta, în special în localitatile rurale. În acelasi timp, pentru unele categorii ale 
populatiei nivelul de acces la serviciile medicale ramîne a fi jos, în special din 
cauza costurilor ridicate.  

În pofida faptului ca cheltuielile publice pentru sanatate au crescut 
semnificativ, calitatea serviciilor medicale nu s-a îmbunatatit. Salarizarea joasa a 
personalului medical, lipsa mijloacelor pentru reutilarea spitalelor, pentru 
procurarea de echipament performant continua sa reprezinte problemele cu care 
se confrunta cea mai mare parte a institutiilor medicale, împiedicînd cresterea 
calitatii serviciilor. Eficienta sectorului s-a îmbunatatit doar partial. Sectorul 
continua sa se confrunte cu problema supracapacitatii. Desi, ca rezultat al 
reformarii spitalelor publice, în ultimii zece ani numarul de paturi spitalicesti s-a 
redus aproape în jumatate (56,6 paturi la 10 000 de locuitori), atingîndu-se astfel 
media tarilor Uniunii Europene, rata de rulare a patului în multe spitale ramîne 
sub nivelul dorit, ceea ce indica posibilitati de eficientizare si de rationalizare a 
retelei institutiilor spitalicesti.  

Cresterea gradului de ocupare 

Cresterea economica din ultimii ani nu a fost însotita de o crestere pe 
masura a numarului de locuri de munca. Rata de ocupare a fortei de munca în 
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anul 2006, în comparatie cu anul 2000, s-a redus cu circa 7 p.p. În acelasi timp, 
rata somajului se mentine la niveluri similare cu cele din tarile europene (6,6% în 
2006). Pentru populatia cu vîrsta cuprinsa între 15 si 29 de ani, rata somajului 
este de doua ori mai mare decît media pe tara. Durata medie a somajului este 
înalta (22 de luni), în anul 2006 circa 41% din someri aflîndu-se în somaj 12 luni 
si mai mult.  

Salariile joase sînt explicatia principala a atractivitatii scazute a pietei 
muncii în Moldova. Desi, începînd cu anul 2000, salariul real a crescut cu ritmuri 
înalte, depasind substantial cresterea productivitatii, nivelul de remunerare în 
majoritatea sectoarelor ramîne a fi mic. În special, cele mai reduse niveluri de 
remunerare sînt înregistrate în agricultura si în serviciul public. De asemenea, 
sînt prezente diferente de salarizare pentru femei si barbati, cauzate, în special, 
de detinerea de catre femei a functiilor mai joase. Majorarea în continuare a 
nivelului de salarizare, în contextul investitiilor insuficiente care sa genereze 
cresterea productivitatii, reprezinta o amenintare pentru competitivitatea 
productiei autohtone.  

Fenomenul emigrarii este, în primul rînd, determinat de nivelul scazut de 
salarizare si nu de lipsa locurilor de munca. Emigratia fortei de munca, care a 
luat avînt în special dupa criza financiara din Federatia Rusa, a continuat cu 
ritmuri mari si în perioada de recuperare economica. Conform datelor Biroului 
National de Statistica, în anul 2006 numarul persoanelor declarate plecate în alte 
tari la munca sau în cautare de serviciu a fost de circa 334 mii de persoane, ceea 
ce constituie 21,1% din totalul populatiei active cuprinse  între vîrsta de 15 ani si 
peste.  

Reducerea numarului populatiei apte de munca si majorarea vîrstei medii a 
angajatilor în economia nationala pot avea consecinte complexe asupra 
dezvoltarii social-economice, cu impact direct asupra ofertei totale a fortei de 
munca, a distribuirii venitului, a cheltuielilor publice pentru asigurarea sociala, a 
investitiilor etc. Continuarea procesului de îmbatrînire a populatiei poate cauza 
deficiente serioase de capital uman necesar dezvoltarii durabile a tarii.  

La principalele activitati întreprinse de Guvern pentru sporirea sanselor de 
ocupare se numara crearea sistemului informational al pietei fortei de munca din 
Moldova si asigurarea serviciilor de informare si mediere. În anul 2006 a fost 
aprobata Strategia nationala privind politicile de ocupare a fortei de munca pe 
perioada 2007–2015, care stabileste cîteva obiective: (i) cresterea nivelului de 
ocupare si majorarea salariilor reale; (ii) lichidarea dezechilibrelor de pe piata 
fortei de munca; (iii) prevenirea disponibilizarilor în masa a angajatilor, 
reducerea somajului si cresterea numarului de noi locuri de munca; si (iv) 
dezvoltarea potentialului uman prin reformarea sistemului de calificare, de 
recalificare si prin cresterea mobilitatii fortei de munca.  
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Asigurarile sociale 

Procesul de reformare a sistemului de asigurari sociale a început în anul 
1998. Actiunile întreprinse la prima etapa a reformei (introducerea unei noi 
formule de calculare a marimii pensiei, majorarea vîrstei de pensionare) au 
permis, în primul rînd, evitarea colapsului financiar al sistemului. În urma 
acestor actiuni au crescut substantial colectarile la bugetul asigurarilor sociale, 
marimea pensiei si au fost eliminate complet arieratele la plata pensiilor.  

Agenda reformei nu a fost însa pe deplin realizata. Actualmente se 
finalizeaza procesul de implementare a evidentei individuale a contribuabililor si 
a contributiilor de asigurari sociale. Aceasta reprezinta un element necesar atît 
pentru îmbunatatirea stabilitatii financiare a sistemului, cît si pentru punerea în 
aplicare a principiului de calculare a beneficiilor, inclusiv a pensiilor de asigurari 
sociale, reiesind din contributiile personale de asigurari sociale transferate la 
bugetul asigurarilor sociale de stat de catre solicitanti.  

Marimea pensiei ramîne totusi a fi scazuta. În anul 2006 marimea medie a 
pensiei pentru limita de vîrsta a constituit 457,51 lei, majorîndu-se cu 15,2% fata 
de anul 2005. Acest nivel se situeaza foarte aproape de pragul saraciei. Rata de 
înlocuire (dimensiunea platii în procente din ultimul venit) a continuat sa se 
reduca, constituind 26,9% la sfîrsitul anului 2006, comparativ cu 30,1% în 2005. 
De asemenea, sînt considerabile disparitatile în marimea pensiei dupa categoriile 
de pensionari.  

O problema majora pentru stabilitatea financiara a sistemului pe termen 
mediu si lung este participarea redusa a sectorului agricol. Marimea contributiei 
fermierilor si a celor angajati în propria afacere este net inferioara marimii 
pensiei minime. Subventionarea acestor categorii din contul altor contribuabili 
reprezinta si o problema serioasa de echitate. Un alt risc serios pentru 
durabilitatea sistemului ar putea aparea în cazul schimbarilor demografice. 
Deteriorarea indicatorului de dependenta ar putea surveni în cazul continuarii 
emigratiei populatiei active de munca.  

Asistenta sociala 

În ultimii ani costul programelor de asistenta sociala a fost în crestere: în 
anul 2006 acesta a fost de circa 9,7% din PIB, comparativ cu 8,5% în anul 2004. 
Compensatiile nominative continua a fi cel mai costisitor program social, 
reprezentînd 38% din cheltuielile pentru asistenta sociala.  

Progresul realizat în reformarea sistemului de asistenta sociala ramîne a fi 
insuficient. Sistemul curent este fragmentat si ineficient directionat catre cei 
saraci. Sondajele disponibile indica ca de asistenta sociala beneficiaza în egala 
masura toate chintilele de venituri si nu se concentreaza pe chintilele mai sarace. 
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Acest lucru este adevarat în special pentru compensatiile nominative, care 
reprezinta cea mai mare parte a bugetului pentru asistenta sociala.  

În pofida cresterii bugetului pentru asistenta sociala, aceste plati reprezinta 
o sursa relativ mica de venit pentru toate gospodariile si doar o sursa marginal 
mai importanta pentru gospodariile sarace. În conformitate cu datele cercetarii 
bugetelor gospodariilor casnice, platile de asistenta sociala detin doar locul sapte 
în lista surselor de venit (în 2004 reprezentau 2,1% din veniturile tuturor 
gospodariilor si 5,1% din veniturile gospodariilor sarace). Astfel, aceste plati au 
o contributie minora la cresterea veniturilor populatiei sarace. 

În contextul reformarii sistemului de asistenta sociala, a fost elaborata 
metodologia de evaluare a veniturilor gospodariilor si a indivizilor. A fost 
implementat un proiect-pilot, testare virtuala a eligibilitatii beneficiarilor de 
compensatii nominative în patru raioane32, ale carui rezultate urmeaza a fi 
folosite în desfasurarea de mai departe a reformei. În acelasi scop a fost realizat 
un studiu de evaluare a beneficiarilor în vederea îmbunatatirii informatiei despre 
relatia dintre serviciile de asistenta sociala existente si vulnerabilitatea anumitor 
segmente. 

Argumente 

Oamenii reprezinta principala sursa de progres al Republicii Moldova în 
calea sa spre modernizare. Resursele umane educate, sanatoase, cu un potential 
fizic si intelectual înalt, capabile de instruire pe tot parcursul vietii si adaptabile 
la schimbarile economice sînt esentiale pentru un model de crestere economica 
bazat pe competitivitate, eficienta si calitate. 

Cresterea economica depinde la modul direct de productivitatea muncii. 
Desi necesare, investitiile capitale mai mari si modernizarea tehnologica nu sînt 
suficiente pentru a obtine aceste sporuri de productivitate. O alta conditie 
indispensabila este îmbunatatirea calitatii resurselor umane, care, în ultima 
instanta, implica majorarea si optimizarea structurala a investitiilor publice si 
private în sectoarele-cheie ale dezvoltarii umane, în primul rînd în educatie si în 
sanatate.  

Oferta locurilor de munca bine platite constituie principala modalitate care 
proiecteaza cresterea economica asupra prosperitatii cetatenilor. Modelul 
calitativ nou de crestere economica aspirat de Moldova va fi caracterizat prin 
multiplicarea si diversificarea ocupatiilor economice, care vor fi accesibile si 
remunerate în functie de calificarea personala. Unul din factorii intensivi care vor 
accelera cresterea economica si vor asigura salarii mai mari va fi cresterea 
numarului de ocupatii care implica cunostinte si deprinderi tehnologice avansate. 
                                                 
32 Hotarîrea Guvernului nr.1119 din 27 octombrie 2005. 
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Totodata, cresterea economica se va consolida si în mod extensiv, în primul rînd 
prin ridicarea gradului de ocupare a fortei de munca.  

Saracia si, drept consecinta a acesteia, excluziunea sociala reprezinta 
probleme majore pentru Moldova, fiind si principalele cauze ale erodarii 
potentialului uman. Aceste fenomene pot fi combatute numai prin realizarea unei 
cresteri economice puternice, echilibrate din punct de vedere geografic. 
Totodata, pastrarea unui mediu social propice dezvoltarii economice presupune 
si politici mai eficiente pentru a asigura protectia sociala a cetatenilor care, din 
considerente obiective, nu pot participa la crearea valorii adaugate în economie. 

Pentru a preveni expansiunea sectorului public cu implicatiile 
corespunzatoare asupra cresterii economice, atingerea obiectivelor de dezvoltare 
umana si de asigurare a unui nivel corespunzator de protectie sociala va fi 
realizata în limitele resurselor disponibile (ca pondere în PIB), din contul 
îmbunatatirii eficientei programelor si a actiunilor existente si realocarii 
resurselor economisite pentru programe noi. Acest lucru va permite diminuarea 
presiunii fiscale asupra sectorului productiv si asigurarea stabilitatii finantarii 
sectoarelor sociale pe termen mediu si lung. 

Scopul general al prioritatii  

Utilizarea eficienta si ameliorarea calitativa a resurselor umane ale 
Republicii Moldova pentru a asigura tranzitia graduala de la ocupatii economice 
cu un nivel scazut de calificare la ocupatii care implica cunostinte si deprinderi 
avansate, multiplicarea locurilor de munca decente, reducerea saraciei si 
incluziunea sociala.  

Obiective 

4.1. Îmbunatatirea calitatii si sporirea accesului echitabil la serviciile 
educationale 

4.2. Consolidarea unei societati sanatoase 
4.3. Cresterea gradului de ocupare prin racordarea ofertei 

educationale la cererea de pe piata de munca 
4.4. Asigurarea  incluziunii si protectiei sociale la un nivel mai înalt 
 

Programe si masuri  

4.1. Îmbunatatirea calitatii si sporirea accesului echitabil la serviciile 
educationale 
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Argumente 

Educatia joaca un rol esential în combaterea saraciei si asigurarea cresterii 
economice durabile, însa pentru a valorifica aceasta oportunitate este necesar de 
asigurat un acces echitabil la serviciile de educatie si calitatea adecvata a 
acestora. Accesul echitabil este important pentru antrenarea tuturor copiilor si 
tinerilor în procesul educational, inclusiv a celor cu cerinte educationale speciale, 
asigurîndu-le astfel sanse egale la un nivel de viata decent, oportunitati adecvate 
de angajare si participare la viata sociala. Totodata, o societate educata este si o 
societate cu o coeziune sociala mai înalta.  

Calitatea serviciilor educationale este importanta si din perspectiva 
capitalului uman competitiv, capabil sa faca fata presiunilor actuale ale pietei 
muncii la nivel national, regional sau global. Cu toate ca a înregistrat progrese 
importante, Republica Moldova înca are multe de facut în vederea înlaturarii 
inechitatilor sociale si a sporirii calitatii serviciilor educationale. Exista o serie de 
factori ce împiedica atingerea obiectivelor importante la acest capitol: saracia, 
emigratia si managementul ineficient al resurselor financiare. Combaterea 
acestor fenomene adverse va solicita masuri inovationale, sporirea eficientei 
sectorului educational prin optimizarea retelei de scoli, reformarea sistemului de 
finantare, diversificarea surselor de finantare, atragerea resurselor financiare 
externe, participarea activa la procesele educationale regionale si sporirea 
efectelor pozitive ca urmare a implementarii unor programe colaterale (de 
exemplu, dezvoltarea retelei de drumuri va permite optimizarea retelei de scoli 
rurale si transportul rapid si sigur al copiilor din localitatile mici la scolile din 
localitatile mari).  

