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PAUERM  –  Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova

PCA  –  Preferinţe Comerciale Autonome 

PEV  –  Politica Europeană de Vecinătate 

PFP  –  Parteneriatul pentru Pace (eng. Partnership for Peace)

PIB  –  Produsul Intern Brut 

PNADO  –  Planul Naţional pentru Apărarea Drepturilor Omului

PND  –  Planul Naţional de Dezvoltare 

PNUD  –  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare

PNVD  –  Programului Naţional de Valorifi care 
  a Deşeurilor de producţie şi menajere

POPs  –  Poluanţi Organici Persistenţi

SCERS  –  Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei

SDC  –  Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Coooperare 
     (eng. Swiss Agency for Development and Cooperation) SDR   
  - Revizuire Strategică a Apărării (eng. Strategic Defense Review)

SER  –  Surse de Energie Regenerabile

SIDA  –  Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională 
  (eng. Swedish International Development Agency)

TIC  –  sectorul de Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţii 

TVA  –  taxă pe valoarea adăugată

UE   –  Uniunea Europeană

UNC  –  Unitatea Naţională pentru Coordonare

UNICEF  –  Fondul Naţiunilor Unite pentru 
  Copii (United Nations Children Fund)

USAID  –  Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională 
  (eng. United States Agency for International Development)

USD  –  abreviere internaţională utilizată pentru dolarul american

UTA Găgăuzia – Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia
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Dezvoltarea şi modernizarea Republicii 
Moldova reprezintă un subiect afl at mereu pe 
agenda autorităţilor, societăţii civile şi a comu-
nităţii internaţionale în ultimii ani. În această 
perioadă ţara a cunoscut o adevărată avalanşă 
de strategii, concepte şi alte documente stra-
tegice, naţionale şi sectoriale, de inspiraţie 
locală sau internaţională. Aparent, această 
activitate a fost susţinută şi de gradul tot mai 
înalt de „participare” a societăţii la elabora-
rea acestor documente şi de o deschidere mai 
mare a instituţiilor publice faţă de aportul so-
cietăţii la conceperea politicilor naţionale de 
dezvoltare. În pofi da acestor eforturi politice, 
a fost destul de limitat progresul în instituirea 
unor dezbateri publice privind tendinţele şi 
politicile ce afectează dezvoltarea naţională 
într-o perspectivă de lungă durată.

Totodată, documentele strategice elabo-
rate nu sunt întotdeauna raportate unul la 
altul, deseori se repetă sau se contrazic, de 
multe ori lipseşte o abordare coerentă şi inte-
grată a obiectivelor de dezvoltare economică 
şi modernizare socială. În esenţă, din punct 
de vedere al impactului practic, participarea 
societăţii civile la elaborarea, îmbunătăţirea 
şi implementarea politicilor de dezvoltare ră-
mâne destul de limitată din cauza unor moti-
ve obiective sau subiective. 

Proiectul „Raportul de Stare a Ţării 2007: 
contribuţia societăţii civile la politicile de 
dezvoltare şi buna guvernare în Republica 
Moldova”, implementat de Centrul Analitic 
Independent EXPERT-GRUP cu contribuţia 
reprezentanţilor dintr-o serie de instituţii ana-
litice şi educaţionale a încercat să ofere unele 
soluţii pentru problemele specifi ce procesului 
de elaborare a politicilor de dezvoltare în Re-
publica Moldova. Această iniţiativă a fost fi -
nanţată de Fundaţia Eurasia, Departamentul 
Marii Britanii pentru Dezvoltare Internaţi-
onală (DFID) şi Fundaţia Balcanică pentru 
Democraţie (Balkan Trust for Democracy). 
Scopul principal al acestui proiect a fost de a 
furniza factorilor locali de decizie, societăţii 
civile şi comunităţii internaţionale un instru-
ment analitic fi abil care ar permite înţelegerea 
şi evaluarea tendinţelor în domeniile funda-
mentale de dezvoltare, îmbunătăţirea calităţii 

Introducere

politicilor de dezvoltare şi efi cientizarea sta-
bilirii obiectivelor de dezvoltare. Prezentul 
Raport de Stare a Ţării reprezintă rezultatul 
acestui efort, care sperăm că va contribui la 
elucidarea sfi dărilor, progreselor şi involuţii-
lor în ceea ce priveşte dezvoltarea ţării. 

Autorii nu au dorit să scrie pur şi simplu 
un ALT raport sau ÎNCĂ un raport. Exper-
ţii care au coordonat şi au contribuit la acest 
proces au încercat să confere Raportului de 
Stare a Ţării o serie de trăsături distincte care 
să îl deosebească de alte rapoarte analitice 
elaborate în Republica Moldova. 

Această publicaţie doreşte să ofere o vi-
ziune integrată asupra dezvoltării Republicii 
Moldova. Spre deosebire de alte rapoarte, Ra-
portul de Stare a Ţării îmbină o abordare sec-
torială cu o viziune plenară asupra procesului 
şi perspectivelor de modernizare şi dezvoltare 
în Republica Moldova. Totodată, procesul de 
lucru şi rezultatul fi nal al proiectului a con-
tribuit şi, sperăm, va mai contribui, la infor-
marea procesului de elaborare şi evaluare a 
programelor şi planurilor guvernamentale în 
diferite domenii (Planul Naţional de Dezvol-
tare 2008-2011, Strategia de Creştere Econo-
mică şi Reducere a Sărăciei, Planul de Acţiuni 
Uniunea Europeană – Republica Moldova).

În al doilea rând, Raportul de Stare a Ţă-
rii se bazează pe o abordare analitică deose-
bită. Pornind de la diagnoza situaţiei curente 
în sectoarele analizate, preocuparea majoră a 
autorilor a fost de a analiza riscurile majore 
în perspectiva de scurtă durată şi să furnizeze 
recomandări cât se poate de precise în vede-
rea înlăturării sau moderării acestor riscuri. 
Totodată, în majoritatea sectoarelor analizate 
a fost efectuată o apreciere de expert în ce pri-
veşte lanţul evoluţii recente – situaţie curen-
tă – perspective, cât şi la nivelul percepţiilor 
publice. Evaluările experţilor au fost efectua-
te pe scara -2 (evaluare integral negativă), -1 
(evaluare predominant negativă), 0 (evaluare 
neutră), +1 (evaluare predominant pozitivă), 
+2 (evaluare integral pozitivă).

Percepţiile publice au fost cuantifi cate cu 
ajutorul unor Indici Sectoriali de Percepţie 
care, la rândul lor, au fost integraţi într-un In-
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dicator de Stare a Ţării (IST). Pentru obţine-
rea datelor necesare cuantifi cării a fost efec-
tuat sondajul sociologic „Republica Moldova 
2007: starea ţării şi a oamenilor”. Rezultatele 
sondajului sunt ilustrate în secţiunea urmă-
toare din acest Raport1. Într-o altă secţiune 
este explicată metodologia utilizată pentru 
calcularea IST. 

Conform rezultatelor sondajului sociolo-
gic „Republica Moldova 2007: starea ţării şi a 
oamenilor”, atitudinile negative asupra stării 
Republicii Moldova prevalează asupra celor 
pozitive. Pentru anul 2007, IST a fost cuanti-
fi cat la nivelul –7,5. Teoretic, IST poate să se 
încadreze între -100 şi +100. Cu cât IST este 
mai apropiat de +100, cu atât mai puternică 
este încrederea publicului faţă de starea ţării 
şi invers: un IST mai apropiat de -100 refl ectă 
o lipsă totală de încredere a cetăţenilor faţă de 
starea ţării.

Determinând IST pentru anul 2007, au-
torii Raportului intenţionează să facă anual 
acest exerciţiu pentru a urmări modifi cările 
în percepţiile publice asupra diverselor aspec-
te de dezvoltare a ţării. Aceasta este cea de-a 
treia particularitate a Raportului de faţă. EX-
PERT-GRUP intenţionează să transforme ela-
borarea Rapoartelor de Stare a Ţării într-un 
proces constant, care ar angaja cei mai compe-
tenţi experţi în domeniile analizate. Editarea 
anuală a Rapoartelor de Stare a Ţării va per-
mite monitorizarea şi evaluarea progresului 
Republicii Moldova în domeniile critice pen-
tru dezvoltarea şi modernizarea sa. Tocmai în 
acest scop, Raportul de Stare a Ţării va oferi 
un sistem propriu de indicatori cantitativi şi 
calitativi de evaluare a procesului de dezvol-
tare în Moldova.

Cea de-a patra caracteristică a Raportu-
lui de Stare a Ţării este componenta sa par-
ticipativă consistentă. Elaborarea Raportului 
este rezultatul eforturilor unui grup larg al 
reprezentanţilor societăţii civile, cunoscuţi 
pentru capacităţile de expertiză în domeniile 
acoperite. Cei 38 experţi care au contribuit 
la Raportul de Stare a Ţării provin din 12 
ONG-uri, 8 universităţi, iar 5 experţi sunt 
consultanţi independenţi. Mai mult, în ela-
borarea Raportului de Stare a Ţării, membrii 
echipei au contribuit la procesul de elabora-

re şi discuţii publice a Planului Naţional de 
Dezvoltare (2008-2011) care în acea peri-
oadă (martie-septembrie 2007) era la etapa 
de elaborare. Aceste contribuţii au luat atât 
forma unor comentarii şi sugestii directe, 
inclusiv pe aspecte care în versiunile preli-
minare ale Planului nu au fost sufi cient de 
bine refl ectate comparativ cu versiunea fi na-
lă, cât şi prin activităţi logistice şi organizări 
de evenimente. Pentru a susţine procesul de 
discuţii publice asupra Planului Naţional 
de Dezvoltare (PND), în cadrul proiectului 
„Raportul de Stare a Ţării 2007: contribu-
ţia societăţii civile la politicile de dezvoltare 
şi buna guvernare în Republica Moldova”, 
în luna iulie 2007 echipa de implementare 
a organizat patru mese rotunde regionale 
(Basarabeasca, Comrat, Criuleni, Floreşti) 
la care au participat peste 200 cetăţeni şi la 
care au fost puse în discuţie diverse aspecte 
ale PND: prevenirea şi eradicarea corupţiei, 
protecţia şi incluziunea socială, calitatea şi 
accesul la servicii educaţionale şi îmbunătă-
ţirea mediului de afaceri. Pe lângă utilitatea 
imediată pe care au avut-o pentru proce-
sul de elaborare a PND, mesele rotunde au 
permis identifi carea atitudinilor „populare” 
faţă de procesele de dezvoltare, care au infl u-
enţat în mare măsură analiza din prezentul 
Raport. În acelaşi context participativ şi cu 
aceleaşi scopuri (de a contribui la PND şi de 
a face schimb de experienţă şi informaţie), 
la 27-28 septembrie 2008 a fost organizată 
Conferinţa Internaţională „Planul Naţional 
de Dezvoltare – o nouă etapă în dezvoltarea 
Republicii Moldova”. Conferinţa a întrunit 
peste 70 de participanţi din Republica Mol-
dova, Bulgaria, Cehia, Estonia, Lituania, Po-
lonia, România, Federaţia Rusă, Ucraina şi 
Ungaria. Discuţiile din cadrul Conferinţei 
au permis identifi carea unor aspecte inte-
resante din practica internaţională care, de 
asemenea, au contribuit într-o foarte mare 
măsură la Raportul de Stare a Ţării 2007.

Elaborat în acest cadru participativ, Ra-
portul de Stare a Ţării oferă o viziune impar-
ţială asupra procesului de dezvoltare. Repre-
zentând produsul unei coaliţii largi de experţi 
independenţi, Raportul abordează cele mai 
difi cile aspecte ale procesului de dezvoltare, 
reprezentând un instrument întocmit în mod 
profesionist şi neangajat politic şi care poate 
fi  util în procesul de elaborare a unor politici 
publice transparente şi efi ciente. 

1 Rezultatele detaliate ale sondajului sociologic „Republica  Moldova  
 2007: starea ţării şi a oamenilor”, inclusiv dezagregările după diferite  
 criterii (vârstă, loc de trai etc.) sunt accesibile pe pagina web a Cen- 
 trului Analitic Independent EXPERT-GRUP www.expert-grup.org.
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Raportul a încercat să abordeze o serie de 
domenii-cheie relevante pentru procesele de 
dezvoltare naţională. Acesta include 9 capitole 
de bază, fi ecare urmând să acopere un dome-
niu strategic şi abordând probleme de impor-
tanţă majoră pentru societate. Fiecare capitol 
este împărţit în subcapitole cu o structură 
mai mult sau mai puţin omogenă (diagnoză 
– riscuri – politici curente – recomandări). 
Totodată, aproape fi ecare capitol conţine câte 
un subiect special, care scoate în evidenţă as-
pecte deosebit de riscante pentru procesul de 
dezvoltare a ţării sau pur şi simplu relevante 
pentru ca cititorul neavizat să înţeleagă mai 
bine oportunităţile şi provocările cu care se 
confruntă Republica Moldova în procesul său 
de modernizare.

1) Capitolul „Dezvoltarea capitalului uman” anali-
zează nivelul de trai, educaţia profesională, să-
nătatea publică şi politicile de protecţie socială, 
subiectul special fi ind protecţia copilului. 

2)  În capitolul doi, „Demografi a: o ameninţare la-
tentă” sunt scoase în evidenţă criza natalităţii şi 
mortalităţii, criza familiei tradiţionale, emigra-
rea şi migrarea internă, iar subiectul special in-
clus în acest capitol este impactul social pe care 
îl are emigrarea femeilor. 

3)  Capitolul trei se intitulează „Necesitatea unui 
salt economic” şi abordează problemele sectoru-
lui economic real, fi nanciar, comerţului extern şi 
pieţei muncii. Subiectul special din acest capitol 
este asistenţa externă pentru dezvoltare acordată 
Republicii Moldova.

4)  În capitolul „Avansarea democratizării şi bunei 
guvernări” autorii aruncă o privire asupra culturii 
şi participării politice specifi ce Republicii Moldo-
va, analizează măsura în care sunt asigurate drep-
turile omului şi funcţionarea justiţiei, evaluează 
problemele principale în sistemul de administra-
ţie publică şi nivelul de consolidare a societăţii 
civile. Alegerile locale generale din anul 2007 re-
prezintă subiectul special al acestui capitol. 