4.1.1. Sporirea calitatii educatiei în vederea consolidarii capacitatilor 
de aplicare practica a cunostintelor 

Programe si masuri  

4.1.1.1. Sporirea eficientei cheltuielilor destinate educatiei: 
(i) optimizarea retelei de institutii din învatamîntul general obligatoriu; 
(ii) reformarea mecanismului de alocare a finantelor în învatamîntul 

general obligatoriu; 
(iii)  optimizarea numarului personalului prin reducerea cotei personalului 

neprofesoral din numarul total al angajatilor din sector. 
 

4.1.1.2. Consolidarea managementului institutiilor educationale: 
(i) dezvoltarea autonomiei si a flexibilitatii administratiilor institutiilor de 

învatamînt în utilizarea bugetelor aprobate; 
(ii) modernizarea sistemului de acreditare a institutiilor de învatamînt; 
(iii) elaborarea unui sistem universal de evaluare a calitatii serviciilor 

educationale; 
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(iv) crearea si aplicarea mecanismelor de implicare a familiei/asociatiilor 
de parinti si a comunitatii în managementul institutiilor de învatamînt, în scopul 
sporirii responsabilitatii în sistemul educational.  
 

4.1.1.3. Dezvoltarea resurselor umane si mentinerea cadrelor didactice în 
sistemul educational: 

(i) modernizarea sistemului de formare si de atestare a personalului 
pedagogic; 

(ii) eficientizarea cheltuielilor intrasectoriale prin optimizarea utilizarii 
resurselor si directionarea economiilor pentru sporirea calitatii serviciilor 
educationale; 

(iii) elaborarea si implementarea mecanismelor de angajare prin concurs a 
personalului de conducere în sistemul educational;  

(iv) promovarea si majorarea stimulentelor financiare, locative (inclusiv 
acordarea loturilor pentru constructia caselor), promovarea în cariera pentru 
încurajarea angajarii tinerilor specialisti în cîmpul muncii.  
 

4.1.1.4. Modernizarea programelor de studii formale si neformale. 
Sporirea nivelului de pregatire profesionala a fortei de munca pentru o economie 
mai competitiva:  

(i) implementarea reformei curriculare bazata pe finalitati de învatare 
adecvate vîrstei si deprinderilor necesare, precum si utilizarea evaluarilor 
obiective, inclusiv prin participarea Republicii Moldova la evaluari 
internationale pentru a obtine informatii veridice cu privire la procesul de studii;  

(ii) revitalizarea învatamîntului profesional pe toate treptele prin 
racordarea specializarilor la cerintele pietei muncii, prin modernizarea 
infrastructurii (echipamentului etc.); 

(iii) perfectionarea cadrului metodologic în vederea eficientizarii 
activitatii cadrelor didactice si excluderii procedurilor birocratice de raportare si 
de documentare formala a procesului didactic; 

(iv) crearea parteneriatelor publice-private în vederea stabilirii unei 
conexiuni mai strînse între agentii economici si institutiile învatamîntului 
profesional pentru consolidarea bazei materiale si dezvoltarea abilitatilor 
profesionale; 

(v) promovarea mobilitatii academice a profesorilor si a studentilor; 
(vi) implicarea mai larga a ONG-urilor specializate în procesul 

educational formal si neformal;  
(vii)  modernizarea sistemului de educatie neformala, inclusiv prin 

crearea si asigurarea functionarii Centrului republican pentru copii si tineret, la 
fel ca si fortificarea si extinderea retelei de centre pentru copii si tineret la nivel 
de tara; 
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(viii) întocmirea planurilor de studii TIC obligatorii pentru toate nivelele 
de educatie, în special în clasele primare, si implementarea unor standarde 
uniforme pentru minimul de abilitati TIC. 
 

4.1.1.5. Dotarea tehnica si didactica: 

(i) sporirea nivelului de asigurare a institutiilor de învatamînt cu 
echipament si materiale didactice; 

(ii) asigurarea accesului si promovarea aplicarii tehnologiilor 
informationale în procesul educational la diferite trepte; 

(iii)adoptarea programului national pentru digitalizarea bibliotecilor, 
precum si a patrimoniului cultural istoric, cu conectarea acestora la sisteme 
digitale integrate cu sisteme educationale.  
 

4.1.2. Sporirea accesului copiilor din familii sarace si al copiilor cu 
nevoi speciale la diferite nivele ale sistemului public de educatie 

Programe si masuri  

4.1.2.1. Analiza fenomenului de acces limitat la educatie: 

(i) evidenta copiilor cu acces limitat la educatie. Pentru a avea un tablou 
complet asupra problemelor de acces la educatie si pentru estimarea costurilor 
financiare si a eforturilor administrative,  este necesara evidenta riguroasa a 
numarului de copii care se confrunta cu probleme de acces la diferite trepte de 
educatie, conform localizarii lor geografice sau zonale; 

(ii) determinarea cauzelor principale a accesului limitat la serviciile 
educationale. Pentru a solutiona în mod eficient problema accesului echitabil la 
serviciile educationale, este necesara mai întîi întelegerea clara a motivelor de 
excluziune pe categorii de factori:  

factorii de sanatate (a copilului, a parintilor); 
factorii de familie (structura familiei, emigratia, alcoolismul, violenta); 
factorii economici (nivelul veniturilor, saracia); 
factorii institutionali (relatiile cu colegii, cu învatatorii); 
factorii comunitari (lipsa scolii, lipsa profesorilor, lipsa infrastructurii 
de acces). 
 

4.1.2.2. Combaterea fenomenului de munca a copiilor: 

(i) efectuarea unui sondaj national reprezentativ pentru a întelege natura, 
amploarea si consecintele muncii copilului; 

(ii) informarea si instruirea familiilor problematice privind consecintele 
economice si sociale ale implicarii excesive a copiilor în munca; 
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(iii) efectuarea regulata de catre Inspectia Muncii a controalelor (mai ales 
în sectorul agricol, în comertul neorganizat si în constructii) în vederea 
identificarii agentilor economici care utilizeaza munca copilului;  

(iv) înasprirea sanctiunilor pentru atragerea minorilor în activitati 
economice. 
 

4.1.2.3. Sustinerea financiara si materiala directa a copiilor proveniti din 
familii sarace si a copiilor cu nevoi speciale: 

(i) crearea si aplicarea stimulentelor directe adresate copiilor saraci 
încadrati în educatia primara (prînzuri scolare, asigurare cu manuale si cu alte 
materiale necesare, cu încaltaminte si cu îmbracaminte); 

(ii) sporirea platilor financiare directe (burse sociale etc.) pentru copii din 
paturile sarace pentru a spori accesul la studii secundare specializate si la cele 
superioare. 
 

4.1.2.4. Optimizarea retelei institutiilor de învatamînt si dezvoltarea 
infrastructurii de acces: 

(i) asigurarea transportului pentru copii din localitatile rurale la 
institutiile de învatamînt; 

(ii) dezvoltarea sistemului de institutii prescolare si a centrelor 
educationale de alternativa pentru copii în zone rurale în vederea sporirii 
accesului la serviciile prestate la etapa prescolara.  
 

4.1.2.5. Dezvoltarea mecanismului comunitar de asistenta sociala: 

(i) crearea unor mecanisme de incluziune scolara a copiilor cu 
supraveghere parinteasca insuficienta; 

(ii) asigurarea cadrului legal si regulatoriu privind promovarea serviciilor 
comunitare pentru familiile vulnerabile si familiile cu copiii în situatii de risc; 

(iii) implicarea ONG-urilor în prestarea serviciilor de consiliere 
profesionala. 

 

4.1.2.6. Elaborarea cadrului normativ si a unui mecanism de evidenta a 
mijloacelor speciale, provenite din sponsorizari, inclusiv din contributii ale 
asociatiilor parintesti, si de directionare a resurselor respective spre sporirea 
calitatii educatiei.  

 

4.2. Consolidarea unei societati sanatoase 

Argumente 

Pentru fiinta umana sanatatea reprezinta o valoare în sine, un activ necesar 
pentru realizarea potentialului sau creativ pe parcursul întregii vieti. O natiune 
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sanatoasa este mai capabila sa faca fata socurilor economice, calamitatilor 
naturale si altor provocari. Îmbunatatirea starii de sanatate a natiunii trebuie 
urmarita tinînd seama si de faptul ca în familii sanatoase si informate se nasc si 
copii sanatosi. Cresterea unei natiuni sanatoase se poate obtine prin investitii, în 
primul rînd, în copii, primii ani de viata fiind cruciali. Investirea în copiii mici 
care provin din medii mai putin avantajate constituie o politica publica cu dubla 
miza sociala si economica, care contribuie la reducerea inegalitatii si asigura un 
viitor prosper al tarii. Studiile recente arata ca interventiile oportune în cazul 
copiilor din mediile vulnerabile pot preveni pierderile ulterioare de potential 
uman. Pe lînga aceasta, sanatatea are si o valoare economica esentiala. În primul 
rînd, o forta de munca sanatoasa este în stare sa utilizeze cu maxima eficienta 
capacitatile sale profesionale si sa fie mai competitiva atunci cînd concureaza 
pentru ocuparea unor locuri de munca accesibile. În al doilea rînd, timpul 
individual alocat pentru munca pe parcursul anului tinde sa creasca odata cu 
îmbunatatirea starii de sanatate a angajatului. În sfîrsit, cetatenii sanatosi au o 
viata economica mai lunga si contribuie mai plenar la dezvoltarea economica a 
natiunii.  

4.2.1. Sporirea calitatii serviciilor de sanatate prin optimizarea 
infrastructurii si utilizarea eficienta a resurselor, prin îmbunatatirea 
managementului unitatilor medico-sanitare si prin alocarea resurselor 
economisite pentru investitii în tehnologii cost-eficace, pentru procurarea de 
echipament si pentru îmbunatatirea competentei profesionale  

Programe si masuri  

4.2.1.1. Eficientizarea managementului resurselor umane pentru utilizarea 
rationala a cadrelor existente si pentru formarea adecvata, diversificata si 
performanta de cadre în sistemul de sanatate: 

(i) motivarea pe toate caile a personalului medical pentru a se angaja si a 
profesa în sistemul sanitar, în special în localitatile rurale, prin care sa se asigure 
echitatea si transparenta deciziilor de promovare profesionala si manageriala a 
acestora;  

(ii) îmbunatatirea politicilor de formare a cadrelor în învatamîntul medical 
si farmaceutic. 
 

4.2.1.2. Eficientizarea serviciilor de sanatate prin adaptarea acestora la 
noile necesitati si prin optimizarea cheltuielilor în institutiile medico-sanitare 
publice fara a pierde din calitate si accesibilitate:  

(i) cresterea rolului medicinei primare în cadrul asistentei medicale 
integrate, modernizarea medicinei secundare, crearea centrelor de performanta, 
dezvoltarea asistentei medicale comunitare, a îngrijirilor la domiciliu si a celor 
paliative, sporirea rolului parteneriatului public-privat în furnizarea serviciilor de 
sanatate;  
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(ii) consolidarea bazei tehnico-materiale a institutiilor din sistemul de 
sanatate si de învatamînt medical, inclusiv prin optimizarea cheltuielilor la 
serviciile nemedicale, prin alocarea mai eficienta a resurselor destinate 
implementarii tehnologiilor medicale performante, prin dotarea cu echipament 
medical si cu retele informationale unificate care sa furnizeze un anumit tip de 
informatii, precum  si prin îmbunatatirea conditiilor de munca ale personalului 
medical si de întretinere a pacientilor; 

(iii) analiza factorilor ce determina diferenta în longevitatea vietii femeilor 
si a barbatilor si elaborarea politicilor care sa contribuie la reducerea acestei 
diferente; 

(iv) dezvoltarea si implementarea sistemului de management al calitatii, 
orientat spre asigurarea securitatii, respectarea drepturilor pacientului si protectia 
drepturilor profesionale ale medicilor;  

(v) fortificarea sanatatii mamei si a copilului în concordanta cu ODM prin 
oferirea de servicii de consiliere, în special pentru pacientii proveniti din familii 
cu copii mici si socialmente vulnerabile si prin implicarea efectiva a 
comunitatilor si a autoritatilor administratiei publice locale; 

(vi) fortificarea si extinderea în continuare a retelei serviciilor de sanatate 
prietenoase tinerilor si asigurarea accesului tinerilor la informare, la educatie si la 
comunicare în probleme de sanatate;  

(vii)  fortificarea controlului asupra bolilor transmisibile, în special prin 
programele de combatere a bolilor reflectate în ODM (TBC, HIV/SIDA si ITS), 
cu accent sporit pe masurile de prevenire în rîndul adolescentilor si tinerilor, de 
transmitere pe verticala de la mama la fat a infectiei HIV, si prin desfasurarea 
campaniei nationale anti-HIV/SIDA; 

(viii) reducerea poverii bolilor nontransmisibile, în special prin prevenirea 
maladiilor prin carenta de micronutrienti (fier si iod), precum si prin lansarea 
campaniilor nationale antifumat, antialcool si de prevenire a traumatismelor si a 
accidentelor la copii.  
 

4.2.2. Cresterea accesului la serviciile de sanatate prin utilizarea la 
eficienta maxima a resurselor financiare si prin ridicarea gradului de 
cuprindere a populatiei în sistemul de asigurari medicale obligatorii  

Programe si masuri  
 

4.2.2.1. Sporirea echitatii în finantarea serviciilor de sanatate si a protectiei 
populatiei împotriva riscului financiar si cresterea transparentei în alocarea si 
utilizarea resurselor financiare: 

(i) îmbunatatirea sistemului de asigurari medicale obligatorii prin 
flexibilizarea mecanismului de achitare a contributiilor ajustate la sursele de 
venit si prin asigurarea transparentei efective a alocarilor de resurse pentru 
protectia financiara a cetatenilor; 
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(ii) dezvoltarea mecanismelor de reglementare pentru sistemele private de 
asigurari în finantarea serviciilor supra-pachet. 