5)  Capitolul cinci „Promovarea unei politici exter-
ne efi ciente” începe cu identifi carea imaginii pe 
care o proiectează Republica Moldova în exteri-
or, trece în revistă relaţiile ţării noastre cu Ro-
mânia, Ucraina şi Uniunea Europeană. Autorii 
analizează evoluţiile majore, situaţia curentă şi 
priorităţile pe termen scurt pentru asigurarea 
securităţii militare a ţării. Relaţiile cu Federaţia 
Rusă, care au degradat esenţial în ultimii ani, 
sunt analizate în cadrul unui subiect special.

6)  Subiectul şase are un titlu sugestiv „Mediul şi re-
sursele naturale: să ne gândim la viitor”. Aspectul 

ecologic este aproape cu desăvârşire ignorat în 
procesul de politici publice din Republica Moldo-
va. În acest capitol autorii trec în revistă dotarea 
şi utilizarea ţării cu resurse naturale, analizează 
impactul activităţii umane asupra mediului am-
biant şi evaluează efi cienţa utilizării şi reciclării 
deşeurilor (un aspect esenţial nu doar pentru a 
menţine o societate sănătoasă, ci şi pentru a eco-
nomisi resursele naturale). Două subiecte speci-
ale au fost incluse în acest capitol: „Degradarea 
solurilor” şi „Protecţia ariilor naturale”.

7)  Titlul capitolului şapte este „Modernizarea in-
frastructurii tradiţionale”. În acest capitol autorii 
s-au oprit asupra acelor elemente de infrastruc-
tură fi zică tradiţională care, pe de o parte, se afl ă 
în starea cea mai gravă, iar pe de altă parte, sunt 
de importanţă critică pentru dezvoltarea şi pros-
perarea ţării: transportul rutier, sistemul energe-
tic şi serviciile comunale.

8)  Capitolul opt analizează cum avansează Moldo-
va „Spre o societate bazată pe cunoştinţe şi teh-
nologii”. În acest capitol este analizat nivelul de 
dezvoltare a infrastructurii digitale (tehnologii 
informaţionale şi telecomunicaţii) şi procesul 
de cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare 
din ţară. Subiectul special al acestui capitol este 
instruirea IT în sistemul educaţional moldove-
nesc.

9)  În capitolul nouă, autorii privesc asupra „Mol-
dovei regionale”, încercând să identifi ce riscurile 
economice şi sociale cu care se confruntă comu-
nităţile localizate în cele mai defavorizate zone, 
analizează cum se deosebeşte Moldova rurală de 
cea urbană (ajungând la concluzia că multe lo-
calităţi urbane, de fapt, nu se deosebesc esenţial 
de localităţile rurale din punct de vedere al nive-
lului de dezvoltare a infrastructurii, economiei 
şi modului de trai) şi evidenţiază principalele 
provocări şi oportunităţi în dezvoltarea Unită-
ţii Teritoriale Autonome Găgăuzia. Economia 
Transnistriei este în subiectul special al acestui 
capitol.

Raportul se încheie cu o serie de con-
cluzii care depăşesc cadrul analitic propriu-
zis al politicilor. Aceste concluzii încearcă să 
facă un sumar al provocărilor şi oportuni-
tăţilor existenţialiste ale Republicii Moldo-
va, şi de care actualele şi viitoarele generaţii 
de politicieni trebuie să ţină cont în primul 
rând. Înţelegerea şi gestionarea acestor pro-
vocări şi oportunităţi este imperativă pentru 
ca Republica Moldova să nu eşueze ca enti-
tate statală, ci să se afi rme ca o ţară veritabi-
lă, în care oamenii ar dori să trăiască, unde 
ar dori să trăiască şi copiii lor şi la propăşi-
rea căreia ei ar dori să contribuie.
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Evaluările experţilor asupra 
domeniilor de stare a ţării
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Experţii au făcut evaluările pe baza experienţei şi cunoştinţelor proprii în domeniile analiza-
te. Evaluările au fost efectuate pe scara: 

-2: evaluare integral negativă
-1: evaluare predominant negativă
0: evaluare neutră
+1: evaluare predominant pozitivă
+2: evaluare integral pozitivă.

Domeniul evaluat Evoluţii recente 
(2004-2006)

Situaţie 
curentă (2007)

Perspective 
(2008-2009)

Nivelul de trai +1 0 +1

Educaţia profesională 0 +1 0

Sistemul de sănătate +1 +1 0

Politici de protecţie socială 0 0 -1

Sporul natural -2 -1 -2

Coeziunea familiei -2 -1 0

Emigraţia -2 -1 0

Migraţia internă -1 -1 0

Economia reală +1 +1 +1

Sectorul fi nanciar +1 +1 +1

Comerţ extern -1 -1 0

Piaţa muncii -1 -1 0

Cultura politică +1 0 0

Drepturile omului +1 0 0

Funcţionarea justiţiei +1 0 +1

Administraţia publică 0 -1 0

Dezvoltarea societăţii civile +1 +1 +1

Imaginea externă a ţării -1 -1 0

Relaţiile Republicii Moldova cu România -2 -1 -1

Relaţiile Republicii Moldova cu Ucraina 0 +1 +1

Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană +1 +1 +1

Securitatea militară +1 +1 +1

Utilizarea resurselor naturale 0 0 0

Impactul uman asupra mediului ambiant 0 0 +1

Gestionarea deşeurilor +1 0 0

Transport rutier -1 0 +1

Energia 0 0 0

Sectorul serviciilor comunale -1 -1 +1

Sectorul tehnologii informaţionale şi comunicaţii +1 0 +1

Sectorul cercetare şi dezvoltare tehnologică +1 0 0

Situaţia în zonele defavorizate -1 -1 -1

Dezvoltarea rurală -1 -2 -1

Dezvoltarea urbană -1 -1 -1

Dezvoltarea UTA Găgăuzia -1 +1 +1
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Aspecte metodologice
 Volumul eşantionului: 1094 persoane cu vârstă 

de 18 ani şi mai mult. 

 Eşantion: stratifi cat, probabilist, bi-stadial.

 Criterii de stratifi care: 12 regiuni geografi ce, 
care coincid cu unităţile administrativ teritoriale 
de până la revenirea la raioane, mediu reziden-
ţial (urban-rural), mărimea localităţilor urbane 
(două tipuri), numărul de alegători ai localităţi-
lor rurale (două tipuri de localităţi rurale).

 Eşantionare: Volumele straturilor urbane şi ale 
totalului pe regiuni (fostele judeţe) au fost calcu-
late proporţional cu numărul populaţiei în con-
formitate cu datele comunicate de Departamen-
tul de Statistică al Republicii Moldova. Volumele 
straturilor rurale au fost calculate proporţional 
cu numărul de alegători;

 Stadii de randomizare:

 I. Localitatea: în cadrul straturilor ajustate, lo-
calităţile selectate (72) au fost stabilite în mod 
aleator, în baza unui tabel cu numere aleatoare.

 II. Gospodăria: numărul maxim de interviuri 
efectuate într-un punct de eşantionare a fost de 12. 
Gospodăriile în care s-au efectuat interviuri au 
fost selectate prin metoda rutei aleatoare, cu un 
pas statistic. 

 III. Persoana: în cazurile în care în familiile se-
lectate există mai multe persoane adulte, persoa-
na intervievată a fost stabilită prin metoda celei 
mai apropiate zile de naştere.

 Reprezentativitate: eşantionul este reprezenta-
tiv pentru populaţia adultă a Republicii Moldo-
va, cu o eroare maximă de ±3%.

 Perioada de culegere a datelor: 25 august – 3 
septembrie 2007. Interviurile au fost realizate la 
domiciliul respondenţilor, de către operatori din 
reţeaua CBS AXA. Chestionarul a fost redactat 
în limbile română şi rusă, oferindu-se respon-
denţilor posibilitatea de a alege varianta. 

 Verifi care: Calitatea culegerii datelor şi veridi-
citatea realizării interviurilor a fost efectuată de 

către verifi catorii CBS AXA – circa 15% din fi şe-
le de rută. S-a utilizat metoda de verifi care statis-
tică comparativă.

 Introducerea şi prelucrarea: datele obţinute s-au 
prelucrat în programul SPSS 15. 

Rezultatele sondajului de opinie 
„Republica Moldova 2007: 
starea ţării şi a oamenilor”

Sunteţi foarte mândru 36.6%
Sunteţi mai degrabă mândru 36.1%
Nu aveţi nici un sentiment 12.4%

Mai degrabă regretaţi 7.2%
În mod sigur regretaţi 3.6%
NR/NS 4.1%

Distribuţia răspunsurilor generale

Nu aţi pleca în nici un caz 37.2%
Mai degrabă nu aţi pleca 15.7%
Este greu de spus cum aţi proceda 10.5%
Mai degrabă aţi pleca 15.2%
Aţi pleca în mod sigur 19.4%
NR/NS 2.0%

2. Dacă aţi avea posibilitatea să plecaţi 
pentru totdeauna din Moldova, împreună cu 
familia Dumneavoastră, pentru a începe o 
viaţă nouă într-o ţară mai prosperă, 
cum aţi proceda?

În mod sigur da 43.1%
Mai degrabă da 16.0%
Este greu de spus 14.3%
Mai degrabă nu 11.8%
În mod sigur nu 14.7%

3. Aţi dori ca copiii sau nepoţii Dumneavoastră 
să trăiască în Republica Moldova?

Foarte bun 7.0%
Bun 42.1%
Este greu de spus 19.2%
Rău 22.0%
Foarte rău 8.4%
NR/NS 1.3%

4. Cum apreciaţi Republica Moldova, 
în general, ca loc de trai?

1. Ce sentiment aveţi în legătură cu faptul 
că sunteţi cetăţeni ai Republicii Moldova?



22 Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII22 Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

R
ez

u
lt

at
el

e 
so

n
d

aj
u

lu
i 

d
e 

o
p

in
ie

 „
R

ep
u

b
li

ca
 M

o
ld

o
va

 2
00

7:
 s

ta
re

a 
ţă

ri
i 

şi
 a

 o
am

en
il

o
r”

5. Cum s-a schimbat nivelul Dumneavoastră 
de trai în ultimul an?

A devenit mult mai bun 1.9%
A devenit mai bun 18.0%
Nu s-a schimbat 48.7%
A devenit mai rău 22.7%
A devenit mult mai rău 6.4%
NR/NS 2.2%

Total de acord 15.9%
Mai degrabă de acord 24.4%
Este greu de spus 19.0%
Mai degrabă dezacord 25.0%
Total dezacord 9.3%
NR/NS 6.3%

6. În ce măsură sunteţi de acord cu afi rmaţia 
că studiile în societatea noastră sunt capabile 
să asigure succesul în viaţă (găsirea unui loc de 
muncă, salariu mai mare etc.)?

7. Cum apreciaţi starea sănătăţii 
Dumneavoastră?

Foarte bună 5.3%
Bună 45.6%
Este greu de spus 15.3%
Rea 24.7%
Foarte rea 7.9%
NR/NS 1.2%

8. Dacă Dumneavoastră sau apropiaţii 
Dumneavoastră s-ar afl a într-o situaţie difi cilă 
(din cauză de boală, pierdere a locului de 
muncă, calamităţi naturale etc.), credeţi că 
aţi putea miza pe un ajutor plenar din partea 
statului?

În mod sigur da 3.1%
Mai degrabă da 12.1%
Este greu de spus 15.4%
Mai degrabă nu 37.2%
În mod sigur nu 28.6%
NR/NS 3.6%

9. Gândindu-vă la condiţiile care determină 
decizia tinerilor familii de a da naştere copiilor, 
cum credeţi că sunt aceste condiţii astăzi în 
comparaţie cu cele din anul trecut?

Sunt mult mai bune 1.4%
Sunt puţin mai bune 17.5%
Nu s-au schimbat 25.5%
Sunt puţin mai nefavorabile 32.7%
Sunt mult mai nefavorabile 14.4%
NR/NS 8.5%

10.  Comparativ cu situaţia de acum 10 ani,  
 cum credeţi că sunt relaţiile de familie în  
 Republica Moldova?

Familiile sunt mult mai unite 2.5%
Familiile par a fi  ceva mai unite 13.5%
Nu există diferenţă 16.6%
Relaţiile de familie par să se înrăutăţească 39.7%
Se observă o deteriorare acută 
a relaţiilor familiale 22.0%

NR/NS 5.7%

11. Dacă aţi avea posibilitatea, aţi dori ca în  
 următoarele 3 luni să emigraţi peste  
 hotare pentru a munci?

În mod sigur da 26.7%
Mai degrabă da 14.7%
Este greu de spus 12.0%
Mai degrabă nu 15.3%
În mod sigur nu 31.3%

12. (Întrebare pentru locuitorii localităţilor 
 rurale) Dacă aţi avea posibilitatea,   
 aţi schimba locul de trai din localitatea  
 Dumneavoastră spre o localitate urbană?

În mod sigur da 20.2%
Mai degrabă da 10.0%
Este greu de spus 13.8%
Mai degrabă nu 15.2%
În mod sigur nu 40.8%

13. Comparativ cu situaţia din anul 
 precedent, cum s-au schimbat veniturile  
 Dumneavoastră? 

S-au majorat semnifi cativ 3.0%
S-au majorat puţin 21.2%
Nu s-au schimbat 38.2%
S-au redus puţin 23.6%
S-au redus semnifi cativ 11.7%
NR/NS 2.3%

14. Comparativ cu situaţia din anul precedent,  
 astăzi este mai greu sau mai uşor de găsit  
 un loc de muncă bine plătit în Republica  
 Moldova?

Este mult mai uşor 1.8%
Este ceva mai uşor 12.4%
Nu s-a schimbat nimic 19.4%
Este ceva mai greu 33.0%
Este mult mai greu 26.5%
NR/NS 7.0%
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15. Ce nivel de încredere aveţi în sistemul  
 bancar din ţara noastră?

Am încredere totală 6.7%
Am încredere parţială 26.1%
Greu de spus 16.4%
Aproape că nu am încredere 18.3%
Nu am nici o încredere în sistemul bancar 23.2%
NR/NS 9.3%

16. Aveţi senzaţia că în ţara noastră   
 există un scop comun sau o idee comună  
 de dezvoltare naţională care ar uni în jurul  
 său toţi cetăţenii ţării?

Da, în mod sigur există asemenea 
scop sau idee 6.1%

Cred că asemenea scop sau idee 
mai degrabă există 18.9%

Este greu de spus 23.7%
Cred că asemenea scop sau idee 
mai degrabă nu există 26.3%

Nu, în mod sigur nu există asemenea 
scop sau idee 14.6%

NR/NS 10.4%

17. Cum evaluaţi relaţiile dintre oamenii  
 de diferite naţionalităţi care locuiesc în  
 Republica Moldova?

Foarte bune 22.0%
În linii mari, bune 45.1%
Este greu de spus 10.4%
În linii mari, rele 13.2%
Foarte rele 4.5%
NR/NS 4.9%

18. Credeţi că prin participarea la alegeri  
 puteţi infl uenţa situaţia din ţară în direcţia  
 favorabilă Dumneavoastră?

În mod sigur da 12.3%
Mai degrabă da 25.6%
Este greu de spus 14.7%
Mai degrabă nu 26.8%
În mod sigur nu 15.9%
NR/NS 4.8%

19. Credeţi că cetăţenii simpli, în mod direct  
 sau prin intermediul grupurilor de   
 iniţiativă, pot infl uenţa luarea deciziilor în  
 localitatea Dumneavoastră?

Da, întotdeauna 8.5%
Da, deseori 24.5%
Este greu de spus 28.4%
Rareori 23.0%
Niciodată 11.9%
NR/NS 3.7%

20. În ce măsură politicile statului refl ectă  
 interesele şi aşteptările Dumneavoastră?

Sunt refl ectate pe deplin 1.4%
Mai degrabă sunt refl ectate 14.8%
Este greu de spus 22.5%
Mai degrabă nu sunt refl ectate 33.9%
Nu sunt refl ectate în nici un fel 20.0%
NR/NS 7.4%

21. Câtă încredere aveţi în administraţia 
 publică locală din localitatea   
 Dumneavoastră?

Încredere totală 7.4%
Mai mult da 29.7%
Este greu de spus 18.0%
Mai mult nu 23.8%
Nu am deloc încredere 16.6%
NR/NS 4.5%

22. Credeţi că, în general, drepturile 
 Dumneavoastră sunt respectate în   
 societatea noastră?

Da, în deplină măsură 3.5%
Mai degrabă da 20.5%
Este greu de spus 15.0%
Mai degrabă nu 38.4%
În mod sigur, nu 18.8%
NR/NS 3.7%

23. În cazul dacă drepturile Dumneavoastră 
 legitime ar fi  încălcate, credeţi că justiţia 
 din ţara noastră v-ar restabili aceste  
 drepturi?

Sunt sigur că da 4.1%
Mai degrabă da 15.8%
Nu sunt sigur 23.9%
Mai degrabă nu 29.9%
Sunt sigur că nu 20.7%
NR/NS 5.6%

24. Credeţi că ţara noastră reuşeşte să-şi
 apere şi să-şi promoveze interesele sale 
 în lume?

În mod sigur, da 6.5%
În cea mai mare parte, da 26.7%
Este greu de spus 18.4%
În cea mai mare parte, nu 27.6%
În mod sigur, nu 13.8%
NR/NS 7.0%
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25. Credeţi că imaginea ţării noastre 
 în lume este:

Foarte bună 3.6%
Mai degrabă bună 22.4%
Neutră 30.0%
Mai degrabă proastă 25.4%
Foarte proastă 12.2%
NR/NS 6.4%

26. Credeţi că în ţara noastră vă este asigurată 
 securitatea Dumneavoastră personală şi a  
 familiei Dumneavoastră?

Cu siguranţă, da 5.6%
Mai mult, da 25.2%
Incert 28.3%
Mai mult, nu 22.9%
Cu siguranţă, nu 12.5%
NR/NS 5.5%

27. În ce măsură credeţi că ţara noastră este 
 pregătită să înfrunte calamităţi naturale 
 sau tehnogene (de exemplu, secetă,  
 inundaţii, incendii de proporţii)?

Este pe deplin pregătită 2.9%
Mai degrabă, este pregătită 11.4%
Este greu de spus 14.7%
Mai degrabă, nu este pregătită 31.1%
Nu este defel pregătită 34.6%
NR/NS 5.3%

28. În ce măsură duceţi lipsă de apeduct?

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 46.6%
Am anumite probleme cu accesul 
la acest serviciu 8.0%

Este greu de spus 1.5%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut 
de acest serviciu 10.3%

Am acces plenar la acest serviciu 33.6%

29. În ce măsură duceţi lipsă de apă caldă?

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 75.5%
Am anumite probleme cu accesul 
la acest serviciu 8.3%

Este greu de spus 2.2%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut 
de acest serviciu 4.9%

Am acces plenar la acest serviciu 9.0%

30. În ce măsură duceţi lipsă de sistem 
 de canalizare?

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 61.4%
Am anumite probleme cu accesul 
la acest serviciu 7.2%

Este greu de spus 2.1%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut 
de acest serviciu 7.7%

Am acces plenar la acest serviciu 21.6%

31. În ce măsură duceţi lipsă de conectarea 
 la reţeaua de gaz natural?

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 43.4%
Am anumite probleme cu accesul 
la acest serviciu 5.5%

Este greu de spus 2.0%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut 
de acest serviciu 13.0%

Am acces plenar la acest serviciu 36.1%

32. În ce măsură duceţi lipsă de acces 
 la transportul public?

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 8.0%
Am anumite probleme cu accesul 
la acest serviciu 16.9%

Este greu de spus 7.8%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut 
de acest serviciu 31.4%

Am acces plenar la acest serviciu 35.9%

33. În ce măsură duceţi lipsă de acces la drumuri?

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 8.8%
Am anumite probleme cu accesul 
la acest serviciu 35.7%

Este greu de spus 12.5%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut 
de acest serviciu 24.8%

Am acces plenar la acest serviciu 18.2%

34. În ce măsură duceţi lipsă de acces 
 la energie electrică?

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 2.2%
Am anumite probleme cu accesul 
la acest serviciu

2.2%

Este greu de spus .3%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut 
de acest serviciu

15.1%

Am acces plenar la acest serviciu 80.2%

35. În ce măsură duceţi lipsă de acces 
 la energie termică?

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 61.2%
Am anumite probleme cu accesul 
la acest serviciu 9.7%

Este greu de spus 5.3%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut 
de acest serviciu 8.2%

Am acces plenar la acest serviciu 15.7%

36. În ce măsură duceţi lipsă de Internet?

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 84.7%
Am anumite probleme cu accesul 
la acest serviciu 3.3%

Este greu de spus 2.3%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut 
de acest serviciu 3.0%

Am acces plenar la acest serviciu 6.6%
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37. În ce măsură duceţi lipsă de telefonie fi xă?

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 14.1%
Am anumite probleme cu accesul la acest 
serviciu 2.2%

Este greu de spus .7%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut de acest 
serviciu 13.9%

Am acces plenar la acest serviciu 69.1%

38. În ce măsură duceţi lipsă de telefonie mobilă?

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 78.3%
Am anumite probleme cu accesul 
la acest serviciu 3.0%

Este greu de spus 2.4%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut 
de acest serviciu 3.8%

Am acces plenar la acest serviciu 12.5%

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 52.8%
Am anumite probleme cu accesul 
la acest serviciu 5.0%

Este greu de spus 2.1%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut 
de acest serviciu 10.6%

Am acces plenar la acest serviciu 29.5%

39. În ce măsură duceţi lipsă de computer?

40. În ce măsură duceţi lipsă de televiziune 
 prin eter sau cablu?

Îmi lipseşte integral accesul la acest serviciu 24.4%
Am anumite probleme cu accesul 
la acest serviciu 6.3%

Este greu de spus 2.6%
De cele mai dese ori sunt satisfăcut 
de acest serviciu 14.6%

Am acces plenar la acest serviciu 52.1%

41. Sunteţi satisfăcuţi de calitatea mediului  
 ambiant?

Total satisfăcut 7.9%
Mai mult da 34.0%
Este greu de spus 20.3%
Mai mult nu 27.4%
Total nesatisfăcut 7.3%
NR/NS 3.1%

42. Cum apreciaţi evoluţia calităţii mediului  
 înconjurător în ultimii 3 ani?

S-a ameliorat semnifi cativ 2.2%
S-a ameliorat nesemnifi cativ 17.5%
Nu s-a schimbat 33.7%
S-a deteriorat nesemnifi cativ 25.5%
S-a deteriorat semnifi cativ 14.9%
NR/NS 6.2%

43. Cum credeţi că se schimbă calitatea vieţeii 
 în localităţile rurale din Republica Moldova?

Calitatea vieţii în localităţile rurale se apropie 
rapid de calitatea vieţii din cele urbane 5.8%

Calitatea vieţii în localităţile rurale se apropie 
lent de calitatea vieţii din cele urbane 25.6%

Nu se schimbă 19.9%
Calitatea vieţii în localităţile rurale se 
înrăutăţeşte lent comparativ cu calitatea vieţii 
din cele urbane

26.5%

Calitatea vieţii în localităţile rurale se 
înrăutăţeşte rapid comparativ cu calitatea 
vieţii din cele urbane

13.0%

NR/NS 9.1%
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Indicele de Stare a Ţării

Metodologia de calcul
Centrul Analitic Independent EX-

PERT-GRUP a elaborat metodologia de 
calculare a Indicelui de Stare a Ţării (IST) 
care va fi  măsurat anual pe baza informaţi-
ei obţinute din sondajele de opinie publică. 
Prima chestionare a fost efectuată în au-
gust-septembrie 2007 de compania socio-
logică CBS-AXA pe un eşantion din 1094 
de respondenţi cu vârsta 18 ani şi mai mult, 
marja de eroare fi ind 3%. Chestionarul este 
compus din 43 întrebări, fi ecare având câte 
cinci variante de răspuns (vezi secţiunea 
precedentă). Întrebările sunt grupate în 13 
blocuri, identifi când atitudinile publicului 
faţă de diverse aspecte relevante pentru a 
înţelege gradul de dezvoltare a unei ţări. 
Formularea concretă a variantelor de răs-
puns diferă de la o întrebare la alta, dar 
intensitatea atitudinilor publice exprimate 
se situează, în fi ecare caz, pe următoarea 
scală: 

integral pozitivă (++)  moderat po-
zitivă (+)  neutră (0)  moderat nega-
tivă (-)  integral negativă (- -)

Pentru fi ecare din cele 43 de între-
bări este calculat un indice individual QX, 
care, luat în parte, exprimă încrederea sau 
aprobarea publică faţă de anumite aspecte 
economice, politice sau sociale importan-
te pentru cetăţeni. Indicii individuali sunt 
calculaţi după formula generală:

QX = FX
(++)

 + 0,5*FX
(+)

 - 0,5*FX
(-) - FX

(--)
,

unde Fx
(++), Fx

(+), Fx
(-) şi Fx

(--) sunt, re-
spectiv, frecvenţele (exprimate în procente) 
ale răspunsurilor integral pozitive, pozitive, 
negative şi integral negative acumulate de 
întrebarea X. Adică, din răspunsurile afl ate 
de partea pozitivă a scalei se scad răspun-
surile afl ate de partea negativă, iar pentru 
a acorda o pondere mai mare răspunsurilor 
extreme, acestea sunt ponderate cu 1, iar 
cele intermediare – cu 0,5. Răspunsurile 
neutre, precum şi non-răspunsurile, sunt 
ignorate. Semnul „+” al indicelui individual 

QX atestă prevalarea încrederii faţă de neîn-
credere, semnul „-” arată situaţia inversă. 

Exemplu. La întrebarea 1 din chestio-
nar, „Ce senzaţii aveţi în legătură cu faptul 
că sunteţi cetăţeni ai Republicii Moldova?”, 
36,6% din intervievaţi au răspuns „foarte 
mândru”, 36,1% - „mai degrabă mândru”, 
12,4% - „nu au nici un sentiment”, 7,2% - 
„mai degrabă regretă” şi 3,6% - „în mod si-
gur regretă”. Utilizând formula de mai sus, 
indicele individual Q1 va fi  calculat în felul 
următor:

Q1 = 36,6 + 0,5*36,1 – 0,5*7,2 – 3,6 = 47,5
Semnul „+” în faţa indicelui denotă că 

atitudinile pozitive faţă de deţinerea cetăţe-
niei Republicii Moldova prevalează în soci-
etatea moldovenească semnifi cativ asupra 
celor negative. Teoretic, fi ecare indice indi-
vidual QX poate primi valori în segmentul 
[-100; + 100]. Sensul indicilor pentru câteva 
cazuri importante:

 QX = -100: 100% din răspunsurile la între-
barea dată au fost integral negative, adică 
avem o atitudine publică total negativă (de 
neîncredere, de dezaprobare etc.) vizavi de 
subiectul respectiv; evident, probabilitatea 
acestui caz este foarte mică;

 QX = -50: prevalează atitudinile publice ne-
gative, adică în societate avem mai degrabă 
o neîncredere sau dezaprobare a cetăţenilor 
vizavi de subiectul respectiv;

 QX = 0: prevalează atitudinile publice ne-
utre sau atitudinile opuse se compensează 
reciproc;

 QX = +50: prevalează atitudinile publice 
pozitive, adică este vorba de o anumită în-
credere sau aprobare a publicului vizavi de 
subiectul respectiv;

 QX = +100: 100% din răspunsurile date la 
întrebarea respectivă au fost integral pozi-
tive; în acest caz avem de a face cu o totală 
încredere sau aprobare a cetăţenilor vizavi 
de subiectul respectiv; evident, ca şi în cazul 
extremei negative, probabilitatea cazului ex-
trem pozitiv este foarte mică.
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Calcularea indicilor
Tabelul 1 indică valoarea indicilor 
individuali de percepţie pentru fi ecare 
din cele 43 de întrebări care au intrat 
în sondajul de opinie publică. După 
cum se vede din tabel, percepţiile 
publice negative predomină asupra ce-
lor pozitive pentru 28 de întrebări, iar 
atitudinile pozitive predomină asupra 
celor negative pentru 15 întrebări 

adresate cetăţenilor. Să remarcăm, 
în acest context, că cea mai mare 
valoare (+84,5) revine indicelui de la 
întrebarea nr.34 referitoare la accesul 
la energie electrică, iar cea mai mică 
valoare (-78,3) revine indicelui indi-
vidual al întrebării nr.36, referitoare la 
accesul la Internet. Este important că 
toate întrebările din blocul „încredere 
generală” au obţinut indici pozitivi, în 

Qx
Blocul de întrebări „încredere generală” 

1. Ce sentiment aveţi în legătură cu faptul că sunteţi cetăţeni ai Republicii Moldova? +47.5

2. Dacă aţi avea posibilitatea să plecaţi pentru totdeauna din Moldova, împreună cu familia Dumneavoastră, 
pentru a începe o viaţă nouă într-o ţară mai prosperă, cum aţi proceda? +18.0