4.2.2.2. Acoperirea mai ampla a populatiei cu asigurari obligatorii de 
asistenta medicala în mediul rural:  

(i) dezvoltarea mecanismelor de motivare, inclusiv prin programe 
adecvate de informare a populatiei autoangajate din sectorul agrar, pentru a se 
include în schema de asigurare obligatorie de asistenta medicala.  

 

4.3. Cresterea gradului de ocupare prin racordarea ofertei 
educationale la cererea de pe piata de munca 

Argumente 

Dezvoltarea continua a resurselor umane de calitate reprezinta o conditie 
fundamentala pentru asigurarea competitivitatii economiei si pentru dezvoltarea 
durabila pe termen lung. Tendintele negative care se manifesta pe parcursul 
ultimilor ani în Moldova denota un caracter migratoriu al fortei de munca. 
Aceasta implica costuri sociale în crestere si ameninta sa devina o constrîngere 
serioasa a cresterii economice pe viitor, solutionarea ei devenind astfel o sarcina 
importanta în sporirea atractivitatii muncii în tara si în restructurarea sectorului 
educational, pentru a asigura pregatirea cadrelor în conformitate cu cerintele 
pietei de munca. 

Programe si masuri 

4.3.1. Formarea unei forte de munca educate, capabila sa mentina 
competitivitatea pe parcursul întregii vieti active: 

(i) asigurarea unui acces echitabil la scolarizare a tuturor cetatenilor, 
indiferent de starea materiala, de locul de trai, de sex, de etnie etc.; 

(ii) elaborarea programelor de stagii platite pentru tineri în scopul 
facilitarii tranzitiei de la studii la munca; 

(iii) elaborarea si promovarea, în comun cu partenerii sociali, a unei 
politici nationale pentru formarea profesionala continua, inclusiv  în vederea  
învatarii de-a lungul întregii vieti;  

(iv) racordarea sistemului de pregatire profesionala la necesitatile pietei de 
munca; 

(v) autorizarea si monitorizarea serviciilor de formare si a centrelor de 
evaluare a competentelor de educatie nonformala (inclusiv pentru adulti).  
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4.3.2. Dezvoltarea unei piete a muncii care sa permita cresterea 
sanselor de ocupare/integrare durabila: 

(i) elaborarea prognozelor pe termen mediu si lung asupra pietei de 
munca si ajustarea  politicilor educationale la acestea în vederea anticiparii 
cererii de piata; 

(ii) identificarea si valorificarea tuturor oportunitatilor de integrare pe 
piata muncii;  

(iii) promovarea mobilitatii geografice si sectoriale a fortei de munca; 
(iv) consolidarea capacitatii administrative a Agentiei Nationale pentru 

Ocuparea Fortei de Munca; 
(v) educarea studentilor în vederea  formarii  unor deprinderi de învatare 

continua; 
(vi) extinderea si simplificarea sistemului de facilitati acordate patronilor 

pentru promovarea/stimularea stagiilor în întreprinderi si pentru angajarea 
tinerilor; 

(vii) constituirea unei retele de centre de consiliere profesionala a 
tinerilor, inclusiv prin dezvoltarea si stimularea parteneriatului cu sectorul 
asociativ; 

(viii) îmbunatatirea tranzitiei de la scoala la locul de munca si 
promovarea culturii antreprenoriale în educatie si în formare; 

(ix) facilitarea patrunderii tinerilor pe piata muncii prin promovarea 
parteneriatului în educatie si ocupare, în vederea acordarii serviciilor de mediere 
pe piata fortei de munca; 

(x) asigurarea accesului echitabil la studii vocationale si profesionale 
pentru tinerii cu dizabilitati.  

 

4.4. Asigurarea incluziunii si protectiei sociale la un nivel mai înalt  

Argumente 

Saracia si excluziunea sociala sînt factorii majori care împiedica 
dezvoltarea resurselor umane. Persoanele aflate în saracie cronica nu pot sa îsi 
dezvolte aptitudinile profesionale, sanatatea lor degradeaza rapid si ei devin tot 
mai putin competitivi atunci cînd este vorba de angajarea în cîmpul muncii. Din 
aceasta cauza, saracii cronici ajung sa fie eliminati din procesele economice si 
marginalizati social, iar starea lor materiala nu se mai îmbunatateste nici chiar 
atunci cînd economia realizeaza cresteri puternice. Eliminarea discriminarilor de 
pe piata muncii este o conditie necesara pentru a asigura o incluziune sociala mai 
înalta. De asemenea, dezvoltarea resurselor umane implica si o politica de 
protectie sociala care, în mod eficient si tintit, ar ajuta persoanele nevoiase sa 
scape din capcana saraciei. Tinînd cont de resursele publice foarte limitate, 
aceste politici trebuie sa se orienteze, în principal, asupra persoanelor cu adevarat 
sarace, nu asupra persoanelor cu merite în fata statului sau a societatii.  
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4.4.1. Asigurarea incluziunii sociale prin intermediul pietei muncii 

Programe si masuri  

4.4.1.1. Prevenirea si eliminarea discriminarii de pe piata muncii: 

(i) promovarea principiilor de solidaritate si nediscriminare sociala 
printre potentialii angajatori;  

(ii) monitorizarea respectarii egalitatii sanselor în sfera economica si în 
cea politica; 

(iii) extinderea programelor de instruire si consultanta ale ANOFM asupra  
absolventilor institutiilor rezidentiale, asupra persoanelor cu disabilitati sau 
eliberate din locurile de detentie, asupra fostilor militari, asupra persoanelor care 
au fost traficate; 

(iv) promovarea femeilor în structura ocupationala; 
(v) monitorizarea respectarii egalitatii sanselor în sfera economica si 

politica; 
(vi) sanctionarea angajatorilor pentru decalajele salariale nefondate si 

discriminatorii (pe motiv de sex, vîrsta);   
(vii)  promovarea accesului la tehnologiile informationale si de 

comunicatii si oferirea de oportunitati egale pentru toti prin adoptarea planurilor 
de actiuni nationale pentru e-accesibilitate si e-incluziune (prin intermediul 
mijloacelor electronice).  

 
4.4.2. Oferirea de noi oportunitati economice si sociale pentru 

segmentele vulnerabile ale populatiei, inclusiv prin îmbunatatirea eficientei 
si adresabilitatii resurselor destinate asistentei sociale 

 
Programe si masuri  
 
4.4.2.1. Modernizarea sistemului de asistenta sociala: 
(i) simplificarea sistemului de prestatii sociale (constituit actualmente 

din 18 tipuri de prestatii sociale) si introducerea unui sistem de acordare a 
asistentei sociale bazat pe testarea veniturilor si evaluarea necesitatilor 
solicitantilor; 

(ii) monitorizarea volumului de ajutor de asistenta sociala acordat 
beneficiarilor si implementarea  principiilor de „inspectie sociala” pentru 
minimalizarea fraudelor în sistem si pentru evaluarea calitatii serviciilor sociale 
comunitare; 

(iii) dezvoltarea sistemului informational unic pentru asistenta sociala 
prin aplicarea tehnologiilor informationale si prin sporirea nivelului de asigurare 
a institutiilor de asistenta sociala cu echipament si materiale metodologice; 

(iv) separarea platilor cu caracter recompensator pentru merite deosebite 
fata de stat de prestatiile de asistenta sociala; 
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(v) consolidarea retelei nationale de asistenti sociali prin instituirea unui 
mecanism de formare initiala si continua a asistentilor sociali, inclusiv 
dezvoltarea unui sistem de stimulente pentru asistentii sociali si pentru APL 
pentru mentinerea acestora; 

(vi) introducerea practicilor de analiza a impactului social al deciziilor 
regulatorii în procesul de politica publica; 

(vii) promovarea principiului dezinstitutionalizarii prin dezvoltarea si 
diversificarea serviciilor sociale si medico-sociale, în conformitate cu necesitatile 
comunitare, si elaborarea mecanismelor de descentralizare, de securizare si de 
redirectionare a mijloacelor financiare de la institutiile rezidentiale catre 
serviciile comunitare si de tip familial; 

(viii) elaborarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de 
asistenta sociala si dezvoltarea mecanismului de evaluare si acreditare a calitatii 
serviciilor sociale în baza Catalogului national al serviciilor sociale; 

(ix) consolidarea capacitatilor factorilor decizionali la toate nivelurile si a 
prestatorilor de servicii în ceea ce priveste asistenta familiilor vulnerabile si a 
copiilor aflati în situatii de risc; 

(x) implicarea mai larga a societatii civile în elaborarea si 
implementarea politicilor de asistenta sociala (advocacy si prestare de servicii 
sociale), inclusiv prin subventionarea sau contractarea din partea statului a 
serviciilor sociale.  

 

4.4.2.2. Mobilizarea si utilizarea transparenta a resurselor financiare: 

(i) asigurarea transparentei financiare în utilizarea mijloacelor de 
asistenta sociala prin publicarea anuala a rapoartelor publice detaliate de formare 
si de utilizare a fondurilor.  

 

4.4.2.3. Reformarea mecanismului de evaluare si determinare a gradului 
de invaliditate.  

 
4.4.2.4. Dezvoltarea si aplicarea sistemului de stabilire a disabilitatii bazat 

pe determinarea gradului pastrarii capacitatii de munca, dupa evaluarea 
complexa a starii de sanatate si a abilitatii profesionale a persoanei.  

 

4.4.3. Îmbunatatirea politicilor de asigurare sociala, în special a 
sistemului de pensii  

Programe si masuri  

4.4.3.1. Consolidarea stabilitatii financiare a sistemului de asigurari 
sociale: 



 

 

110

(i) fundamentarea politicii de asigurari sociale pe prognoze demografice si 
social-economice pe termen mediu si lung; 

(ii) crearea unor conditii unice de pensionare pentru toate categoriile de 
pensionari prin: 

realizarea principiului dependentei dintre marimea pensiei si a contributiilor 
pentru fiecare persoana asigurata; 
revizuirea si perfectionarea cadrului legal în domeniu; 

(iii) dezvoltarea sistemului nestatal de asigurare cu pensii.  
 

Indicatorii de monitorizare 

Indicatorul Sursa 
Rata neta de cuprindere în învatamîntul primar, %  Biroul National de 

Statistica 
Rata bruta de cuprindere în învatamîntul primar, %   Biroul National de 

Statistica 
Rata neta de cuprindere în învatamîntul gimnazial, %  Biroul National de 

Statistica 
Rata bruta de cuprindere în învatamîntul  
gimnazial, %   

Biroul National de 
Statistica 

Rata neta de cuprindere în învatamîntul  
prescolar, % 

Biroul National de 
Statistica 

Rata bruta de cuprindere în învatamîntul  
prescolar, % 

Biroul National de 
Statistica 

Rata de cuprindere în învatamîntul prescolar a 
copiilor în vîrsta de 3–6 ani, % 

Biroul National de 
Statistica 

Rata de cuprindere în învatamîntul prescolar a 
copiilor în vîrsta de 6–7 ani, % 

Biroul National de 
Statistica 

Rata de parasire timpurie a sistemului educational de 
catre tineri, % 

Biroul National de 
Statistica 

Rata de cuprindere în învatamînt a populatiei cu 
vîrsta de 15–24 ani (învatamînt gimnazial, liceal, 
secundar profesional, mediu de specialitate, superior; 
toate formele de învatamînt: de zi, seral si cu 
frecventa redusa), % 

Biroul National de 
Statistica 

Raportul elev/profesor în învatamînt (scoli, gimnazii, 
licee) 

Biroul National de 
Statistica 

Raportul personal didactic/personal non-didactic în 
învatamînt (scoli, gimnazii, licee)  

Biroul National de 
Statistica  

Rata alfabetizarii persoanelor în vîrsta  
de 15–24 ani, % 

Biroul National de 
Statistica 

Ponderea populatiei care beneficiaza de asigurare 
obligatorie de asistenta medicala, % 

Biroul National de 
Statistica 
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Ponderea cheltuielilor pentru asistenta medicala 
primara în suma totala a cheltuielilor pentru ocrotirea 
sanatatii din bugetul de stat si din fondul de baza al 
asigurarii obligatorii de asistenta medicala, % 

Ministerul 
Sanatatii/Compania 
Nationala de Asigurari 
în Medicina 

Mortalitatea infantila, la 1000 de nascuti-vii Ministerul Sanatatii 
Mortalitatea copiilor sub vîrsta de 5 ani, la 1000 de 
nascuti-vii Ministerul Sanatatii 

Ponderea copiilor de 2 ani vaccinati împotriva 
rujeolei, % 

Biroul National de 
Statistica 

Mortalitatea materna, la 100 000 de nascuti-vii Ministerul Sanatatii 
Rata nasterilor asistate de personal medical  
calificat, % Ministerul Sanatatii 

Incidenta HIV/SIDA, la 100 000 de persoane Ministerul Sanatatii 
Incidenta HIV/SIDA printre populatia cu vîrsta de 
15–24 de ani la 100 000 de persoane Ministerul Sanatatii 

Rata incidentei globale prin tuberculoza activa, la 
100 000 de persoane 

Biroul National de 
Statistica 

Rata mortalitatii asociata cu tuberculoza, la 100 000 
de persoane 

Biroul National de 
Statistica 

Rata somajului (conform BIM), %: Biroul National de 
Statistica 

în mediul urban  
în mediul rural  
Ponderea somerilor aflati în somaj de lunga durata 
(conform BIM), % 