3. Aţi dori ca copiii sau nepoţii Dumneavoastră să trăiască în Republica Moldova? +30.5
4. Cum apreciaţi Republica Moldova, în general, ca loc de trai? +8.7

Blocul de întrebări „dezvoltarea resurselor umane”
5. Cum s-a schimbat nivelul Dumneavoastră de trai în ultimul an? -6.9

6. În ce măsură sunteţi de acord cu afi rmaţia că studiile în societatea noastră sunt capabile să asigure 
succesul în viaţă (găsirea unui loc de muncă, salariu mai mare etc.)? +6.3

7. Cum apreciaţi starea sănătăţii Dumneavoastră? +7.9

8. Dacă Dumneavoastră sau apropiaţii Dumneavoastră s-ar afl a într-o situaţie difi cilă, credeţi că aţi putea 
miza pe un ajutor plenar din partea statului? -38.0

Blocul de întrebări „situaţie şi perspective demografi ce”

9. Gândindu-vă la condiţiile care determină decizia tinerilor familii de a da naştere copiilor, cum credeţi că 
sunt aceste condiţii astăzi în comparaţie cu cele din anul trecut? -20.6

10. Comparativ cu situaţia de acum 10 ani, cum credeţi că sunt relaţiile de familie în Republica Moldova? -32.6

11. Dacă aţi avea posibilitatea, aţi dori ca în următoarele 3 luni să emigraţi peste hotare pentru a munci? +4.9

12. (Întrebare pentru locuitorii localităţilor rurale) Dacă aţi avea posibilitatea, aţi schimba locul de trai din 
localitatea Dumneavoastră spre o localitate urbană? +23.2

Blocul de întrebări „situaţie economică”
13. Comparativ cu situaţia din anul precedent, cum s-au schimbat veniturile Dumneavoastră? -9.9

14. Comparativ cu situaţia din anul precedent, astăzi este mai greu sau mai uşor de găsit un loc de muncă 
bine plătit în Republica Moldova? -35

15. Ce nivel de încredere aveţi în sistemul bancar din ţara noastră? -12.6
Blocul de întrebări „coeziune socială” 

16. Aveţi senzaţia că în ţara noastră există un scop comun sau o idee comună de dezvoltare naţională care ar 
uni în jurul său toţi cetăţenii ţării? -12.2

17. Cum evaluaţi relaţiile dintre oamenii de diferite naţionalităţi care locuiesc în Republica Moldova? +33.5
Blocul de întrebări „participare politică”

18. Credeţi că prin participarea la alegeri puteţi infl uenţa situaţia din ţară în direcţia favorabilă 
Dumneavoastră? -4.2

19. Credeţi că cetăţenii simpli, în mod direct sau prin intermediul grupurilor de iniţiativă, pot infl uenţa luarea 
deciziilor în localitatea Dumneavoastră? -2.7

20. În ce măsură politicile statului refl ectă interesele şi aşteptările Dumneavoastră? -28.2
21. Câtă încredere aveţi în administraţia publică locală din localitatea Dumneavoastră? -6.3

Blocul de întrebări „respectarea drepturilor”
22. Credeţi că, în general, drepturile Dumneavoastră sunt respectate în societatea noastră? -24.3

23. În cazul dacă drepturile Dumneavoastră legitime ar fi  încălcate, credeţi că justiţia din ţara noastră v-ar 
restabili aceste drepturi? -23.7

Tabelul 1 Indicii individuali de percepţie a stării de dezvoltare a ţării
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Blocul de întrebări „imagine şi politică externă”
24. Credeţi că ţara noastră reuşeşte să-şi apere şi să-şi promoveze interesele sale în lume? -7.8
25. Care credeţi că este imaginea ţării noastre în lume? -10.1

Blocul de întrebări „securitate personală”

26. Credeţi că în ţara noastră vă este asigurată securitatea Dumneavoastră personală şi a familiei 
Dumneavoastră? -5.8

27. În ce măsură credeţi că ţara noastră este pregătită să înfrunte calamităţi naturale sau tehnogene (de 
exemplu, secetă, inundaţii, incendii de proporţii)? -41.6

Blocul de întrebări „dezvoltarea infrastructurii fi zice”
28. În ce măsură duceţi lipsă de apeduct? -11.9
29. În ce măsură duceţi lipsă de apă caldă? -68.2
30. În ce măsură duceţi lipsă de sistem de canalizare? -39.6
31. În ce măsură duceţi lipsă de conectarea la reţeaua de gaz natural? -3.6
32. În ce măsură duceţi lipsă de acces la transportul public? +35.2
33. În ce măsură duceţi lipsă de acces la drumuri? +4.0
34. În ce măsură duceţi lipsă de acces la energie electrică? +84.5
35. În ce măsură duceţi lipsă de acces la energie termică? -46.3

Blocul de întrebări „dezvoltarea infrastructurii digitale”
36. În ce măsură duceţi lipsă de Internet? -78.3
37. În ce măsură duceţi lipsă de telefonie fi xă? +60.9
38. În ce măsură duceţi lipsă de telefonie mobilă? -20.5
39. În ce măsură duceţi lipsă de computer? -65.4
40. În ce măsură duceţi lipsă de televiziune prin eter sau cablu? +31.9

Blocul de întrebări „mediul ambiant”
41. Sunteţi satisfăcuţi de calitatea mediului ambiant? +3.9
42. Cum apreciaţi evoluţia calităţii mediului înconjurător în ultimii 3 ani? -16.7

Blocul de întrebări „dezvoltare regională”
43. Cum credeţi că se schimbă calitatea vieţii în localităţile rurale din Republica Moldova? -7.7

timp ce indicii la toate întrebările din 
blocurile mari „situaţie economică” şi 
„participare politică” – valori negative. 

Cei 43 de indicatori individuali au 
fost reuniţi în 13 indici sectoriali de per-
cepţie, calculaţi (cu o singură excepţie) 

Tabelul 2 Indicii sectoriali de percepţie a stării de dezvoltare a ţării

Blocurile de întrebări Denumirea indicatorului sectorial Acro-
nim Modalitatea de calcul Valoarea 

calculată
1. „încredere generală” Indicele de Încredere Generală IIG Media aritmetică Q1 - Q4 +26,2

2. „dezvoltarea resurselor 
umane” Indicele Resurselor Umane IRU Media aritmetică Q5 - Q8 -7,7

3. „situaţie şi perspective 
demografi ce” Indicele Riscurilor Demografi ce IRD Media aritmetică Q9 - Q12 -6,3

4. „situaţie economică” Indicele Situaţiei Economice ISE Media aritmetică Q13 - Q15 -19,2
5. „coeziune socială” Indicele de Coeziune Socială ICS Media aritmetică Q16, Q17 +10,7
6. „participare politică” Indicele de Participare Politică IPP Media aritmetică Q18 - Q21 -10,4

7. „respectarea 
drepturilor” Indicele de Respectare a Drepturilor IRD Media aritmetică Q22, Q23 -24,0

8. „imagine şi politică 
externă” Indicele de Imagine Externă IIE Media aritmetică Q24, Q25 -9,0

9. „securitate personală” Indicele de Securitate Personală ISP Media aritmetică Q26, Q27 -23,7

10. „dezvoltarea 
infrastructurii fi zice” Indicele Infrastructurii Fizice IIF Media aritmetică Q28 – Q35 -5,7

11. „dezvoltarea 
infrastructurii digitale” Indicele Infrastructurii Digitale IID Media aritmetică Q36 – Q40 -14,3

12. „mediul ambiant” Indicele de stare a Mediului Ambiant IMA Media aritmetică Q41, Q42 -6,4
13. „dezvoltare regională” Indicele de Dezvoltare Regională IDR Este egal cu Q43 -7,7
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ca medii aritmetice simple a indicatorilor 
individuali din fi ecare bloc de întrebări 
(Tabelul 2).

Astfel, utilizând aceşti indici se poate 
afi rma că în societate predomină o încredere 
generală pozitivă faţă de ţară, iar coeziunea 
socială încă este la un nivel destul de înalt. 
Acestea ar putea fi  active importante pe care 
politicienii ar trebui să le ia în consideraţie 
şi să le utilizeze pentru a construi mesaje şi 
demersuri de politici publice efi ciente. 

Indicele Resurselor Umane (IRU) a în-
registrat valori negative din cauza lipsei de 
încredere a cetăţenilor faţă de capacităţile 
statului de a oferi protecţie socială în cazul 
survenirii unor situaţii majore (boală, pier-
dere a locului de muncă etc.) şi înrăutăţirii 
condiţiilor de trai al populaţiei. Din ferici-
re, majoritatea cetăţenilor consideră că au o 
stare bună de sănătate, iar educaţia încă este 
un activ important care poate asigura suc-
cesul personal în societatea moldovenească. 
Aceste aspecte sunt analizate în detaliu în 
capitolul DEZVOLTAREA CAPITALU
LUI UMAN.

Ca urmare a înrăutăţirii condiţiilor fa-
vorabile naşterii copiilor şi reducerii coezi-
unii în interiorul familiilor, Indicele Riscu-
rilor Demografi ce (IRD) a înregistrat valori 
negative, -6,3 (vezi capitolul DEMOGRA
FIA: O AMENINŢARE LATENTĂ). Tot-
odată, un număr ridicat de persoane doresc 
să rămână în ţară, cel puţin pe termen scurt. 
De asemenea, majoritatea rezidenţilor rurali 
declară că nu ar dori să locuiască în mediul 
urban, chiar dacă ar avea această posibilitate. 
Prin urmare, există premise ca, cel puţin pe 
termen scurt, presiunile migraţionale asu-
pra mediului urban nu vor creşte. În acelaşi 
timp, majoritatea tinerilor care s-au născut 
în mediul rural, doresc totuşi să plece din 
localităţile lor de origine. Evident, acest fapt 
creează riscuri majore pe termen lung.

Toate componentele Indicelui de Stare 
Economică (ISE) au înregistrat valori nega-
tive, inclusiv ISE: -19,2. Majoritatea cetăţe-
nilor consideră că veniturile lor au scăzut în 
termeni reali în ultimul an şi că astăzi este 
mai greu să găseşti un loc de muncă bine plă-
tit decât acum un an. Un aspect surprinză-
tor este persistenţa neîncrederii populare în 
sistemul bancar. Aceasta contravine, într-un 
fel, procesului obiectiv de dezvoltare şi con-

solidare fi nanciară a sistemului bancar ce s-a 
manifestat pe parcursul ultimilor ani (vezi 
subcapitolul SISTEMUL BANCAR). Aceste 
atitudini negative pot fi  explicate, probabil, 
de persistenţa amintirilor despre crahul eco-
nomiilor păstrate în sistemul bancar de la 
începutul anilor 1990. Neîncrederea faţă de 
bănci se manifestă preponderent în mediul 
rural, aspect explicat de faptul că la această 
etapă băncile prestează servicii de care bene-
fi ciază în primul rând localităţi şi ramuri de 
activitate adiacente economiilor urbane.

Indicele de Participare Politică (IPP) a 
înregistrat valori negative, -10,4 - în primul 
rând din cauza distanţării majore a politici-
lor de stat în raport cu interesele şi aşteptări-
le cetăţenilor (vezi întrebarea 20). Totodată, 
publicul nu manifestă un grad sporit de în-
credere nici în raport cu autorităţile de ni-
vel local şi nu consideră că cetăţenii de rând 
pot schimba lucrurile nici prin participarea 
la alegeri, nici prin intermediul grupurilor 
de iniţiativă. Implicaţia acestor dispoziţii 
publice este refl ectată în deplină măsură 
în subcapitolul CULTURĂ ŞI PARTICI
PARE POLITICĂ. Înstrăinarea cetăţean-
guvern a favorizat şi lipsa unor canalele de 
comunicare şi infl uenţă inversă de la cetă-
ţean la funcţionar, a determinat formarea 
unei clase relativ închise şi inefi ciente de 
funcţionari publici, din care mulţi sunt mai 
degrabă obedienţi politici, decât adepţi ai 
interesului public (subcapitolul ADMINIS
TRAŢIE PUBLICĂ). Lipsa de încredere a 
cetăţenilor în propriile forţe şi absenteismul 
politic şi social au determinat şi formarea 
unei societăţi civile plăpânde (subcapitolul 
SOCIETATE CIVILĂ). În acelaşi capitol 
- AVANSAREA DEMOCRATIZĂRII ŞI 
BUNEI GUVERNĂRI - sunt analizaţi şi 
factorii care au determinat valoarea nega-
tivă a Indicelui Respectării Drepturilor (-
24,0). Majoritatea cetăţenilor intervievaţi în 
cadrul sondajului consideră că în societatea 
noastră drepturile lor nu le sunt respectate 
(întrebarea 22, aspect elucidat în subcapito-
lul DREPTURILE OMULUI), iar în cazul 
când aceste drepturi ar fi  încălcate, justiţia 
nu ar fi  în stare, în opinia lor, să-i repună în 
drepturi (întrebarea 23, vezi cauzele în sub-
capitolul JUSTIŢIA). 

În capitolul 5, PROMOVAREA UNEI 
POLITICI EXTERNE EFICIENTE, sunt 
analizaţi o serie de factori care au condus la 
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formarea unei imagini externe nefavorabile 
a Republicii Moldova, care împiedică stabi-
lirea unor relaţii normale cu vecinii noştri 
şi cu principalii actori internaţionali. De-
fi cienţele în comunicarea externă au indus 
publicului percepţii negative asupra politicii 
noastre externe, lucru atestat şi de valoarea 
negativă (-9,0) a Indicelui Imaginii Externe.

Securitatea personală este un aspect 
care nu a fost analizat în mod detaliat în 
acest Raport. Acest neajuns va fi  înlăturat 
în ediţiile viitoare ale Raportului de Stare a 
Ţării. Totodată, pentru a putea determina 
progresul la acest capitol, autorii au inclus 
în chestionarul Sondajului „Republica Mol-
dova 2007: starea ţării şi a oamenilor” între-
bări relevante pentru a dezvălui atitudinea 
publică. Cetăţenii au fost întrebaţi dacă ei 
personal sau familiile lor se simt în siguran-
ţă în societatea moldovenească şi dacă ţara 
în ansamblu este pregătită să facă faţă unor 
circumstanţe majore de natură să afecteze 
securitatea personală (calamităţi tehnogene 
şi naturale). Indicatorul individual pentru 
prima întrebare este moderat negativ (-5,8), 
în timp ce al doilea a fost puternic negativ 
(-41,6), fi ind probabil în mare măsură re-
zultatul modului în care guvernul a gestio-
nat consecinţele secetei puternice din vara 
anului 2007.

În capitolul MODERNIZAREA IN
FRASTRUCTURII FIZICE autorii au în-
cercat să facă o analiză obiectivă a situaţiei 
şi perspectivelor drumurilor rutiere, secto-
rului energetic şi gospodăriei comunale. În 
acelaşi timp, noi am întrebat cetăţenii des-
pre măsura în care au acces la un număr de 
opt servicii publice (apeduct, apă caldă, sis-
teme de canalizare, reţeaua de gaz natural, 
transport public, drumuri, energie electrică 
şi energie termică). Răspunsurile pozitive 
au prevalat numai în cazul transportului 
public, drumurilor şi energiei electrice, re-
stul fi ind semnifi cativ negative. Ca urmare, 
şi Indicele perceput al Dezvoltării Infras-
tructurii Fizice (IIF) a fost unul moderat 
negativ (-5,7).

Tehnologiile şi cunoştinţele sunt in-
gredientele indispensabile pentru ca o na-
ţiune să fi e internaţional competitivă (vezi 
capitolul spre o SOCIETATE BAZATĂ PE 
CUNOŞTINŢE ŞI TEHNOLOGII). În 
abordarea autorilor acestui Raport, gradul 
de penetrare a infrastructurii digitale este 
un indicator al dezvoltării şi aplicării teh-
nologiilor şi cunoştinţelor în activitatea eco-
nomică şi socială. Sondajul atestă un grad 
relativ înalt de penetrare a telefoniei fi xe şi 
televiziunii prin cablu şi eter, dar foarte scă-
zut pentru telefonia mobilă, computer şi In-
ternet. Drept urmare, Indicele perceput de 
Dezvoltare a Infrastructurii Digitale (IID) a 
primit valori negative (-14,3).

Deşi publicul pare a fi , în linii mari, sa-
tisfăcut de calitatea mediului ambiant (în-
trebarea 41), acesta percepe totuşi evoluţii 
negative ale mediului ambiant în ultimii 
3 ani. Veridicitatea acestor percepţii este 
confi rmată şi de analizele din capitolul ME
DIUL ŞI RESURSELE NATURALE: SĂ 
NE GÂNDIM LA VIITOR. Indicele de 
stare a Mediului Ambiant (IMA) a primit 
valoarea negativă (-7,7).

Hârtia de turnesol pentru nivelul de 
dezvoltare regională în Republica Moldova 
este, în opinia noastră, calitatea vieţii în me-
diul rural. Majoritatea cetăţenilor intervie-
vaţi consideră că decalajul standardelor de 
viaţă în mediul rural faţă de cel urban este 
în creştere. Acesta atestă un proces dezechi-
librat şi nedurabil de dezvoltare regională în 
ţara noastră (vezi şi capitolul MOLDOVA 
REGIONALĂ).

În fi nal, Indicele de Stare a Ţării (IST), 
a fost calculat ca medie aritmetică simplă 
a celor 13 Indici Sectoriali. Pentru anul 
2007, IST a primit valoare moderat negati-
vă (-7,5). Cea mai mare infl uenţă negativă 
asupra IST a avut-o nerespectarea dreptu-
rilor omului, sentimentul de insecuritate 
personală şi absenţa unei creşteri econo-
mice calitative, care s-ar refl ecta în nivelul 
veniturilor şi creşterea numărului de locuri 
de muncă bine plătite. 
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Dezvoltarea capitalului uman
În primul deceniu al tranziţiei, incidenţa 

sărăciei în Republica Moldova a crescut cu 
cel mai accelerat ritm între ţările Europei de 
Est şi Asiei Centrale. Acest proces a inver-
sat în anul 2000, dar din 2004 rata generală 
a sărăciei a încetat să mai scadă din cauza 
extinderii sărăciei în zonele rurale. În 2006, 
incidenţa generală a sărăciei a atins valoarea 
de 30%. Rentabilitatea redusă în agricultură, 
rata scăzută de creare a locurilor de muncă 
în afara sectorului agricol şi sistemul inefi ci-
ent de protecţie socială sunt cauzele majore 
ale sărăciei. În cazul în care nu vor fi  între-
prinse acţiuni în vederea asigurării unei 
creşteri economice durabile, investiţiilor în 
dezvoltarea capitalului uman, consolidării 
sistemului de protecţie socială şi îmbună-
tăţirii sistemului de monitorizare a sărăciei, 
este posibilă revenirea la indicatori ai sărăci-
ei similari celor din deceniul trecut.

Domeniul educaţional reprezintă unul 
dintre punctele vulnerabile specifi ce tutu-
ror guvernărilor pe care le-a avut Republi-
ca Moldova de la declararea independenţei 
sale. Tendinţa principală care a caracterizat 
această perioadă este crearea unui sistem 
educaţional autohton prin diferenţierea faţă 
de sistemul sovietic educaţional şi coope-
rarea intensivă cu sistemele educaţionale 
din ţările vecine şi cele vest-europene sau 
cu instituţiile internaţionale care activează 
în acest domeniu. Astfel, a fost iniţiată o 
amplă reformă structurală şi funcţională a 
sistemului educaţional. Reforma continuă 
şi în prezent. Totodată, ca şi în situaţia altor 
domenii, în această perioadă se manifestă 
şi acţiuni de contra-reformă. În prezent, cel 
puţin în mod declarativ, vectorul reformelor 
educaţionale este direcţionat către dezvolta-
rea educaţiei în contextul integrării europene 
a Republicii Moldova. Sistemul educaţional 
din Republica Moldova însă nu a reuşit să 
se contextualizeze în ansamblul educaţional 
european, chiar dacă într-o multitudine de 
aspecte sunt implementate acţiuni şi practici 
de reformă. În contextul dat, în această pri-

mă ediţie a Raportului de Stare a Ţării con-
siderăm că pentru subcapitolul „Educaţia” 
este prioritar nivelul educaţional secundar 
profesional, deoarece tocmai educaţia pro-
fesional-secundară poate fi  considerată cel 
mai vulnerabil punct al sistemului educaţio-
nal din Republica Moldova. Chiar dacă este 
cea mai apropiată de piaţa forţei de muncă, 
educaţia de nivel secundar profesional nu 
răspunde necesităţilor reale ale economiei 
Republicii Moldova. În perioada de tranzi-
ţie reformele educaţionale s-au concentrat 
mai degrabă asupra nivelului primar, secun-
dar general şi asupra celui superior. Nivelul 
secundar-profesional, ca primă formă acce-
sibilă de formare profesională, nu a fost con-
siderat prioritar şi de interes pentru dezvol-
tarea economică a Republicii Moldova. Din 
cauza acestui dezinteres a avut de pierdut nu 
numai piaţa forţei de muncă, ci însuşi siste-
mul educaţional, care a fost disproporţionat 
în aspectul ce ţine de formarea profesională 
calitativă. 

Sistemul de sănătate înregistrează un 
progres lent al reformelor. Cresc alocările 
publice pentru sănătate, însă raportate pe 
cap de locuitor ele sunt încă extrem de mici. 
Indicatorii de sănătate, cum ar fi  mortali-
tatea maternă şi cea infantilă s-au îmbună-
tăţit, însă rămân cu mult în urma celor din 
Uniunea Europeană. În cazul maladiilor so-
cial condiţionate, cum ar fi  HIV/SIDA sau 
tuberculoza, indicatorii trasaţi nu au fost 
atinşi. Finanţarea acestor domenii este ba-
zată preponderent pe surse bugetare şi pe 
donaţii externe. Se menţine accesul inechi-
tabil al diferitelor categorii de populaţie la 
serviciile medicale de calitate. Gestionarea 
resurselor fi nanciare, umane, fondurilor fi xe 
necesită o efi cientizare în întreg sistemul de 
sănătate. Statul şi-a luat angajamente con-
crete pentru realizarea politicilor şi a pro-
gramelor de ameliorare a situaţiei în dome-
niu. Un rol important de iniţiator de politici 
şi programe cu planuri de acţiuni detaliate, 
care se referă, practic, la toate domeniile pri-
oritare ale sănătăţii publice, îi revine Minis-
terului Sănătăţii. 
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Domeniul protecţiei sociale la momen-
tul actual se afl ă în proces de reformare. Îm-
bătrânirea şi emigraţia populaţiei generează 
instabilitatea fi nanciară a sistemului de asi-
gurări sociale din Republica Moldova. În 
acelaşi timp, guvernul a iniţiat un şir de re-
forme menite să dezvolte sistemul de servi-
cii sociale pentru diferite categorii de popu-
laţie. Dar pare a fi  defi citară voinţa politică 
pentru a implementa în mod consistent re-
formele politic-riscante (reforma sistemului 
de pensii şi a politicii de compensaţii nomi-
native). Domeniul protecţiei sociale se con-
fruntă cu insufi cienţa resurselor fi nanciare 
destinate dezvoltării unui cadru efi cient de 
servicii şi benefi cii sociale, care să ofere un 
sprijin real categoriilor defavorizate. În acest 
sens este necesar de întreprins măsuri în ve-
derea reformării condiţiilor de pensionare, 
redistribuirea asigurărilor sociale precum şi 
în domeniul consolidării capacităţilor servi-
ciilor de asistenţă socială. 

Copiii reprezintă o categorie socială 
care a suferit disproporţionat de mult de pe 
urma reformelor economice şi sociale eşua-
te. În Republica Moldova, copiii au ajuns să 
se maturizeze foarte devreme, ca urmare a 
greutăţilor economice şi a faptului că mulţi 
dintre ei trebuie să-şi asume de prea timpu-
riu responsabilităţi care nu sunt pe măsura 
puterilor lor. Mulţi copii sunt educaţi în fa-
milii care s-au dezintegrat în urma divorţu-
lui sau emigrării unuia sau ambilor părinţi. 
Socializarea lor inadecvată va reduce esenţi-
al calitatea resurselor umane în viitor.

Demografi a: 
o ameninţare latentă

Actualele realităţi demografi ce din Re-
publica Moldova pot fi  numite criză demo-
grafi că sau depopulare latentă. În deceniul 
1997-2007, populaţia prezentă în Republica 
Moldova (fără regiunea transnistreană) a 
scăzut cu 2,1%, în mediul rural cu 0,5%, iar 
în mediul urban cu 4,3%. Scăderea popula-
ţiei este determinată de natalitatea redusă, 
emigraţie şi creşterea mortalităţii, iar inter-
acţiunea lor complexă a catalizat şi mai mult 
fenomenul depopulării.

Dezintegrarea instituţiei familiale, ca 
celulă de bază a societăţii, a contribuit esen-
ţial la aceste realităţi. Se observă, astfel, ac-
celerarea ritmului de comprimare a fami-

liei tipice moldoveneşti. Dacă în 30 de ani 
(1959-1989) numărul mediu de persoane 
în familie a scăzut de la 3,8 la 3,4 persoane, 
în următorii 18 ani (1990-2007) numărul 
membrilor a scăzut practic tot cu atât, atin-
gând 3,1 persoane. Printre tinerele familii 
persistă tendinţa de a amâna naşterea copii-
lor, ca reacţie la mediul social-economic ne-
favorabil. A altă tendinţă care se conturează 
pregnant este creşterea numărului de copii 
născuţi în afara căsătoriei.

Emigraţia intensă a forţei de muncă a 
complicat şi mai mult situaţia demografi că 
şubrezită de mecanismele naturale (natalita-
te - mortalitate). Principalul determinant al 
emigraţiei rămâne decalajul salarial dintre 
Republica Moldova şi ţările care recepţio-
nează emigranţii moldoveni. Cu toate că sa-
lariul real în economia moldovenească este 
în creştere, diferenţa dintre nivelul de remu-
nerare a muncii este deocamdată prea mare 
pentru a ranversa fl uxul de emigranţi. În 
plus, constituirea reţelelor sociale de suport 
reciproc permite reducerea riscurilor şi cos-
turilor emigrării şi facilitează plecarea noilor 
valuri de emigranţi. Peste o treime din emi-
granţii intervievaţi au declarat că decizia de 
emigrare a fost în mare măsură determinată 
de faptul că au avut persoane cunoscute în 
ţările de destinaţie. Emigrarea femeilor are 
implicaţii sociale deosebit de negative, care 
se manifestă prin dezintegrarea familiilor şi 
prin creşterea numărului de copii de vârstă 
mică care cresc fără mamă.

Migraţia internă, de asemenea, infl uen-
ţează procesele demografi ce din ţară. Deşi 
mai puţin intensă decât în trecut, migraţia 
internă rural-urban modelează presiunile 
adiţionale asupra mediului orăşenesc care 
nu este pregătit economic şi social pentru 
a asigura cu locuri de muncă şi condiţii de 
trai toţi doritorii de a se stabili în oraşele 
mari. Ecluza migraţiei externe a redus, dar 
nu a anihilat, presiunile rezultate din migra-
ţia internă. Totuşi, aceste presiuni nu vor fi  
înlăturate atâta timp cât standardele de viaţă 
în mediul rural vor fi  cu mult depăşite de 
cele din mediul urban. Din păcate, în gân-
direa politică din Republica Moldova încă 
mai persistă stereotipul moştenit din peri-
oada sovietică că populaţia rurală ar avea 
cerinţe mai mici faţă de condiţiile de trai, 
viaţa culturală, nivelul de venituri, calitatea 
serviciilor de educaţie şi sănătate prestate. 
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Acest stereotip determină luarea unor deci-
zii de politică care defavorizează rezidenţii 
din mediul rural (de exemplu, alocarea in-
vestiţiilor publice se face pentru proiecte de 
care benefi ciază în primul rând rezidenţii 
urbani).