Biroul National de 
Statistica 

Rata somajului în rîndul tinerilor în vîrsta  
de 15–24 ani (conform BIM), % 

Biroul National de 
Statistica 

Populatia plecata în alte tari la munca în raport cu 
populatia activa, % 

Ministerul Economiei si 
Comertului 

Distributia prestatiilor sociale (cu exceptia pensiilor) 
pentru chintilele de consum I si V pe adult 
echivalent, (%): 

Biroul National de 
Statistica 

chintila I   
chintila V   
Salariul nominal mediu lunar al unui salariat în 
economie, lei  

Biroul National de 
Statistica 

Pensia medie lunara (la sfîrsit de an), lei Casa Nationala de 
Asigurari Sociale 

Ponderea contributiilor/beneficiilor a lucratorilor 
agricoli în totalul veniturilor si cheltuielilor bugetului 
de asigurari sociale, %: 
 

Casa Nationala de 
Asigurari Sociale 
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contributii   
beneficii   
Ponderea populatiei sub pragul alimentar al saraciei 
(total pe tara), % 

Biroul National de 
Statistica 

Coeficientul Gini pe cheltuieli de consum Biroul National de 
Statistica 

Profunzimea saraciei extreme, % Biroul National de 
Statistica 

Severitatea saraciei extreme, % Biroul National de 
Statistica 

Ponderea populatiei sub pragul de 4,3 dolari pe zi la 
PPC (cheltuieli de consum pe persoana), %  

Biroul National de 
Statistica 

Ponderea celei mai sarace chintile în consumul 
national, % 

Biroul National de 
Statistica  

Cota mandatelor detinute de femei, %: 
 

Biroul National de 
Statistica 

de deputat în Parlament  
de consilier în consiliul local   
de consilier în consiliul raional  
de primar  
Cota salariului mediu al femeilor în raport cu  
salariul mediu al barbatilor, % 

Biroul National de 
Statistica 

Indicele Dezvoltarii Umane33 ONU, Raportul 
Dezvoltarii Umane 

5. Dezvoltarea regionala 

Analiza 

Politica de dezvoltare regionala 

Republica Moldova a intrat în procesul de tranzitie la economia de piata 
cu dezechilibre regionale semnificative, cauzate de structura existenta de 
producere, caracterizata prin predominarea sectorului agricol si agroindustrial si 
dependenta dezvoltarii social-economice a oraselor mici de un numar limitat de 
întreprinderi industriale mari. Astfel, stimularea cresterii economice în afara 
capitalei, în special în zonele rurale care au suferit în urma pierderii pietelor 
traditionale de livrare a productiei agroalimentare, a constituit una dintre 
principalele provocari pentru autoritatile Moldovei din momentul obtinerii 
independentei.  

                                                 
33 Indicele Dezvoltarii Umane (IDU), publicat anual de ONU, clasifica tarile mai degraba dupa calitatea vietii 
cetatenilor lor decît strict dupa indicatorii economici traditionali ai tarii. Criteriile de calcul al indicelui includ 
speranta de viata, nivelul educational si venitul real ajustat. 
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Pîna în prezent cadrul de planificare al dezvoltarii la nivel subnational a 
fost suprapus sistemului administrativ-teritorial. Structura traditionala a 
raioanelor, în vigoare pîna în 1999, reintrodusa cu modificari în 2003, este 
caracterizata prin posibilitati financiare si capacitati de planificare reduse. 
Modelul judetelor, entitati regionale mai mari, a creat mai multe oportunitati 
pentru planificarea strategica, oferind eforturilor de dezvoltare un efect sinergic. 
Acestea însa s-au dovedit a fi prea mici pentru a reduce decalajele, iar în lipsa 
unei descentralizari veritabile prea mari pentru furnizarea eficienta a serviciilor 
publice.  

Modelul de dezvoltare regionala, introdus prin Legea nr.438-XVI din      
28 decembrie 2006 privind dezvoltarea regionala în Republica  Moldova, 
prevede crearea unor regiuni mai mari, cu atributii în domeniul planificarii 
strategice, care ar complementa structura teritorial-administrativa existenta. 
Aceasta abordare ofera posibilitatea reducerii costurilor (prin efectul economiei 
de scara) si a cresterii capacitatilor de planificare strategica, mentinînd totodata 
prestarea serviciilor publice mai aproape de cetateni – la nivelurile local si 
raional.  

 
Figura 7. Regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova 

 

 
 

Legea privind dezvoltarea regionala corespunde aspiratiilor Republicii 
Moldova de integrare europeana si prevede crearea a doua regiuni de nivel 
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european NUTS II (Nord, Centru), precum si a regiunilor mai mici de nivelul  
NUTS III (Sud, UTA Gagauzia, regiunea transnistreana si municipiul Chisinau).   

Politica de dezvoltare regionala este prevazuta a fi implementata în cîteva 
etape. În cadrul primei etape, care a demarat în 2007 si urmeaza a fi 
implementata pîna în 2010, eforturile Guvernului vor fi îndreptate spre 
consolidarea capacitatilor si conditiilor de dezvoltare în regiunile Nord, Centru si 
Sud. Mecanismul implementarii acestei etape este prevazut în Strategia nationala 
de dezvoltare regionala, care va constitui un document-cadru pentru instituirea 
cadrului institutional de dezvoltare regionala. În cadrul etapei urmatoare (2011–
2018) se mizeaza pe existenta conditiilor favorabile pentru demararea actiunilor 
de dezvoltare în regiunile UTA Gagauzia (Gagauz-Yeri) si regiunea 
transnistreana. 

Cadrul institutional de dezvoltare regionala 

Legea privind dezvoltarea regionala prevede doua nivele de organizare a 
cadrului institutional pentru dezvoltarea regionala:  nivelul national si nivelul 
regional.  

1. Nivelul national: 

Consiliul National de Coordonare a Dezvoltarii Regionale (CNCDR) este 
creat în scopul aprobarii, promovarii si coordonarii la nivel national a 
obiectivelor politicii de dezvoltare regionala. Structura CNCDR si regulamentul 
sau sînt elaborate de Ministerul Administratiei Publice Locale si vor fi aprobate 
de Guvern.  În componenta CNCDR intra: ministrul administratiei publice 
locale, ministrul economiei si comertului, ministrul finantelor, alti ministri, 
presedintii consiliilor regionale pentru dezvoltare si cîte un reprezentant al 
sectorului privat, delegat din partea fiecarui consiliu regional pentru dezvoltare.  

Printre principalele atributii ale CNCDR se numara avizarea Strategiei 
nationale de dezvoltare regionala, în scopul corelarii politicilor nationale 
sectoriale si politicii regionale, precum si aprobarea finantarii din Fondul 
national pentru dezvoltare regionala.  

Fondul national pentru dezvoltare regionala (denumit în continuare Fond)  
reprezinta instrumentul principal privind finantarea proiectelor si programelor de 
dezvoltare regionala, îndreptata, în mod prioritar, spre zonele defavorizate din 
regiunile de dezvoltare. Fondul se formeaza din alocatiile anuale de la bugetul de 
stat, ca pozitie distincta pentru politica de dezvoltare regionala, precum si din 
alte surse. Cuantumul Fondului este de cel putin 1% din veniturile bugetului de 
stat, aprobat prin Legea bugetului de stat pentru anul respectiv. În Fond pot fi 
atrase si alte mijloace financiare din sectorul public si din cel privat la nivel 
local, regional, national si international, precum si mijloacele oferite prin 
programele de asistenta ale Uniunii Europene. 
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2. Nivelul regional: 

Consiliul regional pentru dezvoltare este o structura functionala 
deliberativa la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, constituit pentru 
coordonarea si promovarea obiectivelor politicii de dezvoltare regionala la nivel 
local. Consiliul regional este alcatuit din presedintii de raioane, primarii, 
reprezentantii sectorului privat si ai societatii civile. Presedintele si 
vicepresedintele Consiliului regional sînt alesi dintre membrii acestuia − 
reprezentanti ai autoritatilor administratiei publice locale.   

Consiliul regional este responsabil de dezvoltarea generala din regiune si 
de aprobarea Strategiei de dezvoltare regionala si a Planului de actiuni. Consiliul 
regional identifica, conform criteriilor definite la nivel national, zonele 
defavorizate din regiunea sa de dezvoltare, aproba si promoveaza proiectele de 
dezvoltare regionala.  

Agentia de dezvoltare regionala se constituie în fiecare regiune de 
dezvoltare, în scopul executarii deciziilor Consiliului regional.  Agentia are 
personalitate juridica si activeaza în conformitate cu un regulament aprobat de 
Agentie în baza unui regulament-cadru, elaborat si aprobat de Guvern. Agentia 
efectueaza analiza dezvoltarii social-economice din regiunea sa de dezvoltare, 
precum si elaboreaza, coordoneaza, monitorizeaza si evalueaza implementarea 
strategiilor, a planurilor, a programelor si a proiectelor de dezvoltare regionala.  

Cadrul institutional de dezvoltare regionala este menit sa stimuleze 
initiativa si spiritul antreprenorial la nivel local, sa încurajeze localitatile, 
raioanele, organizatiile neguvernamentale si cercurile de afaceri sa gîndeasca 
strategic si sa identifice noi cai de dezvoltare a economiei locale astfel  încît sa 
contribuie la implementarea prioritatilor orizontale ale prezentei Strategii pe 
teritoriul întregii tari. În acest sens, politica de dezvoltare regionala se va axa pe 
îmbunatatirea cooperarii interregionale si intraregionale pentru crearea 
institutiilor capabile sa determine prioritati si sa implementeze activitati comune.  

Disparitati interregionale si intraregionale 

În pofida reabilitarii economice continue înregistrate în anii 2000–2007, în 
Republica Moldova persista importante disparitati regionale care împiedica 
dezvoltarea social-economica echilibrata pe întreg teritoriul tarii. Desi aceste 
disparitati existau si înainte de demararea procesului de tranzitie la economia de 
piata, în ultimii ani ele au crescut si s-au intensificat. Decalaje semnificative 
exista, în primul rînd, între municipiul Chisinau (urmat îndeaproape de 
municipiul Balti) si restul tarii, dar se evidentiaza tot mai mult si decalajele 
dintre regiunile si localitatile tarii.   
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Municipiile Chisinau si Balti dispun într-o masura mai mare decît alte 
localitati ale tarii de factorii de producere si de elementele de infrastructura 
necesare pentru atragerea investitiilor si pentru dezvoltarea social-economica. În 
anul 2006 municipiului Chisinau, care concentreaza 22% din populatia tarii, îi 
revenea jumatate din productia industriala, 56% din vînzarile cu amanuntul si 
58% din investitiile în capital fix. Municipiul Balti este localitatea cu cel mai 
apropiat nivel de dezvoltare fata de capitala si cu un potential de crestere 
superior celorlalte localitati. Cu o populatie de 4% din totalul pe tara, în 2006 
municipiul Balti a generat 14% din productia industriala, 9% din vînzarile cu 
amanuntul si a acumulat 6% din investitiile în capital fix.  

Analiza principalilor indicatori de dezvoltare demonstreaza ca municipiul 
Chisinau concentreaza majoritatea întreprinderilor din tara, dispune de un nivel 
mai mare de capital uman si de infrastructura relativ dezvoltata. Astfel, în 2006 
în municipiul Chisinau activau circa 65% din numarul întreprinderilor 
raportoare. Capitala dispune de cea mai dezvoltata retea de drumuri si 
aproximativ 94% din locuintele din Chisinau dispun de sisteme de aprovizionare 
cu apa si canalizare. Aceasta situatie este similara multor tari europene, unde 
capitala este cea mai dezvoltata regiune.  

Concentrarea factorilor de dezvoltare în municipiile Chisinau si Balti si, în 
consecinta, marginalizarea si chiar excluderea celorlalte localitati risca sa 
persiste în continuare, în cazul în care nu va fi identificata o modalitate de 
extindere a procesului de crestere si dezvoltare pe întreg teritoriul tarii.  

Analiza indicatorilor-cheie în regiunile de dezvoltare releva existenta unor 
disparitati nu doar între municipiul Chisinau si regiuni, dar si între regiuni. Daca 
e sa comparam regiunile Nord, Centru si Sud, catre care va fi îndreptata politica 
de dezvoltare regionala pe termen mediu, observam ca cea mai dezvoltata este 
regiunea Nord, pe cînd cea mai putin dezvoltata este regiunea Sud, cu cel mai 
mic volum al productiei industriale pe cap de locuitor, cu cel mai mic nivel de 
investitii în capitalul fix si cu cel mai mic numar de întreprinderi raportoare. 
Totusi, în aspecte demografice si de infrastructura, cea mai putin dezvoltata este 
regiunea Centru, cu cel mai mic grad de urbanizare si cu cea mai slaba acoperire 
cu sisteme de aprovizionare cu apa si canalizare.  