Necesitatea unui salt economic
În anii 2000, Republica Moldova s-a bu-

curat de creştere economică relativ intensă 
şi a descoperit capacităţii nebănuite de re-
zistenţă economică la şocurile externe (criza 
vinului şi majorarea preţului la gazul impor-
tat din Rusia în 2006) şi interne (seceta din 
2007). În pofi da acestei creşteri aritmetic 
impresionante şi a implementării mai mul-
tor reforme economice, Republica Moldova 
nu a reuşit să atingă o creştere economică 
robustă, incluzivă şi calitativă. Stabilitatea 
macroeconomică a fost subminată de acce-
lerarea presiunilor infl aţioniste în anii 2006-
2007. Evoluţia sectoarelor economice este 
neuniformă, observându-se o modernizare 
lentă a economiei prin extinderea sectoru-
lui terţiar şi comprimarea relativă a celui 
primar. Această modernizare a fost însoţită 
de eliminarea unui număr mare de cetăţeni 
din procesele economice şi de creşterea ine-
galităţilor sociale şi economice. Din păcate, 
atitudinea guvernului şi funcţionarilor pu-
blici faţă de businessul privat rămâne una 
„răpitoare”, iar o alianţă mutual avantajoasă 
între guvernare şi sectorul privat în vederea 
dezvoltării şi modernizării durabile a ţării, 
încă nu a fost creată.

Sectorul fi nanciar a contribuit într-o 
anumită măsură, dar se pare că mai mult a 
profi tat de pe urma creşterii economice în 
sectorul real. Totuşi, consolidarea fi nancia-
ră a sistemului bancar şi dezvoltarea tot mai 
intensă a segmentelor nebancare ale secto-
rului (piaţa de capital, asigurările, servicii-
le de leasing, microfi nanţarea) vor facilita 
circulaţia resurselor fi nanciare şi în acest fel 
vor putea consolida baza expansiunii eco-
nomice. Intrarea în 2006-2007 a competito-
rilor externi va intensifi ca competiţia prac-
tic pe toate segmentele sectorului fi nanciar, 
cu efecte benefi ce asupra calităţii şi preţului 
serviciilor fi nanciare.

Unul din factorii-cheie ai dezvoltării 
Republicii Moldova este comerţul exterior, 
deoarece piaţa internă mică nu poate asi-

gura creşterea capacităţilor de producţie a 
companiilor rezidente. Creşterea şi reorien-
tarea exporturilor moldoveneşti spre pieţele 
Uniunii Europene (UE) constituie o nece-
sitate evidentă pentru atenuarea defi citului 
comercial şi sporirea Produsului Intern Brut 
(PIB). Totodată, capacităţile de expansiune 
comercială sunt în mare măsură limitate nu 
doar de bariere tarifare şi tehnice din par-
tea principalilor parteneri comerciali, ci mai 
degrabă de defi cienţe interne, legate în cea 
mai mare măsură de aşa-numita infrastruc-
tură a calităţii.

Ţinând cont de caracterul derivat al 
pieţei muncii, aceasta refl ectă pe deplin suc-
cesele sau insuccesele înregistrate de econo-
mia moldovenească. De aceea, diminuarea 
indicatorilor ocupaţionali denotă situaţia 
precară în care se afl ă atât piaţa muncii, cât 
şi economia naţională în ansamblu. Cu toa-
te că politicile promovate de stat în scopul 
ameliorării situaţiei din domeniul ocupării 
au contribuit esenţial la unele îmbunătăţiri, 
situaţia rămâne în continuare critică. În 
acest caz, unica soluţie este dezvoltarea no-
ilor pieţe de bunuri şi servicii care, pe de o 
parte ar conduce la însănătoşirea economiei 
naţionale, iar pe de altă parte – la ameliora-
rea situaţiei din domeniul ocupării.

Asistenţa tehnică joacă un rol extrem de 
important în dezvoltarea Republicii Moldo-
va. Această asistenţă a început să fi e acorda-
tă încă din anii ce au urmat proclamării in-
dependenţei. Ulterior, importanţa asistenţei 
tehnice a crescut treptat. Pe plan extern, co-
munitatea internaţională a donatorilor este 
foarte preocupată de coordonarea eforturi-
lor, de armonizarea ajutorului acordat, cu 
priorităţile de dezvoltare a ţărilor recipiente, 
de asigurarea unui rol mai mare al guverne-
lor naţionale în trasarea acestor priorităţi de 
dezvoltare. Pe plan intern remarcăm o serie 
de eforturi de stabilire a anumitor priorităţi 
de dezvoltare a ţării care au rezultat în ela-
borarea unor documente strategice naţiona-
le (în 2004 - SCERS, în 2007 - PND) agreate 
de comunitatea donatorilor. În viitor, im-
portanţa asistenţei va continua să crească, 
iar Planul Naţional de Dezvoltare, în con-
cordanţă cu Declaraţia de la Paris cu privire 
la Efi cacitatea Ajutorului pentru Dezvoltare 
(2005), poate să devină o platformă pentru 
acordarea asistenţei. Totodată, sporirea ro-
lului asistenţei tehnice în procesul de dez-
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voltare a Republicii Moldova impune şi o 
evaluare mult mai riguroasă a volumului, 
domeniilor de utilizare a asistenţei şi impac-
tul asupra dezvoltării ţării.

Avansarea democratizării şi 
bunei guvernări

Buna guvernare presupune existenţa 
unui proces politic ce vizează atingerea a 
trei obiective fundamentale ale societăţii: 
securitatea naţională în toată complexita-
tea ei; dezvoltarea economică şi asigurarea 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor. În Republica Moldova, nivelul 
culturii politice nu asigură o funcţionare 
bună a noilor instituţii democratice. Pro-
cesele de tranziţie şi modernizare prin care 
trece ţara noastră au fost însoţite de anumi-
te şocuri care au fost amplifi cate de facto-
rii colaterali: „criza identitară” şi confl ictul 
transnistrean, dar nici infl uenţele externe 
nu au fost de multe ori propice consolidării 
culturii politicii. Aceşti factori au contribuit 
la fragmentarea societăţii moldoveneşti pe 
segmente etnice, lingvistice, regionale etc.

Republica Moldova a înregistrat anu-
mite succese în modernizarea instituţiilor 
democratice în conformitate cu standardele 
europene. Totuşi, modernizarea societăţii 
per ansamblu nu a putut, în mod obiectiv, 
să fi e sincronizată cu modernizarea rapidă a 
instituţiilor. Cauza este că instituţiile publice 
şi cele ale societăţii civile au fost moderniza-
te în baza unor modele şi standarde de îm-
prumut pentru a se ancora într-un context 
european, care şi-a demonstrat efi cienţa în 
medii cu o cultură politică corespunzătoa-
re. Republica Moldova, însă, demonstrează 
o cultură politică preponderent arhaică sau 
parohială, opunând modernizării o mare 
rezistenţă. Caracteristica respectivă se re-
găseşte în comportamentul elitelor politice, 
preferinţele electorale ale cetăţenilor şi în 
gradul de participare cetăţenească la admi-
nistrarea treburilor publice. 

Despre funcţionarea defi cientă a insti-
tuţiilor democratice ne vorbeşte şi respectul 
limitat faţă de drepturile omului în Republi-
ca Moldova. Cu toate că la nivel de politici 
sunt înregistrate anumite progrese în ulti-
mii ani, rezultatele practice sunt modeste 
în comparaţie cu alte ţări din regiune. Din 
păcate, autorităţile nu reuşesc întotdeauna 

să implementeze adecvat actele legislative 
adoptate. Cauza acestui fapt ar fi , şi nu în 
ultimul rând, ignorarea sau nevalorifi carea 
capacităţilor administrative ale guvernului, 
a opiniilor societăţii civile. Totodată, drep-
turile omului apar deseori ca având o „prio-
ritate scăzută” pentru guvernanţi, şi în aces-
te circumstanţe actorii externi sunt cei care 
promovează respectarea drepturilor omului 
în Moldova.

Autoritatea judecătorească ca şi autori-
tăţile legislativă şi executivă constituie unul 
din pilonii de bază ai unei societăţi demo-
cratice. Scopul fundamental al acestei insti-
tuţii este înfăptuirea justiţiei în numele legii, 
asigurând ordinea statală şi constituţională 
a ţării de orice atentat. Totodată, justiţia 
este înfăptuită în scopul apărării şi realiză-
rii drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale 
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţi-
ilor. În vederea realizării scopului de bază, 
autorităţile judecătoreşti înfăptuiesc actul 
de justiţie. Înfăptuirea actului de justiţie 
este condiţionată de o serie de factori care 
îl infl uenţează atât pozitiv, cât şi negativ. În 
prezenta lucrare evidenţiem principalii fac-
tori care infl uenţează înfăptuirea justiţiei şi 
propunem unele recomandări orientate spre 
efi cientizarea activităţii autorităţii judecăto-
reşti, responsabilitatea şi independenţa aces-
teia astfel încât să fi e asigurată funcţionarea 
efi cientă a justiţiei şi respectiv întregului sis-
tem democratic.

Consolidarea bunei guvernări şi a insti-
tuţiilor democratice depinde în mod direct 
de administraţia publică. Prezenţa funcţio-
narilor publici în aparatul statal nu se iden-
tifi că cu administraţia publică. Putem vorbi 
despre o adevărată administraţie atunci când 
toate sectoarele vieţii sociale sunt organizate 
şi dirijate astfel încât să asigure populaţiei un 
trai decent, cu servicii de calitate. O astfel de 
administraţie se creează prin efortul comun 
al puterii politice, care adoptă reglementă-
rile administrative, şi al puterii executive, 
care înfăptuieşte administraţia prin corpul 
de funcţionari publici de o înaltă pregătire 
profesională, capabili să răspundă nevoilor 
societăţii printr-un comportament potrivit 
situaţiei. Toate acestea, conjugate cu creşte-
rea tehnologiei administrative, depolitizarea 
gestionării cadrelor publice, utilizarea siste-
mului bazat pe merit şi a carierei funcţiona-
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rilor publici, vor consolida buna guvernare. 
În procesul de integrare europeană calitatea 
administraţiei publice joacă un rol determi-
nant. Prin urmare, Republica Moldova, ca 
una din ţările ce tind spre această integrare, 
are de rezolvat mai multe probleme legate 
de: elaborarea reglementărilor administra-
tive, depolitizarea administraţiei, pregătirea 
funcţionarilor publici, selectarea şi promo-
varea acestora pe bază de merit, asigurarea 
condiţiilor de activitate şi a carierei lor. Ne-
rezolvarea acestor probleme în următorii 
5-7 ani va compromite programul de integra-
re europeană şi va aprofunda criza economică 
şi socială prin care trece astăzi ţara noastră. 

Gradul de dezvoltare a sectorului negu-
vernamental este şi el un criteriu de maturi-
zare a culturii politice. Din păcate, sectorul 
neguvernamental din Republica Moldova se 
afl ă deocamdată încă în proces de consoli-
dare. În 17 ani de experienţă democratică 
nu s-a reuşit, deocamdată, cristalizarea unui 
sector neguvernamental durabil, care să se 
impună ca actor incontestabil şi partener 
plenipotenţiar în afacerile publice.

În afară de aceasta, un alt indicator 
important pentru evaluarea culturii politi-
ce şi calităţii procesului de guvernare sunt 
alegerile. Astfel, aprecierea nepărtinitoare a 
modului de desfăşurare a alegerilor locale în 
2007 ni se pare foarte oportună şi necesa-
ră. Din păcate, constatăm că alegerile locale 
din 2007 se caracterizează printr-un recul în 
comparaţie cu electoralele precedente, con-
statat şi de OSCE. 

Promovarea unei politici 
externe efi ciente

Imaginea Moldovei în lume nu este încă 
una bine defi nită, dar conform principalilor 
indicatori pe ţară calculaţi de instituţiile şi 
organismele internaţionale, Republica Mol-
dova se plasează în rândul unor ţări medio-
cre şi fără prea multe perspective. Evoluţia 
acestor indicatori pe parcursul perioadei 
2004 -2006 reprezintă o înrăutăţire relativă. 
În comparaţie cu majoritatea ţărilor vecine 
din regiune, Moldova se afl ă pe o poziţie de 
ţară stagnantă, obscură şi indecisă. Un rol de 
o importanţă aparte asupra imaginii ţării îl 
joacă confl ictul transnistrean. Acest confl ict 
parţial îngheţat, conferă Moldovei o imagi-
ne de stat slab, vulnerabil şi incert. 

Evoluţia relaţiilor dintre Republica Mol-
dova şi Uniunea Europeană a înregistrat o 
dinamizare vizibilă, în special datorită sem-
nării în 2005 a Planului de Acţiuni Republica 
Moldova – Uniunea Europeană. La fel ca şi 
Acordul de Parteneriat şi Cooperare semnat 
de Republica Moldova cu UE în 1994, Planul 
de Acţiuni nu oferă o perspectivă clară de 
aderare la Uniunea Europeană într-un viitor 
previzibil. Negocierea şi stabilirea unor noi 
relaţii contractuale cu UE este condiţionată 
de buna implementare a Planului de Acţiuni 
de către Republica Moldova. Din păcate, la 
etapa actuală, implementarea Planului de 
Acţiuni de către autorităţile moldoveneşti 
este defi citară. 

Înlăturarea restanţelor va constitui ar-
gumentul forte al Republicii Moldova în 
vederea determinării Uniunii Europene de a 
accepta în următorii 3-5 ani inevitabilitatea 
negocierii şi stabilirii unor noi relaţii con-
tractuale. În caz contrar, ideea de integrare 
europeană poate fi  compromisă pe plan in-
tern, iar pe plan extern Republica Moldova 
riscă să se confrunte cu diminuarea treptată 
a sprijinului politic din partea Uniunii Eu-
ropene, evaporarea oricăror perspective de 
integrare europeană pe termen lung şi trans-
formarea sa într-o ţară-tampon cu o politică 
externă indecisă, instituţii democratice fra-
gile şi o economie stagnantă.

Odată cu apariţia sa în calitate de subiect 
de drept internaţional, Republica Moldova 
a fost nevoită să realizeze o serie de acţiuni 
în vederea fortifi cării şi legitimizării inter-
naţionale a statalităţii sale. În acest context, 
miza principală pentru orice stat indepen-
dent constituie stabilirea şi menţinerea unor 
relaţii efi ciente de parteneriat şi colaborare 
cu ţările vecine. De pildă, relaţiile noastre 
cu România doar în ultimii ani au cunoscut 
evoluţii diametral opuse: o perioadă de „an-
tantă cordială” în 2004-2006, după care a ur-
mat o îndepărtare radicală şi o răcire extra-
ordinară a relaţiilor între state. Credem că 
marea greşeală a autorităţilor moldoveneşti 
a fost faptul că nu au dorit să construiască 
relaţii durabile cu ţara vecină (indiferent de 
aspectul emotiv al acestor relaţii), ci au pre-
ferat să le facă dependente de conjunctura 
intereselor electorale şi politice interne, şi 
de multe ori invers proporţionale relaţiilor 
cu Federaţia Rusă. Or, raţionalitatea politică 
dictează relaţii bune şi pragmatice cu ambe-
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le state, ţinând cont cel puţin de realitatea 
geografi că şi de factorii istorici.