Tabelul 5. Indicatorii principali de monitorizare si de evaluare a dezvoltarii 
regionale34 

Indicatori principali Nord Centru Sud Chisinau UTA 
Gagauzia 

Total  

Populatia stabila, mii locuitori 1023 1070 548 780 160 3581 
Ponderea totala, % 28,6 29,9 15,3 21,8 4,4 100 

Populatia urbana, mii locuitori 357 206 138 712 65 1478 

                                                 
34 Datele pentru  anul 2006, fara informatia pentru regiunea transnistreana. 
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Ponderea totala, % 24,2 13,9 9,3 48,2 4,4 100 
Numarul mediu anual al 
populatiei pentru anul 2006 1023,9 1073,2 549,0 779,6 159,4 3585,2 

Volumul productiei industriale 
în preturi curente pentru un 
locuitor, lei35 

4891 3094 1684 14736 4880 6002 

în % fata de media pe tara 81 52 28 245 82 100 
Volumul investitiilor în capital 
fix, în preturi curente pentru 
un locuitor, lei 

1845 1471 1579 8097 1630 3042 

în % fata de media pe tara 61 48 52 266 54 100 
Ponderea locuintelor dotate cu 
canalizare (media pe regiune), 
% 

19,7 14,4 21,2 88,9 27,5 30,9 

Ponderea locuintelor dotate cu 
sistem de aprovizionare cu apa 
(media pe regiune), % 

20,7 20,5 26,1 94,0 27,8 34,8 

Numarul întreprinderilor 
raportoare, mii unitati 

5,0 4,8 1,9 23,6 1,0 37,4 
 

inclusiv ponderea 
întreprinderilor în pierderi  
financiare, % 

43 45 48 49 51 47 

Ponderea terenurilor erodate 
în totalul terenurilor  (media 
pe regiune), % 

30 42 39 38 39  

Ponderea drumurilor cu 
îmbracaminte rigida în totalul 
drumurilor publice locale, % 

94 93 84 96 78 91 

Formarea deseurilor, mii 
tone36 1644,4 759,7 113,3 447,1 30,9 2995,4 

Utilizarea deseurilor, mii 
tone37 325,9 326,4 100,4 166,0 7,5 926,2 

În scopul studierii mai aprofundate a disparitatilor interregionale si 
intraregionale, în anul 2005 Ministerul Economiei si Comertului a elaborat 
Raportul cu privire la deprivarea multipla în mediul rural al Republicii 
Moldova38, care evalueaza nivelul de dezvoltare a localitatilor tarii prin 
intermediul Indicelui de Deprivare a Ariilor Mici (IDAM), un indicator complex 
ponderat ce înglobeaza date administrative din localitati cu privire la sapte 
domenii: venitul gospodariei, potentialul economic, compozitia demografica, 
îngrijirea medicala, educatia, conditiile de trai si amplasarea geografica.   

                                                 
35 Pentru calcul s-a utilizat numarul mediu anual al populatiei pentru anul 2006. 
36 Datele pentru anul 2005. 
37 Datele pentru anul 2005. 
38 Desi Ministerul Economiei si Comertului a elaborat Raportul cu privire la deprivarea multipla în mediul rural 
al Republicii Moldova si pe anul 2006, acesta nu era finalizat pîna la data definitivarii Strategiei nationale de 
dezvoltare. 
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Conform rezultatelor acestui Raport, raioanele din centrul Moldovei sînt, 
în medie, cele mai deprivate din punct de vedere al indicatorilor de venit, 
economici si geografici. Sudul este relativ mai deprivat decît regiunile de nord 
din punctul de vedere al indicatorilor de venit si geografici. Din considerentul 
structurii demografice a populatiei si asistentei medicale, Nordul si Sudul tarii 
sînt relativ mai deprivate, în medie, decît alte regiuni. Raioanele de centru si de 
sud-est, pe de alta parte, au o medie mai mare din punct de vedere al deprivarii 
educatiei, pe cînd în domeniul conditiilor de trai se poate observa o diferenta 
între partea de est si cea de vest. 

 
Figura 8. Indicele deprivarii raionale dupa venituri 

 
 

 
 

În acelasi timp, si în interiorul regiunilor exista anumite dezechilibre între 
localitati si raioane. Spre exemplu, daca analizam deprivarea dupa venituri, 
observam variatie atît între raioane, cît si în cadrul acestora. În raionul Briceni 
sînt si comunitati locale ale zonelor rurale din Moldova cu cel mai înalt si cu cel 
mai mic nivel al deprivarii dupa venituri, dar, în medie si dupa ponderea 
populatiei, Briceni este cel mai putin deprivat raion dupa venituri. Nisporeni si 
Taraclia sînt cele mai deprivate raioane. 10% din  cele mai deprivate localitati 
sînt în raionul Nisporeni  (22) si în raionul Taraclia (12). 26% din populatia celor 
mai deprivate localitati sînt în raionul Nisporeni si 15% −  în Gagauzia.  
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În general, exista o variatie mare a deprivarii multiple a comunitatilor 
rurale între raioane si în cadrul acestora, însa nivelele deprivarii variaza în 
functie de domeniul analizat. Comparînd nivelele ponderate dupa nivelul mediu 
ponderat al populatiei, un raion poate fi foarte deprivat într-un anumit aspect si, 
în acelasi timp, sa se coteze relativ bine în alte domenii. Din aceste considerente 
este necesara participarea autoritatilor la toate nivelele − local, raional si regional 
− în identificarea prioritatilor de dezvoltare regionala.  

Durabilitatea dezvoltarii economice în regiuni, în special în mediul rural, 
continua sa fie influentata, în mod semnificativ, de performanta în agricultura. 
Actualmente, agricultura Moldovei continua sa fie definita ca un sector cu cel 
mai scazut nivel de productivitate si retribuire a muncii. Desi acest sector ofera 
locuri de munca la circa 33% din forta de munca din tara si este sursa principala 
pentru industria alimentara, dezvoltarea economiei pe termen lung nu se poate 
baza doar pe agricultura, iar productia agricola trebuie sa fie reorientata spre 
bunuri competitive cu valoare adaugata mai mare, cum ar fi fructele, legumele si 
nucile.  

În pofida insuficientei de studii cu privire la cauzele disparitatilor 
regionale, printre principalii factori care genereaza si agraveaza aceste disparitati 
se numara: 

− concentrarea factorilor de producere si crestere în municipiul Chis inau; 
− declinul oraselor mici si, în consecinta, migratia fortei de munca; 
− structura ocupationala monostructurala a regiunilor si dependenta de 

agricultura; 
− capacitatile limitate ale autoritatilor administratiei publice locale în   

gestionarea proceselor de dezvoltare.  

Mediul înconjurator si utilizarea resurselor naturale 

Republica Moldova are o densitate a populatiei de 118 loc./km2, de doua 
ori mai mult decît media europeana, fapt ce exercita o presiune înalta asupra 
mediului înconjurator si asupra resurselor naturale. Dificultatile perioadei de 
tranzitie au avut un impact antropogenic semnificativ asupra mediului si au 
contribuit la crearea unor distorsiuni în echilibrul ecologic si în ecosisteme, 
precum si au deteriorat calitatea si biodiversitatea resurselor naturale.  

Solurile reprezinta principala bogatie naturala a Moldovei, 75% din 
suprafata tarii fiind ocupata de terenurile agricole. În ultimii cîtiva ani 
deficientele cu care a fost caracterizata implementarea reformei funciare si 
utilizarea solurilor fara respectarea tehnologiilor avansate, din cauza  
cunostintelor limitate ale fermierilor cu privire la cele mai bune practici agricole 
si din cauza accesului limitat la fertilizatori chimici si organici, nu au permis 
crearea conditiilor necesare pentru prevenirea degradarii si sporirea fertilitatii 
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solurilor.  Principalul factor care contribuie la degradarea resurselor de sol si care 
are efecte negative asupra resurselor acvatice este eroziunea solurilor. Suprafata 
terenurilor erodate creste anual cu 0,9%, iar de pe terenurile agricole se pierd 26 
milioane de tone de sol fertil. Pagubele anuale aduse economiei nationale ca 
urmare a degradarii solurilor se estimeaza la circa 3,1 miliarde de lei, inclusiv 1,5 
miliarde − pierderi provocate de eroziune, 0,2 miliarde de lei pierderi provocate 
de alunecari de teren si rîpi; 1,4 miliarde de lei – valoarea estimativa a productiei 
agricole care nu a fost obtinuta în urma diminuarii productivitatii terenurilor.  

O problema importanta în protectia mediului înconjurator este gestionarea 
deseurilor. În ultimii ani,  în special din surse externe, s-au intensificat activitatile 
de depozitare centralizata si de distrugere a pesticidelor inutilizabile si interzise, 
inclusiv din clasa poluantilor organici persistenti. Estimarile efectuate pe 
parcursul executarii lucrarilor au aratat o cantitate totala de circa 3000 de tone de 
pesticide fata de 1712 de tone estimate initial. Astfel, este necesara continuarea 
acestor activitati si pe perioada implementarii Strategiei nationale de dezvoltare. 

Desi volumul stocurilor de deseuri menajere solide este relativ mic, 
Republica Moldova continua sa se confrunte cu probleme în ceea ce priveste 
depozitarea controlata si colectarea separata a deseurilor. Pe parcursul anului 
2006 s-a efectuat inventarierea rampelor de depozitare a deseurilor menajere 
solide, care a constatat existenta a 2667 de astfel de rampe, circa 60% dintre care 
erau neautorizate. Însa chiar si rampele autorizate nu corespund întotdeauna 
exigentelor de mediu. Desi un numar mare de gunoisti neautorizare au fost 
lichidate în ultimii ani, fara eforturi sustinute din partea autoritatilor locale, 
inclusiv în vederea crearii spatiilor amenajate de depozitare a deseurilor, exista 
pericolul ca ele sa apara din nou. 

Calitatea aerului atmosferic în Moldova este influentata substantial de 
sursele externe de poluare a aerului. Din sursele interne de poluare cea mai 
importanta sursa este transportul auto, cu o pondere de circa 90% din emisiile 
sumare, iar în orasele mari – în special municipiile Chisinau si Balti – de circa 
95%. Cauza principala a emisiilor sporite în domeniul transportului auto este 
numarul relativ mare de autoturisme uzate.   

Factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra sanatatii este apa. 
Nivelul de poluare a rîurilor Republicii Moldova variaza de la moderat (rîurile 
Nistru si Prut) pîna la înalt (rîurile mici). Apele subterane reprezinta principala 
sursa de apa potabila pentru circa 70% din populatie, dar multe fîntîni nu 
corespund normelor sanitaro-epidemio logice. Desi numarul locuintelor dotate cu 
sisteme centralizate de aprovizionare cu apa este în crestere, în acelasi timp el? 
reprezinta doar 40% din total, majoritatea acestor sisteme fiind amplasate în 
mediul urban. Desi situatia în domeniul alimentarii cu apa s-a îmbunatatit, 
constructia apeductelor noi nu a fost sustinuta de constructia instalatiilor de 
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purificare si tratare a apelor reziduale si a sistemelor de canalizare. Aceasta 
situatie creeaza un risc sporit de poluare a apelor.  

În principalele rîuri ale tarii calitatea apei variaza de la moderat poluata 
(Nistru, Prut) pîna la poluata (Raut, Bîc). Majoritatea resurselor de ape subterane 
nu corespund standardelor si cerintelor de calitate a apei potabile, avînd o 
concentratie excesiva de substante chimice nocive  (fluor, fier, hidrogen sulfurat, 
cloruri, sulfati, mineralizare excesiva). Deosebit de nefavorabila  este situatia în 
mediul rural, unde, în mare parte, populatia utilizeaza apa din pînza freatica          
(132 mii de fîntîni, captaje, izvoare) si numai 17% din familii se alimenteaza din 
surse centralizate.  

Astfel, pe termen mediu se impune necesitatea valorificarii capitalului 
natural si dezvoltarii economice cu folosirea unor tehnologii de protectie a 
mediului înconjurator. Principalele probleme cu care se confrunta Republica 
Moldova, cum ar fi gestionarea  eficienta a deseurilor, prevenirea poluarii aerului 
si a apelor, prevenirea degradarii solurilor, nu vor putea fi rezolvate fara eforturi 
sustinute din partea autoritatilor locale.  

Argumente 

Unul dintre obiectivele de baza ale Strategiei nationale de dezvoltare 
consta în asigurarea unei dezvoltari regionale echilibrate. Dezvoltarea regionala 
urmareste planificarea si realizarea unei dezvoltari social-economice teritoriale 
echilibrate pe întreg teritoriul tarii. Aceasta se refera nu numai la implementarea 
unor politici de dezvoltare a regiunilor înapoiate, ci si la acele politici care tin de 
reducerea gradului de suprasolicitare a infrastructurii urbane, a nivelului de 
saracie urbana si rurala, precum si, pe termen lung, integrarea mai eficienta a 
proceselor de amenajare a teritoriului cu cele de planificare economica, în special 
prin utilizarea mai eficienta a patrimoniului funciar. 

Strategia nationala de dezvoltare va sustine dezvoltarea regionala într-un 
cadru de politici coordonat, coerent si reciproc benefic. La nivel national, 
activitatile de implementare a politicii se vor axa pe urmatoarele domenii: 
infrastructura, servicii publice, mediul de afaceri, turism, mediul înconjurator, 
agricultura si dezvoltare rurala.  

În vederea asigurarii unei dezvoltari eficiente si cresterii social-economice 
în regiuni, existenta unui program detaliat si cuprinzator de investitii publice – ca 
parte componenta a CCTM – apare ca o conditie absolut necesara. În acest sens, 
Republica Moldova va initia procesul de coordonare a resurselor financiare cu 
rezultatele asteptate. La nivel regional, activitatile orientate spre cresterea 
competitivitatii si atractivitatii regiunilor de dezvoltare vor fi identificate în 
strategiile de dezvoltare regionala. 
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Consolidarea capacitatii regionale este o premisa iminenta a unei 
dezvoltari regionale durabile. Din aceste considerente atentia va fi orientata spre 
fortificarea institutionala, spre sporirea capacitatii de absorbtie în regiunile de 
dezvoltare, spre specializarea sectorului neguvernamental, precum si spre 
consolidarea capacitatilor de planificare si implementare ale autoritatilor 
administratiei publice locale. 

Scopul general al prioritatii  

Realizarea unei dezvoltari social-economice echilibrate si durabile pe 
întreg teritoriul Republicii Moldova prin corelarea eforturilor în cadrul regiunilor 
de dezvoltare.  

Obiective 

5.1. Participarea echilibrata a tuturor regiunilor la dezvoltarea social-
economica a tarii, cu accent prioritar pe regiunile Nord, Centru si Sud 

5.2. Accelerarea dezvoltarii oraselor mici în calitate de „poli de 
crestere” ai regiunilor 

5.3. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii în 
agricultura 

5.4. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii regionale si 
promovarea parteneriatului public-privat  

5.5. Prevenirea poluarii mediului înconjurator si utilizarea eficienta a 
resurselor naturale în vederea cresterii calitatii vietii 

Programe si masuri 

5.1. Participarea echilibrata a tuturor regiunilor la dezvoltarea social-
economica a tarii, cu accent prioritar pe regiunile Nord, Centru si Sud 

Argumente 

Ministerul Administratiei Publice Locale va elabora Strategia nationala de 
dezvoltare regionala si Planul de actiuni, în care va identifica modalitatea, locul 
si timpul de instituire a institutiilor de dezvoltare regionala, prevazute in Legea 
privind dezvoltarea regionala în Republica  Moldova. Scopul Strategiei nationale 
de dezvoltare regionala va fi limitat la crearea si mentinerea unui cadru de 
gestiune, de implementare, de finantare, de monitorizare si de evaluare a 
dezvoltarii regionale, fara a detalia continutul strategiilor regionale de dezvoltare 
sau modalitatea în care regiunile îsi vor concepe dezvoltarea.  
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Principalul instrument de realizare a politicii de dezvoltare regionala vor fi 
strategiile regionale de dezvoltare, elaborate cu participarea larga a autoritatilor 
publice, a organizatiilor neguvernamentale si a sectorului privat la nivel local si 
regional si coordonate cu consiliile regionale pentru dezvoltare si cu agentiile de 
dezvoltare regionala. Strategiile vor identifica principalele probleme social-
economice ale regiunilor, vor stabili prioritatile de dezvoltare si vor ghida 
domeniile de investitii în regiuni în termen mediu. Pentru a sustine investitiile în 
domeniile si localitatile identificate, agentiile de dezvoltare regionala vor 
încuraja crearea parteneriatelor orizontale între grupuri de comunitati si sectorul 
privat. 

Dezvoltarea regionala deriva de la prioritatile de dezvoltare nationala si 
asigura realizarea lor la nivel teritorial, inclusiv local si regional. În acest sens, 
prioritatile identificate în cadrul strategiilor de dezvoltare regionala trebuie sa fie 
discutate si coordonate cu politicile sectoriale la nivel national.  Coordonarea 
politic ilor si domeniilor de investitii va fi asigurata prin examinarea strategiilor 
de dezvoltare regionala si prin aprobarea deciziilor de finantare în cadrul 
CNCDR, precum si prin stabilirea unor alte mecanisme de coordonare. 

Programe si masuri  

5.1.1. Consolidarea capacitatilor institutiilor de dezvoltare regionala 
pentru gestionarea proceselor de dezvoltare: 

(i) crearea si asigurarea functionalitatii Directiei pentru dezvoltarea 
regionala a Ministerului Administratiei Publice Locale; 

(ii) finalizarea si aprobarea Strategiei nationale pentru dezvoltarea 
regionala; 

(iii) crearea si asigurarea functionalitatii consiliilor regionale pentru 
dezvoltare si a agentiilor de dezvoltare regionala în regiunile Nord, Centru si Sud; 

(iv) elaborarea si adoptarea strategiilor de dezvoltare regionala cu 
participarea autoritatilor locale de nivelul întîi si de nivelul al doilea, a 
organizatiilor neguvernamentale si a sectorului privat în fiecare din cele trei 
regiuni;  

(v) crearea unui mecanism armonizat de finantare pentru canalizarea 
fondurilor Guvernului si ale donatorilor internationali în proiecte investitionale 
identificate în strategiile de dezvoltare regionala; 

(vi) delimitarea competentelor între organele centrale de specialitate ale 
administratiei publice si APL în conformitate cu Legea nr.435-XVI din              
28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativa; 

(vii) descentralizarea financiara si perfectionarea relatiilor interbugetare în 
scopul întaririi capacitatii financiare a APL pentru gestionarea serviciilor publice 
si proiectelor de investitii; 
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(viii) implementarea Strategiei nationale de instruire a functionarilor 
publici si a alesilor locali si crearea conditiilor pentru un nou management al 
resurselor umane; 

(ix) promovarea femeilor în functii decizionale ale APL; 
(x) elaborarea unui mecanism transparent si eficient de monitorizare si 

evaluare pentru dezvoltarea regionala; 
(xi) crearea unui proces participativ puternic pentru maximizarea 

impactului investitiilor în dezvoltarea regionala asupra celor saraci, asupra celor 
social exclusi si asupra femeilor. 

5.1.2. Dezvoltarea capacitatilor de cooperare interregionala si 
transfrontaliera de valorificare a unor investitii eficiente în regiuni: 

(i) încurajarea crearii parteneriatelor orizontale între grupuri de localitati, 
raioane, organizatii neguvernamentale si întreprinderi private în vederea 
realizarii proiectelor comune de dezvoltare regionala; 

(ii) planificarea comuna si coordonata (între regiuni si transfrontaliera) a 
infrastructurii fizice, economice, sociale si de mediu;   

(iii)administrarea comuna  a investitiilor în rîurile comune; 
(iv) îmbunatatirea conectivitatii cu regiunile de frontiera (ajustarea caii 

ferate la hotarul cu România); 
(v) promovarea schimbului cultural cu tarile vecine si crearea ofertelor 

turistice comune.  

5.2. Accelerarea dezvoltarii oraselor mici în calitate de „poli de 
crestere” ai regiunilor 

Argumente 

Selectarea localitatilor care, printr-o dezvoltare focusata, sa se transforme 
în centre regionale trebuie bazata pe potentialul acestora de a stimula cresterea 
economica în oraselele si în satele care intra în zona de influenta  si pe calitatea 
legaturilor de transport cu alte parti ale tarii. În virtutea rolului prevazut pentru 
centrele regionale, doar un numar mic de localitati trebuie selectate pentru acest 
rol în vederea asigurarii unui nivel necesar de concentrare a resurselor si a 
investitiilor.  

Desi stabilirea si dezvoltarea centrelor regionale va constitui un element-
cheie al politicii de dezvoltare regionala pe parcursul implementarii Strategiei, 
aceasta nu înseamna ca dezvoltarea se va limita la aceste centre si la zonele lor 
adiacente. Aceasta abordare va contribui la crearea unei mase critice care va 
genera cresterea economica în alte orase-tinta si în zonele lor mai largi de 
influenta. Pe teritoriul acestor zone va fi nevoie de crearea unei baze 
(development hubs) de importanta raionala si/sau locala. În fiecare regiune un 
numar de orase mici, mai mici decît centrul regional, vor începe sa se dezvolte si 
vor îndeplini functia de centru raional/local de dezvoltare care vor impulsiona 
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cresterea economica si vor sustine dezvoltarea satelor si a zonelor rurale din 
vecinatate.  

Realizarea dezvoltarii regionale echilibrate prin intermediul centrelor de 
crestere va fi complementata de politici multisectoriale menite sa asigure acestor 
centre cresterea economica si sa  creeze conditii pentru ca activitatea economica 
locala sa  ofere comunitatilor locale destule oportunitati pentru a-si asigura locuri 
de munca cu venituri acceptabile.  

Programe si masuri  

5.2.1. Promovarea unor instrumente eficiente pentru facilitarea  
convergentei, dezvoltarii si cresterii economice a oraselor, precum si 
consolidarea retelei oraselor mici: 

(i) elaborarea si adoptarea unei strategii nationale de amenajare a 
teritoriului, care va stabili politicile indicative în relatie cu amplasarea 
întreprinderilor industriale, a spatiilor locative, a terenurilor agricole, a zonelor 
turistice nationale si a rutelor turistice si patrimoniului cultural;  

(ii) crearea conditiilor avantajoase pentru investitori în zonele 
defavorizate; 

(iii) dezvoltarea infrastructurii economice (zone economice libere, parcuri 
industriale, centre de logistica) în localitatile-cheie; 

(iv) promovarea marketingului capacitatilor regionale vizavi de 
investitiile straine (info-centre, servicii organizate); 

(v) restructurarea si modernizarea sectorului industrial asa încît sa 
permita crearea clusterelor; 

(vi) crearea retelelor de orase bazate pe potentialul si interesul comun de 
dezvoltare; 

(vii) promovarea marketingului brandurilor si a practicilor de succes ale 
oraselor. 

5.3. Dezvoltarea economiei rurale si cresterea productivitatii în 
agricultura 

Argumente 

Ponderea înalta a populatiei rurale si a suprafetei ocupate de spatiul rural 
fac ca problema dezvoltarii rurale în Moldova sa capete o importanta nationala. 
Problema dezvoltarii economiei rurale este una complexa, care necesita o 
abordare intersectoriala si teritoriala (regionala). Agricultura va continua sa 
ramîna esentiala pentru dezvoltarea economiei rurale, fiind în multe localitati 
principala activitate economica disponibila. Viitorul agriculturii este de 
neconceput fara diversificarea si reînnoirea economiei rurale în totalitate, 
deoarece agricultura poate fi eficienta numai in contextul dezvoltarii rurale.  
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Modificarile structurale din ultimii ani au contribuit la crearea unui sector 
agricol individual vast. Cea mai mare parte a întreprinderilor individuale înca nu 
au reusit sa se adapteze la noile conditii de piata. Tendinta producerii agricole 
spre autoconsum si lipsa de viabilitate economica a multor întreprinderi din 
sector se datoreaza multiplelor constrîngeri, atît la nivel de oferta, cît si la nivel 
de cerere. Oferta inadecvata de produse agricole de calitate reprezinta motivul 
oportunitatilor insuficiente de comercializare, iar aceasta, la rîndul ei, este strîns 
legata de esecurile la nivel de cerere, cum ar fi subdezvoltarea lanturilor valorice 
coordonate pe verticala, al  caror rol este de a crea si forma cererea si de a stabili 
standardele pentru produsele agricole pe baza cerintelor pietei. Utilizarea 
insuficienta a potentialului de cercetare – inovare, nivelul redus al culturii 
manageriale, în pas cu evolutia economiei de piata, sînt, de asemenea, cauzele 
nivelului scazut de competitivitate a produselor agroalimentare.  

Cresterea performantei sectorului agricol impune o schimbare în doua 
directii: cresterea eficientei agriculturii si a competitivitatii produselor 
agroalimentare si, în consecinta, reducerea numarului de persoane implicate în 
agricultura. Un randament înalt al sectorului agroalimentar poate fi atins prin 
aplicarea tehnologiilor moderne, care ar asigura o productivitate sporita, o 
calitate superioara, o eficienta economica si, în final, o competitivitate a 
produselor moldovenesti pe arena internationala. Aceasta presupune actiuni care 
se vor concentra pe crearea unui mediu investitional favorabil pentru 
întreprinderile agricole si de prelucrare, atragerea surselor financiare din tara si 
din strainatate pentru dezvoltarea infrastructurii de producere si de 
comercializare, dezvoltarea capitalului uman, dezvoltarea potentialului de 
cercetare stiintifica si de inovare, îmbunatatirea administrarii riscurilor, 
conservarea si utilizarea eficienta a resurselor naturale.  

Pe masura implementarii reformelor structurale, a aplicarii tehnologiilor 
moderne, numarul persoanelor ocupate în agricultura se va micsora. Transferul 
fortei de munca de la activitati agricole la activitati neagricole necesita o 
evaluare a instruirii, a calificarilor si abilitatilor, precum si a nevoilor de instruire 
continua. Un alt set de masuri ce trebuie abordat priveste educatia si calificarea 
fortei de munca din mediul rural, astfel încît sa poata accede la alte activitati 
economice neagricole. În acest context, este necesar un efort concentrat si hotarît 
de a crea si de a dezvolta conditii îmbunatatite pentru dezvoltarea abilitatilor 
antreprenoriale, pentru atragerea investitiilor în noile afaceri în mediul rural, ceea 
ce ar conduce nu numai la rezolvarea problemelor sociale, dar si la sporirea 
productivitatii economiei rurale, în particular, si a competitivitatii economiei 
nationale, în general.  
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Programe si masuri  

5.3.1. Cresterea performantei sectorului agricol si a competitivitatii 
produselor agroalimentare: 

(i) îmbunatatirea managementului terenurilor agricole si protectia 
complexa a solurilor; 

(ii) îmbunatatirea administrarii riscurilor naturale, conservarea si utilizarea 
eficienta a resurselor naturale; 

(iii) modernizarea infrastructurii de producere si de dezvoltare a 
infrastructurii de piata a produselor agroalimentare; 

(iv) reorganizarea serviciilor/sistemelor sanitare veterinare si fitosanitare 
armonizate la cerintele Uniunii Europene în scopul asigurarii inofensivitatii 
produselor alimentare si promovarea exporturilor; 

(v) îmbunatatirea calitatii educatiei în domeniul agrar, inclusiv a formarii 
profesionale continue; 

(vi) fortificarea serviciilor de extensiune rurala (servicii de informare si 
consultanta în agricultura si dezvoltare rurala); 

(vii) reformarea si consolidarea sistemului de cercetare stiintifica si 
dezvoltare tehnologica a sectorului agroalimentar; 

(viii) crearea unui parteneriat eficient între stiinta, educatie si extensiune în 
agricultura.  
 

5.3.2. Dezvoltarea unui mediu favorabil pentru consolidarea 
sectorului ÎMM si a abilitatilor antreprenoriale în spatiul rural: 

 

(i) consolidarea antreprenoriatului în orase si în sate prin facilitarea 
accesului la servicii (ghisee unice în cadrul APL, centre informationale de 
business, retele de distributie si comercializare a produselor); 

(ii) dezvoltarea culturii antreprenoriale în mediul rural prin programe 
educationale, prin business incubatoare etc.; 

(iii) dezvoltarea serviciilor de sustinere a businessului rural; 
(iv) dezvoltarea activitatilor rurale neagricole, în special în cadrul ÎMM, 

inclusiv în întreprinderile agricole, prin programe si proiecte sectoriale (servicii,  
telecomunicatii, transport etc.); 

(v) dezvoltarea capacitatilor pentru  valorificarea potentialului turistic 
prin identificarea si promovarea unui numar redus de produse si servicii foarte 
competitive (niche approach) si consolidarea cooperarii în domeniul turismului 
cu tarile vecine.  