Relaţiile Republicii Moldova cu Ucraina 
sunt aparent lipsite de încărcătura emoţio-
nală caracteristică relaţiilor cu România sau 
Federaţia Rusă. Problemele din sfera ener-
getică, economică, istorică (împărţirea pa-
trimoniului unional, trasarea frontierei de 
stat) nu şi-au dobândit dimensiune politică 
foarte pronunţată. Însă aceasta nu înseam-
nă că cele două state nu au neînţelegeri sau 
poziţii divergente, ca de exemplu cazul so-
luţionării diferendului transnistrean. Totuşi, 
în cazul relaţiilor moldo-ucrainene, un rol 
extrem de pozitiv a jucat factorul european, 
atât prin apropierea politică între Ucraina şi 
Uniunea Europeană, cât şi prin venirea la 
putere a partidelor pro-occidentale în ţara 
vecină. Cooperarea trilaterală în securizarea 
frontierei moldo-ucrainene credem că este 
cea mai elocventă manifestare a acestuia. 
Participarea comună în alte iniţiative regio-
nale şi pan-europene va ajuta, indubitabil, la 
consolidarea relaţiilor între cele două state. 
Cu toate acestea, raporturile Chişinăului cu 
capitalele vecine vor fi  nuanţate în continu-
are de retorică şi comportament contradic-
torii şi riscante pentru realizarea deplină şi 
efi cace a potenţialului real al politicii exter-
ne moldoveneşti.

În pofi da aşteptărilor determinate de 
sfârşitul războiului rece, rolul forţelor mi-
litare nu s-a diminuat considerabil. Funcţia 
de contracarare a pericolelor militare prin 
posibilitatea de aplicare a forţelor arma-
te rămâne una din cele mai importante ale 
statului modern. Concomitent cu aceasta, 
modifi carea doctrinelor militare şi a con-
ceptelor construcţiei militare se impune din 
motivul aducerii în concordanţă cu modifi -
carea considerabilă a structurii pericolelor şi 
ameninţărilor şi cu dinamica schimbărilor 
geopolitice. Nivelul posibilităţilor de luptă 
şi al potenţialului de luptă al Forţelor Ar-
mate se determină prin condiţiile situaţiei 
geopolitice în regiune, pericolul existent şi 
probabilitatea declanşării unui confl ict ar-
mat. Totodată, trebuie luate în consideraţie 
şi posibilităţile economice ale statului pri-
vind întreţinerea Forţelor Armate. Situaţia 
geopolitică în regiunea unde se afl ă Repu-
blica Moldova, poate fi  caracterizată în în-
tregime ca fi ind stabilă. Republica Moldova 
este înconjurată de ţări prietene – Româ-

nia şi Ucraina - ţări care la nivel ofi cial nu 
pretind la teritoriul Moldovei, iar România 
este membră a Alianţei Nord-Atlantice. În 
următorii 5-10 ani, un pericol militar poa-
te fi  creat doar de prezenţa autoproclamatei 
republici transnistrene cu contingentul mi-
litar al Federaţiei Ruse. Totodată, realitatea e 
că la momentul actual, potenţialul de luptă 
al forţelor militare unite ale Transnistriei şi 
grupului trupelor ruseşti, constituie apro-
ximativ 1500 unităţi şi coraportul părţilor 
este de 1: 1,2. În prezenţa unui asemenea 
coraport al forţelor posibilitatea agresiunii 
nu este mare, iar un eventual confl ict mili-
tar declanşat ar fi  o aventură lipsită  de orice 
sens pentru toate părţile implicate.

Relaţiile Republicii Moldova cu Fede-
raţia Rusă au cunoscut şi ele nişte evoluţii 
contradictorii în ultimii ani: de la eşuarea 
semnării memorandumului „Kozak” şi ră-
cirea relaţiilor politice cu repercusiuni eco-
nomice foarte importante, până la o nouă 
apropiere între ambele state. Totodată, osci-
larea relaţiilor moldo-ruse, nu refl ectă doar 
o regândire a vectorului extern al Republicii 
Moldova, ci mai degrabă lipsa unei politici 
veritabile şi pragmatice faţă de acest stat. În 
mod evident, o nouă abordare faţă de Fede-
raţia Rusă trebuie să vizeze în primul rând 
soluţionarea confl ictului transnistrean, dar 
şi să ţină cont de multe „dependenţe” pe 
care le avem faţă de Federaţia Rusă. Totoda-
tă, fără această abordare pragmatică, relaţiile 
moldo-ruse vor reprezenta în continuare un 
factor de instabilitate în procesul de dezvol-
tare a Republicii Moldova.

Mediul şi resursele naturale: 
să ne gândim la viitor

Resursele naturale reprezintă o compo-
nentă indispensabilă a mediului natural şi a 
dezvoltării ţării. Importanţa resurselor na-
turale este accentuată de problemele cu care 
se confruntă ţara ca urmare a valorifi cării lor 
iraţionale, creşterii consumului de resurse, 
epuizării şi diminuării calităţii unor tipuri 
de resurse. Republica Moldova dispune de 
un potenţial semnifi cativ de resurse naturale, 
însă valorifi carea acestuia nu este adecvată din 
cauza unor factori de caracter instituţional, 
legislativ, social-economic şi educaţional. 

În pofi da reducerii considerabile a volu-
melor de emisii şi deversări, situaţia ecologi-
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că în majoritatea localităţilor ţării este tensi-
onată. Cel mai semnifi cativ impact al activi-
tăţii umane este poluarea excesivă a râurilor 
mici şi apelor freatice, a aerului atmosferic 
şi defrişările ilicite şi atitudinea barbară a 
populaţiei în ariile naturale protejate şi pă-
durile comunale. Pentru soluţionarea aces-
tor probleme sunt implementate proiecte de 
aprovizionare cu apă şi canalizare, control al 
emisiilor atmosferice de la sursele mobile şi 
de înverzire a localităţilor. Sunt aplicate me-
canisme economice de protecţie a resurse-
lor naturale, inclusiv plăţi pentru utilizare şi 
poluare, şi sancţiuni pentru încălcarea legis-
laţiei. Totuşi, nu se constată o îmbunătăţire 
esenţială a factorilor de mediu şi sănătăţii 
populaţiei. Sunt necesare investiţii serioase 
în infrastructura de aprovizionare cu apă 
potabilă şi canalizare, măsuri mai riguroa-
se de supraveghere a surselor de impact şi 
factorilor de mediu afectaţi, aplicarea unor 
sancţiuni mai severe persoanelor cu funcţii 
de răspundere şi monitorizarea adecvată a 
situaţiei ecologice.

Creşterea producţiei şi consumului este 
însoţită de sporirea similară a stocurilor de 
deşeuri. Cele mai stringente probleme de 
gestionare a deşeurilor în Republica Moldo-
va sunt prezenţa stocurilor mari de pesticide 
inutilizabile şi interzise păstrate în depozite 
deteriorate, evacuarea defectuoasă şi fără 
lucrări de colectare separată şi prelucrare a 
deşeurilor menajere solide, gunoiştile nea-
utorizate, stocarea dejecţiilor animaliere în 
intravilan şi în imediata apropiere a surselor 
de alimentare cu apă potabilă, acumularea 
excesivă şi tratarea insufi cientă a deşeurilor 
organice de la staţiile de epurare biologică 
şi stocurile de deşeuri toxice industriale. 
Deşeurile generează o multitudine de pro-
bleme de ordin economic şi social, legate 
în special de poluarea masivă a factorilor 
de mediu cu consecinţe grave asupra sănă-
tăţii şi calităţii vieţii. În pofi da eforturilor 
Guvernului, autorităţilor de mediu şi sănă-
tate şi ONG-urilor ecologice, majoritatea 
absolută a deşeurilor menajere acumulate, 
nu sunt gestionate conform regulamentelor 
şi normativelor stabilite. O bună parte din 
prevederile legislative au un caracter decla-
rativ şi fără acoperire instituţională, fi nanci-
ară şi de resurse umane. Populaţia şi agenţii 
economici nu sunt motivaţi economic nici 
pozitiv (prin subvenţii), nici negativ (prin 

sancţiuni) pentru evitarea, reducerea şi tra-
tarea adecvată a deşeurilor, iar compensarea 
prejudiciului este cel mai des superfi cială.

Solurile sunt una din principalele bo-
găţii naturale ale Republicii Moldova, dar 
calităţile şi fertilitatea acestora degradează 
vertiginos. În structura fondului funciar al 
ţării cota terenurilor agricole este inadmisi-
bil de mare (75%), în timp ce cota fondului 
silvic este de 2-3 ori mai mică decât cea op-
timă. Dezechilibrul ecologic dintre ecosiste-
mele naturale şi antropice amplifi că degra-
darea solurilor şi procesele de deşertifi care 
a terenurilor agricole. Strategia confuză de 
implementare a reformei funciare nu a creat 
condiţii pentru sporirea fertilităţii solurilor, 
utilizarea durabilă a terenurilor, sporirea 
producţiei agricole, exercitând, prin urma-
re, un impact negativ asupra economiei ţă-
rii. Nerespectarea tehnologiilor avansate şi 
degradarea solului au condus la micşorarea 
producţiei vegetale în ţară cu circa 50% în 
comparaţie cu anii ’90 ai secolului XX. În 
Republica Moldova pot fi  constatate astăzi 
peste 20 de forme de degradare a solului, dar 
5 dintre acestea au un impact deosebit de 
grav (eroziunea, dehumifi carea, secătuirea 
de elemente nutritive, sărăturarea şi com-
pactarea solurilor).

Suprafaţa mică a ariilor naturale prote-
jate (circa 4,6% din teritoriu) plasează Re-
publica Moldova pe unul din ultimele locuri 
printre ţările europene. Chiar şi multe arii 
naturale formal protejate, nu au în realitate 
teritoriul clar delimitat, iar populaţia loca-
lă manifestă indiferenţă faţă de ele, în cel 
mai bun caz. Deşi autorităţile publice locale 
dispun de competenţe vaste în gestionarea 
ariilor naturale, de cele mai dese ori acestea 
nu sunt acoperite de regulamente şi meto-
dologii clare şi resurse fi nanciare pe potrivă. 
Nivelul scăzut de implementare a manage-
mentului de rezervaţie generează mai multe 
efecte negative, precum neaplicarea unor 
mecanisme de conservare a naturii şi rata-
rea oportunităţilor de atragere a fondurilor 
în conservarea biodiversităţii locale. Printre 
recomandările prioritare fi gurează delimita-
rea clară a terenului ocupat de ariile natu-
rale, informarea publică privind regimul de 
funcţionare, acces şi afl are în teritoriul deli-
mitat, promovarea ariilor naturale ca desti-
naţii ecoturistice şi de educaţie ecologică şi 
intensifi carea cooperării transfrontaliere în 
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domeniul agregării şi protejării în comun a 
ariilor naturale regionale pentru restabilirea 
biodiversităţii.

Modernizarea 
infrastructurii fi zice

Ignorarea importanţei drumurilor pen-
tru viaţa economică şi socială a dus în ul-
timii 15 ani la o fi nanţare de-a dreptul mi-
zerabilă a ramurii, motiv pentru care astăzi 
67% din lungimea drumurilor naţionale şi 
81% din lungimea celor locale sunt în stare 
rea sau foarte rea. Restanţa fi nanţării ramu-
rii rutiere acumulată în această perioadă 
depăşeşte 10 mlrd. de lei. Transportatorii 
suportă pierderi anuale de peste un miliard 
de lei. Impactul negativ se răsfrânge asupra 
întregii economii naţionale. Neargumenta-
rea investiţiilor şi utilizarea tehnologiilor 
învechite diminuează considerabil efi cien-
ţa utilizării mijloacelor fi nanciare alocate. 
Drumurile locale au fost lăsate la discreţia 
administraţiei publice din teritoriu pe când 
mijloacele fi nanciare ce le sunt destinate 
sunt acumulate de ministerul de resort. Si-
tuaţia poate fi  îmbunătăţită numai prin im-
plementarea noilor politici în planifi carea şi 
executarea lucrărilor de reabilitare şi între-
ţinere a drumurilor.

Republica Moldova este o ţară lipsită 
practic de resurse energetice primare pro-
prii, importând cca. 95% din combustibil, 
iar importul de electricitate cca. 70-75% din 
consumul brut, fapt ce creează riscuri majo-
re economice, sociale şi politice. Securitatea 
energetică a statului variază în zona „roşu-
lui” (vulnerabilitate vădită). Există o nevoie 
stringentă de capacităţi noi de producere a 
electricităţii, pe când climatul investiţional 
în ţară rămâne puţin atractiv. Promovarea 
surselor distribuite de energie, cu capacităţi 
mici şi medii, prietenoase mediului şi com-
petitive pe piaţa locală (instalaţiile de coge-
nerare, eoliene, solare-termice etc.) repre-
zintă o prioritate. Astfel, preocupările-cheie 
ale statului ce privesc starea curentă şi de 
perspectivă în domeniul energiei urmează a 
fi : securitatea energetică a tării, conservarea 
energiei şi efi cienţa energetică, promova-
rea surselor de energii regenerabile, politi-
ca tarifară şi piaţa energiei, îmbunătăţirea 
mediului investiţional şi dezvoltarea infras-
tructurii energetice. 

Serviciile de aprovizionare cu apă, ca-
nalizare şi energie termică au un rol major 
în asigurarea desfăşurării activităţii econo-
mice şi oferirii unor condiţii de trai decent 
populaţiei. Infrastructura deteriorată şi 
cadrul de reglementare existent sunt prin-
cipalele cauze ale situaţiei deplorabile din 
aceste sectoare în Republica Moldova. Ca-
litatea necorespunzătoare şi nivelul scăzut 
de acoperire cu aceste servicii au un impact 
extrem de nefavorabil nu numai asupra con-
diţiilor de locuit ale cetăţenilor, ci este tot-
odată un catalizator în propagarea sărăciei 
şi un impediment în dezvoltarea economică 
a localităţilor. Cele mai importante limitări 
din cadrul legal pentru aceste servicii, sunt 
legate de aprobarea tarifelor, reglementarea 
raporturilor între furnizori şi consumatori 
şi protecţia socială a persoanelor cu venituri 
mici. Pentru impulsionarea dezvoltării aces-
tor servicii, în perioada imediat următoare, 
guvernul trebuie să lichideze aceste lacune.