5.4. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii regionale si 
promovarea parteneriatului public-privat  

Argumente 
În pofida faptului ca în Republica Moldova exista, practic, toate 

elementele de infrastructura, distributia acestora este neuniforma. În unele 
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regiuni calitatea proasta a infrastructurii genereaza obstacole semnificative în 
dezvoltarea social-economica, scade atractivitatea investitionala a regiunilor si 
nu corespunde cerintelor moderne de dezvoltare. Aceasta situatie este 
caracteristica tuturor elementelor de infrastructura regionala (drumuri, sisteme de 
aprovizionare cu gaze naturale, apa, energie, infrastructura sociala, de mediu 
etc.). 

În acelasi timp, fara o îmbunatatire considerabila a infrastructurii regionale 
nu putem miza pe reducerea disparitatilor în dezvoltarea regionala si asigura 
sporirea competitivitatii regiunilor.  Regiunile pot deveni entitati economice 
atractive doar în conditiile crearii infrastructurii care ar corespunde cerintelor 
economiei moderne.  

Fiecare regiune de dezvoltare va defini principalele domenii deficitare si 
prioritati în dezvoltarea propriei infrastructuri bazîndu-se pe analiza statutului si 
a rolului sau în asigurarea dezvoltarii social-economice durabile. În identificarea 
prioritatilor regiunile se vor axa pe utilizarea maxima a oportunitatilor de 
cooperare interregionala si transfrontaliera.  

În acelasi timp, experienta tarilor europene ne demonstreaza ca cea mai 
eficienta politica regionala combina eforturile autoritatilor centrale, regionale si 
locale, ale sectorului privat si ale organizatiilor neguvernamentale. Parteneriatele 
publice private pot, de asemenea, fi un instrument eficient de livrare a serviciilor 
publice acolo unde sînt necesare investitii substantiale pe care statul nu le poate 
asigura.   

Programe si masuri 

5.4.1. Concentrarea resurselor si capacitatilor financiare pentru 
implementarea proiectelor în domeniul social, al transportului, al serviciilor 
publice si al protectiei mediului: 

 

(i) sporirea capacitatilor regiunilor de a elabora si de a implementa 
proiecte de dezvoltare a infrastructurii;  

(ii) studierea situatiei existente referitoare la infrastructura si: 
necesitatea de investitii,  
capacitatea de absorbtie a investitiilor,  
fezabilitatea investitiilor,  
impedimentele (financiare, legale etc.) în calea realizarii proiectelor 

investitionale; 
(iii) implementarea instrumentelor si a mecanismelor eficiente în 

promovarea parteneriatelor public-private în regiuni.  
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5.4.2. Crearea infrastructurii informationale pentru sustinerea unui 
proces de guvernare eficient si transparent: 

(i) implementarea Strategiei nationale de edificare a societatii 
informationale – „Moldova electronica”; 

(ii) crearea Infrastructurii de date geografice spatiale a Republicii 
Moldova si integrarea în spatiul international; 

(iii)ameliorarea calitatii procesului decizional prin implicarea în acest 
proces a consumatorilor serviciilor informationale create.  

 

5.5. Prevenirea poluarii mediului înconjurator si utilizarea eficienta a 
resurselor naturale în vederea cresterii calitatii vietii 

Argumente 

Dezvoltarea durabila a tarii si a întregii societati este posibila numai prin 
asigurarea unor factori de mediu calitativi care sa contribuie la mentinerea 
calitatii vietii si sanatatii. Calitatea mediului are o legatura directa si cu 
performanta economica a tarii, afectînd productia agricola si dezvoltarea 
economica rurala.  

Factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra sanatatii este apa. În 
acest sens sînt necesare actiuni concrete în vederea diminuarii impactului negativ 
al apelor potabile de calitate nesatisfacatoare asupra sanatatii populatiei. 
Degradarea mediului înconjurator de la acumularea diverselor deseuri reprezinta 
cel mai agresiv factor care contribuie la scaderea atît a calitatii sanatatii, cît si a 
duratei vietii populatiei. Volumul deseurilor menajere solide si a celor de 
producere, evacuate în mediul ambiant s-a majorat esential în ultimele decenii, 
ca rezultat al lipsei tehnologiilor de prelucrare, de neutralizare si de eliminare a 
acestora, influentînd negativ asupra mediului si sanatatii populatiei.  

Politica de mediu va fi implementata prin implicarea activa a autoritatilor 
publice locale în sistemul de gestionare a resurselor naturale. În acest sens vor fi 
întreprinse masuri pentru delimitarea clara a competentelor între autoritatile 
centrale si locale, pentru sporirea capacitatilor autoritatilor publice abilitate, 
precum si pentru cresterea gradului de constientizare a populatiei privind efectele 
negative ale unor activitati asupra calitatii mediului înconjurator.   

Implementarea politicii de mediu este costisitoare si va necesita contributii 
din partea bugetului de stat si bugetelor locale, din partea Fondului Ecologic 
National si din partea surselor externe de finantare.  În acest sens, sînt importante 
actiunile ce încurajeaza participarea sectorului privat la activitatea de protectie a 
mediului (cum ar fi aprobarea standardelor de calitate ecologica), precum si 
descentralizarea unor masuri la nivel de comunitate (cum ar fi crearea sistemelor 
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autonome de aprovizionare cu apa în localitatile unde conectarea la o teava 
centralizata este prea costisitoare).  

Programe si masuri 

5.5.1. Utilizarea eficienta a resurselor naturale, mentinerea calitatii 
mediului înconjurator ca factor ce asigura sanatatea si calitatea vietii: 

(i) prevenirea si reducerea degradarii resurselor naturale si eficientizarea 
utilizarii acestora, cu accent special asupra masurilor de prevenire a eroziunii 
solurilor; 

(ii) îmbunatatirea sistemului de gestionare a deseurilor în scopul reducerii 
cantitatii si a impactului acestora, inclusiv prin crearea infrastructurii de 
depozitare si de prelucrare a deseurilor; 

(iii) managementul, depozitarea controlata si distrugerea substantelor 
chimice toxice si a poluantilor organici persistenti; 

(iv) extinderea retelei de aprovizionare cu apa si canalizare, inclusiv prin 
încurajarea crearii unor sisteme descentralizate acolo unde aprovizionarea 
centralizata este exagerat de costisitoare; 

(v) colaborarea multilaterala privind monitorizarea si protectia bazinelor 
rîurilor Prut si Nistru, inclusiv gestionarea apelor, pescuitul si irigarea; 

(vi) eficientizarea consumului de energie, promovarea energiei 
regenerabile si a producerii mai pure; 

(vii) modernizarea si eficientizarea sistemului national de monitoring  
privind starea si evolutia conditiilor hidrometeorologice, inclusiv a hazardelor 
naturale si a calitatii mediului;  

(viii) extinderea ariilor naturale protejate si protectia florei si faunei; 
(ix) ridicarea gradului de împadurire, inclusiv prin împadurirea terenurilor 

agricole degradate, prin plantarea si regenerarea fîsiilor împadurite de protectie a 
terenurilor agricole, cu utilizarea oportunitatilor noi de finantare a procesului de 
împadurire din contul creditelor de carbon;   

(x) perfectionarea controlului de stat pentru asigurarea executarii 
legislatiei în domeniul protectiei mediului si a utilizarii durabile a resurselor 
naturale.  
 

Indicatorii de monitorizare 

 

Indicatorul (toti indicatorii urmeaza a fi 
dezagregati pe regiuni) Sursa 

Ponderea populatiei urbane, total populatie  în 
regiune, % 

Biroul National de 
Statistica 

Ponderea locuintelor dotate cu canalizare (media pe 
regiune), % 

Biroul National de 
Statistica 
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Ponderea locuintelor dotate cu sisteme de 
aprovizionare cu apa (media pe regiune),  % 

Biroul National de 
Statistica 

Investitii în capital fix, milioane lei Biroul National de 
Statistica 

Volumul productiei industriale, milioane lei Biroul National de 
Statistica 

Investitii în capital fix pe cap de locuitor, mii lei Biroul National de 
Statistica 

Volumul productiei industriale pe cap de locuitor, 
mii lei 

Biroul National de 
Statistica 

Numarul întreprinderilor raportoare Biroul National de 
Statistica 

Numarul salariatilor, mii Biroul National de 
Statistica 

Salariul mediu lunar pe regiune în raport cu salariul 
mediu lunar pe tara, % 

Biroul National de 
Statistica 

Ponderea terenurilor irigate în totalul terenurilor 
agricole (media pe regiune), % 

Agentia  Relatii 
Funciare si Cadastru  

Ponderea terenurilor erodate în totalul terenurilor 
agricole  (media pe regiune), % 

Agentia  Relatii 
Funciare si Cadastru  

Total drumuri publice locale la sfîrsitul anului, km, Biroul National de 
Statistica 

          inclusiv cu îmbracaminte rigida   
Formarea deseurilor, mii tone Biroul National de 

Statistica 
Utilizarea deseurilor, mii tone Biroul National de 

Statistica 
Ponderea terenurilor acoperite cu padure, % Agentia  pentru 

Silvicultura "Moldsilva"    
Ponderea ariilor protejate pentru conservarea 
diversitatii biologice, % 

Ministerul Ecologiei si 
Resurselor Naturale 

Ponderea populatiei cu acces la surse îmbunatatite 
de apa, % 

Centrul National 
Stiintifico-Practic de 
Medicina Preventiva  

Ponderea populatiei cu acces la salubrizare 
îmbunatatita, % 

Agentia Constructii si 
Dezvoltare a Teritoriului  

Ponderea populatiei cu acces la canalizare 
îmbunatatita, % 

Biroul National de 
Statistica 
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VI. MONITORIZAREA SI EVALUAREA STRATEGIEI 
NATIONALE DE DEZVOLTARE 

1. Contextul general 

În procesul implementarii Strategiei va fi desfasurata monitorizarea 
permanenta a realizarii actiunilor si a rezultatelor obtinute pentru ca, în caz de 
necesitate, sa fie operate modificari în politicile promovate si în actiunile 
întreprinse.  

Scopul monitorizarii consta în corelarea prioritatilor, obiectivelor si 
tintelor Strategiei cu rezultatele implementarii acestui plan, pentru ca ulterior sa 
fie efectuata o evaluare cît mai corecta a modului de realizare a Strategiei si a 
impactului acesteia asupra dezvoltarii economice si nivelului de trai al 
populatiei.  În particular, procesul de monitorizare si evaluare va contribui la: 

(i) analiza situatiei curente si a tendintelor în realizarea obiectivelor 
Strategiei; 

(ii) analiza modului de realizare a planului de actiuni pentru 
implementarea Strategiei;  

(iii) evaluarea corecta a rezultatelor finale obtinute.  

Cadrul institutional pentru monitorizarea si evaluarea Strategiei  

Functia de supraveghere a proceselor si activitatilor de planificare 
strategica în domeniul politicii social-economice orientate spre dezvoltarea 
durabila a tarii si cresterea calitatii vietii populatiei va fi exercitata de Consiliul 
National pentru Dezvoltarea Durabila, condus de Presedintele Republicii 
Moldova. Sarcinile Consiliului National pentru Dezvoltarea Durabila vor fi:  

(i) supravegherea activitatilor de implementare, monitorizare si evaluare a 
Strategiei;  

(ii) evaluarea rezultatelor intermediare si finale ale Strategiei;  
(iii) aprobarea planurilor anuale de actiuni pentru implementarea Strategiei 

si a rapoartelor anuale privind implementarea Strategiei;  
(iv) elaborarea recomandarilor privind politicile de dezvoltare economica 

si sociala în domeniul dezvoltarii durabile. 
Coordonarea întregului proces de monitorizare si evaluare a rezultatelor 

implementarii Strategiei va fi efectuata de catre Comitetul interministerial 
responsabil de coordonarea procesului de elaborare, implementare, monitorizare 
si evaluare a Strategiei, denumit în continuare – Comitetul interministerial, 
constituit din conducatorii autoritatilor administratiei publice centrale, în frunte 
cu prim-viceprim-ministrul. Comitetul interministerial va convoca sedinte cel 
putin de doua ori pe an, beneficiind de suport logistic din partea Ministerului 
Economiei si Comertului. Comitetul interministerial va avea urmatoarele functii 
de baza: 
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(i) stabilirea si aprobarea agendei de activitati în procesul de 
monitorizare, evaluare si raportare privind realizarea Strategiei;  

(ii) evaluarea progreselor în realizarea obiectivelor si tintelor Strategiei în 
baza datelor monitorizarii;  

(iii) examinarea si aprobarea rapoartelor semianuale si anuale privind 
implementarea Strategiei;  

(iv) examinarea propunerilor partenerilor de implementare si cele ale 
Consiliului de participare la actiunile de perfectionare a procesului de 
monitorizare si a întregului proces de implementare a Strategiei;  

(v) analiza progresului implementarii Strategiei în cadrul întrunirilor 
periodice cu partenerii de implementare; 

(vi) formularea recomandarilor pentru Guvern privind perfectionarea 
procesului de implementare a Strategiei.  

Consiliul pentru participare va sustine eforturile Guvernului în procesul de 
implementare a Strategiei, interactionînd în calitate de facilitator al participarii 
tuturor partilor interesate la nivel central si local, atît din cadrul, cît si din afara 
Guvernului. Consiliul de participare include reprezentanti ai diferitelor grupuri 
constituente, în particular ai autoritatilor publice centrale si locale, ONG-urilor, 
sectorului privat, sindicatelor si donatorilor. În scopul îmbunatatirii dialogului cu 
partile interesate, autoritatile ei publice centrale vor consolida parteneriatul pe 
sectoare, inclusiv prin desemnarea, în cadrul unitatilor de analiza, monitorizare si 
evaluare a politicilor, a unei persoane responsabile de participare.  

În procesul de monitorizare si evaluare a implementarii Strategiei, 
Consiliul pentru participare va avea urmatoarele sarcini: 

(i) asigurarea transparentei în implementarea Strategiei;  
(ii) mobilizarea si facilitarea participarii societatii civile si a altor parti 

interesate în procesul de implementare a documentului strategic; 
(iii)crearea unui mediu favorabil dialogului continuu si deschis participarii 

partilor interesate în solutionarea problemelor si provocarilor în perioada de 
implementare; 

(iv) consolidarea cadrului institutional de interactiune continua între 
autoritatile publice si societatea civila; 

(v) facilitarea monitorizarii si evaluarii independente a implementarii si 
impactului politicilor publice din cadrul Strategiei;  

(vi) asigurarea elaborarii si implementarii unei strategii eficiente de 
comunicare si diseminarea larga si operativa a informatiei relevante catre 
parteneri etc.; 

(vii) examinarea si prezentarea recomandarilor la rapoartele semianuale si 
anuale privind implementarea Strategiei;  

(viii)  elaborarea si prezentarea recomandarilor în procesul de actualizare a 
planului de implementare a Strategiei în baza rapoartelor oficiale si evaluarilor 
independente. 
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Ministerul Economiei si Comertului va îndeplini rolul de coordonator 

tehnic al procesului de implementare si monitorizare, realizat de autoritatile 
administratiei publice centrale si locale. Functiile Ministerului Economiei si 
Comertului vor fi: 

(i) coordonarea procesului de monitorizare la nivel interministerial si 
interregional; 

(ii) analiza complexa a impactului politicilor asupra realizarii obiectivelor 
Strategiei la nivel national.  

 
Ministerul Economiei si Comertului va fi responsabil pentru coordonarea 

interministeriala si interregionala, îndeplinind urmatoarele functii: 
(i) analiza si evaluarea situatiei curente, a tendintelor economice si 

sociale; 
(ii) monitorizarea permanenta a rezultatelor finale si intermediare la nivel 

national;  
(iii)evaluarea progreselor în realizarea obiectivelor si tintelor Strategiei; 
(iv) evaluarea impactului politicilor formulate în Strategie; 
(v) consultarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale în 

materie de monitorizare, colectare a informatiilor, analiza si elaborare a 
rapoartelor; 

(vi) elaborarea si prezentarea pentru autoritatile administratiei publice 
centrale si locale a formularelor-standard de rapoarte si a cerintelor fata de 
continutul rapoartelor semianuale si anuale; 

(vii)  îndeplinirea functiilor de secretariat al Comitetului interministerial; 
(viii) prezentarea în adresa Guvernului si Comitetului interministerial a 

propunerilor si recomandarilor privind perfectionarea politicilor si Planului de 
actiuni pentru implementarea Strategiei;  

(ix) elaborarea rapoartelor semianuale si anuale sintetizate privind 
implementarea Strategiei;  

(x) diseminarea rezultatelor monitorizarii si rapoartelor catre partile 
interesate. 

 
În cadrul autoritatilor administratiei publice centrale monitorizarea va fi 

realizata de catre directiile de analiza, monitorizare si evaluare a politicilor sau, 
în lipsa acestora, de catre alte subdiviziuni desemnate responsabile pentru 
monitorizare prin ordinul conducatorului autoritatii respective. Functiile de baza 
ale subdiviziunilor responsabile pentru monitorizare si evaluare vor consta în:  

(i) colectarea informatiilor si administrarea bazei de date necesare pentru 
monitorizare; 

(ii) analiza situatiei si tendintelor în domeniile de competenta, care 
reprezinta obiectul implementarii Strategiei;  



 

 

135

(iii) monitorizarea realizarii planului de actiuni pentru implementarea 
Strategiei si a rezultatelor realizarii politicilor; 

(iv) analiza impactului politicilor si a actiunilor întreprinse asupra 
realizarii obiectivelor si tintelor stabilite; 

(v) formularea propunerilor privind perfectionarea planului de 
implementare si a politicilor pe baza rezultatelor monitorizarii;  

(vi) elaborarea rapoartelor semianuale si anuale. 

La nivel local, monitorizarea va fi realizata de directiile/sectiile  economie 
ale consiliilor raionale, municipale, unitatii teritoriale autonome Gagauzia. 
Monitorizarea si evaluarea procesului de implementare a Strategiei la nivel de 
regiuni vor fi efectuate de catre Ministerul Administratiei Publice Locale în 
cooperare cu Consiliul National de Coordonare a Dezvoltarii Regionale 
(CNCDR), creat prin Legea privind dezvoltarea regionala în Republica  Moldova 
în scopul aprobarii, promovarii si coordonarii la nivel national a obiectivelor 
politicii de dezvoltare regionala. Pe întreaga durata a procesului, institutiile 
implicate vor beneficia de asistenta consultativa necesara oferita de Ministerul 
Economiei si Comertului în materie de colectare a informatiilor, selectare a 
indicatorilor pentru monitorizare, analiza si elaborare a rapoartelor. 

Ministerul Finantelor va oferi suportul consultativ necesar Ministerului 
Economiei si Comertului si celorlalte autoritati ale administratiei publice, 
inclusiv celor locale, implicate în procesul de monitorizare si evaluare, în special 
în contextul evaluarii impactului financiar al politicilor si corelarii acestora cu 
Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu.  
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Figura 9. Cadrul institutional al procesului de monitorizare si evaluare a implementarii Strategiei Nationale de 
Dezvoltare 2008–2011 
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2. Instrumentele pentru monitorizarea si evaluarea Strategiei 

Pentru monitorizarea si evaluarea rezultatelor implementarii Strategiei vor 
fi utilizate atît datele statistice furnizate de catre Biroul National de Statistica si 
Banca Nationala a Moldovei, cît si datele administrative colectate  de catre 
autoritatile administratiei publice centrale.  

În procesul de monitorizare a Strategiei va fi utilizat un set de indicatori de 
masurare a rezultatelor generale ale implementarii prevederilor stabilite în 
functie de prioritati (anexa nr.1). Acesti indicatori sînt, în mare parte, indicatori 
de masurare a celor mai semnificative rezultate generale ale implementarii 
Strategiei. În acelasi timp, pentru a obtine informatii mai detaliate despre situatia 
curenta si rezultatele implementarii, autoritatile administratiei publice centrale si 
locale responsabile vor utiliza în procesul de monitorizare un set mai mare de 
indicatori dezagregati dupa domeniile de competenta. Pentru a edifica un tablou 
întregit al implementarii Strategiei pe fiecare domeniu, în procesul de 
monitorizare si evaluare autoritatile implicate vor utiliza, de asemenea, 
rezultatele studiilor, analizelor si sondajelor comparative nationale si 
internationale. 

În vederea perfectionarii calitatii informatiilor utilizate de autoritatile 
administratiei publice centrale si locale în procesul de monitorizare a 
implementarii Strategiei va fi consolidata interactiunea lor cu Biroul National de 
Statistica. Vor fi identificate necesitatile suplimentare ale autoritatilor 
administratiei publice ce tin de indicatorii statistici pentru masurarea rezultatelor, 
care vor fi discutati si coordonati cu specialistii Biroului National de Statistica si 
vor fi propusi pentru includere în Programul lucrarilor statistice. Pe termen 
mediu, o parte din indicatorii colectati de catre Biroul National de Statistica vor 
fi ajustati rigorilor Strategiei, fiind, de asemenea, initiata estimarea unui set de 
indicatorii noi, îndeosebi în asa domenii precum dezvoltarea regionala, 
competitivitatea ÎMM, cercetarea si inovarea si statistica de gen. În special, 
îmbunatatirea instrumentelor pentru monitorizarea si evaluarea Strategiei va 
viza: 

(i) perfectionarea sistemului de indicatori si a metodologiilor de calcul al 
acestora; 

(ii) îmbunatatirea modului de colectare a informatiei statistice în 
conformitate cu standardele internationale, îndeosebi cele ale Uniunii Europene; 

(iii) perfectionarea sistemului de cercetari statistice, în special prin 
excluderea rapoartelor statistice cu randament informational mic, ceea ce va 
permite micsorarea presiunii informationale asupra agentilor economici, 
utilizarea mai eficienta a resurselor bugetare si umane; 

(iv) perfectionarea tehnologiilor informationale prin:  
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elaborarea conceptiei sistemului informational al Biroului National de Statistica 
si lansarea implementarii etapizate a acestuia; asigurarea accesului la sursele 
administrative de date detinute de autoritatile administratiei publice centrale si 
locale;  

(v) îmbunatatirea calitatii publicatiilor, diseminarea informatiei statistice si 
promovarea utilizarii eficiente a informatiei statistice de catre utilizatori;  

(vi) consolidarea capacitatilor organelor statisticii oficiale si ale 
autoritatilor publice centrale si locale în vederea elaborarii informatiei statistice 
si administrative relevante, asigurînd producerea si utilizarea eficienta a acesteia.  

3. Cadrul de timp pentru monitorizarea si evaluarea Strategiei 

Procesul de monitorizare si evaluare, precum si cel de prezentare a 
rapoartelor preliminare pentru Strategie va fi corelat cu cel specific altor strategii 
si programe nationale, precum si cu procesul de elaborare a CCTM. 

Anual, Ministerul Economiei si Comertului, cu suportul autoritatilor 
administratiei publice centrale si locale implicate în proces, va elabora Raportul 
de evaluare a implementarii Strategiei Nationale de Dezvoltare a Republicii 
Moldova pe anii 2008–2011. 

Concomitent cu analiza realizarii prioritatilor stabilite de Strategie, va fi 
efectuata monitorizarea îndeplinirii Planului de actiuni pentru implementarea 
Strategiei. Planul în cauza va contine actiuni concrete, ce sustin una din cele 
doua conditii primordiale si cinci prioritati ale Strategiei. Actiunile vor fi 
elaborate de autoritatile administratiei publice responsabile pentru 
implementarea lor ulterioara, în conformitate cu Instructiunile cu privire la 
modul de elaborare, evaluare si selectare a propunerilor pentru Planul de actiuni 
pentru implementarea Strategiei. Fiecare actiune va fi însotita de costuri de 
implementare, de indicatori si tinte pentru monitorizarea si evaluarea acesteia. 
Planul de actiuni pentru implementarea anuala a Strategiei va fi actualizat si 
ajustat conform situatiei curente si va fi aprobat de Guvern pîna la data de 31 
decembrie.  

Ministerul Economiei si Comertului va monitoriza procesul de îndeplinire  
a Planului de actiuni pentru implementarea Strategiei si, în comun cu autoritatile 
administratiei publice responsabile, va elabora rapoarte semianuale privind 
realizarea actiunilor preconizate. 

Constatarile si concluziile rapoartelor semianuale si anuale vor servi ca 
baza pentru perfectionarea continua si actualizarea anuala a Planului de actiuni 
pentru implementarea Strategiei, contribuind la armonizarea procesului de 
planificare strategica cu procesul de planificare bugetara (CCTM). 
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Rezultatele implementarii Strategiei vor fi discutate anual în cadrul 
forumurilor nationale, în vederea informarii publicului larg, obtinerii 
propunerilor si recomandarilor privind perfectionarea politicilor si planurilor de 
actiuni pentru realizarea obiectivelor si tintelor Strategiei. Aceste propuneri si 
recomandari vor fi luate în considerare la definitivarea rapoartelor anuale privind 
implementarea Strategiei. Dupa definitivarea în baza propunerilor parvenite în 
cadrul discutiilor publice, rapoartele anuale vor fi aprobate de Guvern. 
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VII. RISCURILE IMPLEMENTARII STRATEGIEI NATIONALE 
DE DEZVOLTARE 

Realizarea Strategiei depinde, în mare masura, de capacitatea Guvernului 
de a-si asuma în întregime agenda de politici propuse si de a asigura realizarea 
consecventa a acestora de catre toate institutiile constituente.  Implementarea 
documentelor strategice anterioare, în special a SCERS si PARMUE, ofera o 
experienta elocventa la capitolul eventualelor riscuri pentru realizarea integrala a 
programelor Guvernului.  

Astfel, pornind de la  experienta anterioara în realizarea programelor 
strategice, precum si de la evolutiile macroeconomice recente, putem 
concluziona ca implementarea Strategiei este asociata cu urmatoarele riscuri:  

 

(i) aparitia unor socuri externe care ar putea periclita realizarea 
obiectivelor macroeconomice, soldîndu-se, de asemenea, cu subminarea 
activitatii la nivel microeconomic;  

(ii) o eventuala sistare sau reducere a alocarilor prevazute si convenite 
anterior pentru finantarea anumitor programe sau politici;  

(iii) supravegherea insuficienta a modului de utilizare a resurselor alocate 
pentru realizarea actiunilor;  

(iv) capacitatea scazuta a tarii de asimilare a resurselor prevazute pentru 
realizarea Planului de actiuni pentru implementarea Strategiei;  

(v) o eventuala schimbare de politici, în contradictie cu reformele stabilite 
în cadrul Strategiei.  

Suplimentar la aceste riscuri majore, Guvernul este constient de 
posibilitatea aparitiei altor probleme care ar putea submina implementarea 
consecventa a Strategiei. Astfel, spectrul vast de probleme pe care Guvernul 
încearca sa le solutioneze prin intermediul Strategiei va solicita implicarea 
deplina a tuturor partilor interesate (societatea civila, mediul academic, sectorul 
privat, donatorii etc.) în procesul de implementare si monitorizare a Strategiei. 
Procesul de participare este, la fel, asociat cu anumite riscuri, cum ar fi: 
incapacitatea autoritatilor de a ajunge la un numitor comun cu partile terte, 
promovarea unor actiuni nejustificate etc., care pot fi minimizate prin 
consolidarea capacitatilor administratiei publice.  

Guvernul va întreprinde masurile necesare pentru a nu admite emergenta 
acestor riscuri, iar în cazul declansarii acestora – va depune eforturi pentru a 
atenua impactul negativ asupra tarii în general si asupra  populatiei în particular. 
În acest context, Guvernul va consolida capacitatile sale de administrare si de 
utilizare eficienta a resurselor pentru implementarea masurilor stabilite în 
Strategie.  