Spre o societate bazată pe 
cunoştinţe şi tehnologii

Sectorul de tehnologii informaţionale 
şi comunicaţii (TIC) în Republica Moldo-
va cunoaşte un ritm puternic de dezvolta-
re. Volumul producţiei în acest sector în 
expresie valorică s-a cifrat la 4,5 miliarde 
lei în 2006, ceea ce constituie o creştere de 
23,5% comparativ cu anul 2005. Investiţiile 
în sector s-au majorat cu 23,3% pe parcur-
sul aceluiaşi an, constituind 1,5 miliarde lei. 
Cota sectorului TIC în PIB al ţării consti-
tuie actualmente 10,2%. Prognoza pentru 
anul 2007 este la fel optimistă în vederea 
unei creşteri ulterioare. Realizările din 2006 
şi începutul anului 2007 (emiterea licenţei 
celui de-al treilea operator GSM, investiţii-
le preconizate de BERD într-o companie de 
telecomunicaţii cu capital mixt din Repu-
blica Moldova, planurile WiMAX referitor 
la „Telecomunicaţii Radio”) semnalează că 
aşteptările pot fi  îndeplinite. Cu toate aces-
tea, creşterea puternică în sector exprimată 
prin două cifre, nu refl ectă integral starea 
de lucruri în sectorul TIC. Această dina-
mică se datorează telefoniei fi xe şi mobile, 
care domină în structura rezultatelor fi -
nanciare şi investiţiilor din sector. Factorii 
care au generat creşterea în sector vor fi  în 
scădere în 2008. Prin urmare este necesară 
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crearea unor condiţii corespunzătoare pen-
tru elaborarea produselor şi serviciilor TIC 
cu valoare adăugată înaltă şi perspective de 
creştere. Pentru realizarea acestor cerinţe se 
impun trei condiţii. În primul rând, Moldo-
va trebuie să depăşească defi citul crescând 
de cadre tehnice şi manageriale în ţară. În 
al doilea rând, este necesară protejarea con-
curenţei în sectorul de telecomunicaţie. În 
sfârşit, guvernul trebuie să-şi asume rolul 
de animator al dezvoltării sectorului prin 
achiziţii publice transparente şi constituirea 
unui veritabil parteneriat public-privat.

De la proclamarea independenţei Repu-
blicii Moldova, sectorul de cercetare şi dez-
voltare din ţară a înregistrat un declin con-
tinuu. Din anul 2004 se atestă o înviorare 
timidă a sectorului. Din păcate, performan-
ţele cercetării noastre sunt extrem de slabe, 
administrarea sectorului este centralizată, 
fapt ce prezintă un risc de promovare a unor 
interese de grup, în dauna valorii ştiinţifi ce. 
Capacitatea unităţilor de cercetare a suferit 
destul de mult, ceea ce a condus la posibili-
tatea redusă a cercetătorilor de răspunde so-
licitărilor industriei sau instituţiilor publice. 
Modalitatea şi criteriile de pregătire a cadre-
lor au fost puţin modifi cate, dar se menţi-
ne destul de puternic principiul sovietic de 
instruire. Finanţarea sectorului de cercetare 
şi dezvoltare tehnologică este aproape în to-
talitate bugetară, fondurile private investite 
în cercetare sunt nesemnifi cative, fapt care 
contribuie la menţinerea decalajului între 
priorităţile sectorului de cercetare academi-
că şi economia naţională. În ultimii ani au 
fost operate o serie de modifi cări legislative 
referitoare la sectorul de cercetare-dezvol-
tare, a fost mărit volumul de fi nanţare bu-
getară a sectorului, dar fără o metodologie 
bine concepută, concretă şi strâns legată de 
necesităţile şi posibilităţile ţării, efectul pe 
termen scurt al reformelor iniţiate în ultimii 
ani poate avea valoare pozitivă minimă, iar 
pe termen lung poate transforma sectorul 
de cercetare din ţară în unul necompetitiv 
şi inefi cient pentru realizarea necesităţilor 
economice ale ţării.

În perioada economiei centralizate, de la 
candidatul pentru suplinirea oricărui post de 
muncă se cerea de obicei doar califi care în-
altă în domeniul profesional. Astăzi situaţia 
s-a schimbat. De la majoritatea candidaţilor 
pentru un post vacant, mai ales în industrie 

şi servicii, se cere pregătire fundamentală 
în domeniul tehnologiilor informaţionale, 
care presupune nu numai utilizarea calcula-
torului, ci şi unele deprinderi de exploatare 
a programelor aplicative în domeniul profe-
sional. Aceste schimbări globale de cerinţe 
faţă de viitorii specialişti care vin pe piaţa 
muncii impun schimbări esenţiale şi preda-
rea tehnologiilor informaţionale în sistemul 
educaţional din Republica Moldova.

Moldova regională
Politica zonelor defavorizate reprezintă 

în majoritatea ţărilor europene o compo-
nentă distinctă a politicii de dezvoltare regi-
onală. Republica Moldova se confruntă cu o 
dezvoltare social-economică dezechilibrată 
în profi l teritorial, creându-se o dispropor-
ţie însemnată între Chişinău şi Bălţi, pe de 
o parte, şi restul teritoriului ţării, pe de altă 
parte. Şi în restul teritoriului ţării există arii 
deosebit de problematice. Zonele defavo-
rizate nu au fost abordate până în prezent 
de politici publice coerente şi sistematice. 
Pentru a reduce dezechilibrele teritoriale, 
este necesară introducerea unor transferuri 
fi nanciare directe de dezvoltare. Edifi carea 
unei autonomii locale reale este un alt ele-
ment indispensabil pentru ieşirea acestor 
zone din starea de subdezvoltare.

Problemele majore cu care se confruntă 
comunităţile rurale poartă un caracter uni-
versal şi de lungă durată. Politicile guverna-
mentale din ultima perioadă au inclus întreg 
spectrul de domenii ce vizează dezvoltarea 
rurală, fi ind elaborate programe şi strategii 
naţionale (SCERS, Programul Naţional „Sa-
tul Moldovenesc”, Strategia de dezvoltare a 
sectorului agroalimentar în perioada anilor 
2006-2015), precum şi un set de acte legisla-
tive şi normative. Însă aplicarea neadecvată 
legislaţiei în vigoare şi folosirea unor instru-
mente administrative arhaice restrâng con-
siderabil efectul acţiunilor guvernamentale. 
În consecinţă, majoritatea localităţilor rura-
le se afl ă într-o continuă degradare, unele 
din acestea afl ându-se pe cale de dispariţie. 
Pentru a pune capăt tendinţelor actuale din 
mediul rural, acţiunile guvernamentale 
trebuie direcţionate pe două dimensiuni: 
crearea unui cadru legislativ-normativ şi 
instituţional în conformitate cu principiile 
europene de dezvoltare rurală şi respectarea 
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întocmai a acestuia. Redresarea situaţiei din 
sate poate fi  realizată numai prin politici 
publice consecvente şi de lungă durată de 
consolidare a unei autonomii locale reale, 
de susţinere a populaţiei rurale defavori-
zate, de stimulare a gospodăriilor ţărăneşti 
familiale şi de dezvoltare a activităţilor nea-
gricole, de creare a unei infrastructuri adec-
vate. Încercările de redresare a stării actuale 
prin acţiuni de „asalt rapid” şi cu utilizarea 
unor instrumente administrative depăşite 
vor avea un efect negativ pentru comunită-
ţile rurale, atât pe termen scurt, cât mai ales 
pe termen lung. 

Ruralizarea stilului de viaţă şi a mediului 
de trai, degradarea oraşelor mici şi tendinţa 
evidentă de supraconcentrare a resurselor 
în capitală au marcat procesul de dezvoltare 
urbană în perioada de după obţinerea inde-
pendenţei. Ca urmare, Republica Moldova 
rămâne cel mai puţin urbanizat stat euro-
pean, afectat de fenomenul dezurbanizării, 
pierderii polurilor regionale de dezvoltare, 
reducerii bazei şi capacităţii de promovare a 
descentralizării şi autonomiei locale, iar pe 
fundalul unei bunăstări relative – caracterul 
pasiv şi inefi cient de guvernare a Chişină-
ului. Dezvoltarea urbană a lipsit mult timp 
din cadrul politicilor guvernamentale. Pe 
parcursul ultimilor cinci ani, Guvernul a re-
cunoscut că în perioada de tranziţie nu s-a 
acordat o atenţie corespunzătoare aspectu-
lui regional al reformelor, însă continuă să 
fi e pasiv în depăşirea acestei situaţii. Fără 
centre urbane regionale dinamice, eforturile 
Guvernului de dezvoltare regională nu vor fi  
efi ciente. Nu există posibilităţi de remediere 
a situaţiei pe termen scurt. În cel mult doi 
ani, Guvernul ar trebui să creeze instrumen-
tarul politic, fi nanciar şi juridic de sprijinire 
a dezvoltării urbane pe termen lung. Ulteri-
or, deja într-un cadru sistematic şi strategic, 
Guvernul va opera politicile necesare pentru 
asigurarea unui proces de urbanizare dura-
bilă. Un impact pozitiv şi vizibil va deveni 
posibil după cel puţin 5-7 ani de intervenţii 
strategice şi eforturi susţinute.

Dezvoltarea economică şi socială în 
Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia 
este produsul unor factori regionali şi ex-
traregionali, atât de natură economică, cât 
şi politică. Corelarea acestor factori a deter-
minat o evoluţie economică a regiunii, afl ată 
sub limita potenţialului său real. În pofi da 
faptului că salariul mediu lunar în regiune 
creşte în fi ecare an, în autonomie salariul 
mediu lunar este cu 30% sub media naţio-
nală, situaţie complicată şi de arieratele sala-
riale la întreprinderile din regiune. Locurile 
de muncă existente în regiune nu sunt sufi -
ciente pentru specialiştii cu califi care înaltă, 
iar sistemul de educaţie nu este adaptat pen-
tru furnizarea forţei de muncă căutată pe 
piaţă. Din cauza şomajului înalt, procentul 
populaţiei emigrante este mare, deosebit de 
îngrijorătoare fi ind emigrarea tinerilor, mult 
mai intensă decât în restul ţării. Sfera socială 
în regiune nu se deosebeşte mult de cea eco-
nomică. În instituţiile medicale lipsesc lo-
curile pentru categoriile social-vulnerabile. 
Nu sunt sufi cient de diversifi cate serviciile 
pentru păturile cu venituri joase populaţiei 
ale, iar valoarea asistenţei sociale fi nanciare 
nu corespunde minimului de existenţă. Po-
pulaţiei nu i se asigură spaţiu locativ, iar ma-
joritatea localităţilor suferă din cauza lipsei 
accesului la apă potabilă de calitate.

Regiunea transnistreană se afl ă în vizo-
rul autorităţilor naţionale şi internaţionale 
de peste 15 ani. Până în prezent există încă 
rezerve nevalorifi cate pentru aplicarea de că-
tre autorităţile de la Chişinău a unor măsuri 
coerente şi consecvente în regiune şi care ar 
impulsiona dezvoltarea economică în regi-
une. Evident, recomandările propuse pot fi  
implementate doar odată cu demilitarizarea 
şi democratizarea acesteia, dar există posibi-
lităţi de dezvoltare a cooperării economice 
chiar şi în contextul prezent. Autorităţile tre-
buie să utilizeze şi să perfecţioneze posibili-
tăţile actuale pentru creşterea transparenţei 
şi legitimităţii activităţii întreprinderilor 
transnistrene, paralel cu promovarea valori-
lor europene în rândul populaţiei regiunii.
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Dezvoltarea 
capitalului uman



“Capitalul şi resursele naturale sunt, 
în esenţă, factori pasivi de producţie. 
Oamenii sunt agenţii activi care 
acumulează capitalul, valorifi că resursele 
naturale, edifi că instituţii sociale, 
economice şi politice şi avansează 
dezvoltarea unei naţiuni”. 
  prof. Frederick Harbison, Universitatea Princeton
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Diagnoză
Primul deceniu al tranziţiei în Republica 

Moldova a fost marcat de un declin puternic 
al producţiei şi al nivelului de trai. Paralel 
cu diminuarea PIB-ului şi a veniturilor dis-
ponibile, au crescut inegalitatea veniturilor, 
consumului şi rata sărăciei. În primii trei 
ani de independenţă, sărăcia în Moldova a 
cunoscut cea mai rapidă creştere şi a atins 
unul dintre cele mai înalte nivele în rândul 
ţărilor Europei şi Asiei Centrale în tranzi-
ţie. Maximul sărăciei a fost înregistrat după 
criza economică din Rusia din 1998, când 
peste 53% din populaţie trăia cu un venit 
zilnic sub 2,15 USD. În grupul ţărilor CSI, 
doar Tadjikistanul se confrunta cu o situa-
ţie mai difi cilă decât Republica Moldova1. 
În 2000, economia moldovenească a revenit 
pe o traiectorie pozitivă, ajutată de creşterea 
economică a ţărilor din regiune, veniturile 
remise de emigranţii moldoveni şi stabili-

1.1. Nivelul de trai

Dezvoltarea capitalului uman

Acest Capitol discută aspectele esenţiale legate de dezvoltarea capitalului uman, care la etapa 
tranziţiei economice timpurii s-a înrăutăţit în contextul scăderii generale a nivelului de trai. 
În prezent situaţia se îmbunătăţeşte, dar lipsa unor oportunităţi economice accesibile tuturor 
determină o inegalitate socială înaltă. În capitol este analizată situaţia în domeniul educaţiei 
profesionale pe care autorităţile o ignoră cel mai mult comparativ cu alte componente ale 
sistemului educaţional moldovenesc. Capacitatea capitalului uman de a produce valoare 
economică, participare socială şi integrare culturală depinde în mare măsură de nivelul 
de sănătate. Sub acest aspect, situaţia în Republica Moldova manifestă tendinţe clare de 
îmbunătăţire, dar riscurile la adresa sănătăţii publice rămân încă înalte. Tranziţia spre 
economia de piaţă a determinat marginalizarea socială şi economică a multor persoane care 
nu dispun de capacităţile necesare pentru a activa într-un sistem economic în care statul 
este mai puţin prezent. Aceasta face indispensabilă elaborarea unor politici de protecţie 
socială principial noi, care ar fi  în egală măsură durabile din punct de vedere fi nanciar, 
efi ciente la nivel operaţional şi echitabile din punct de vedere social. În acest context, o 
atenţie deosebită trebuie acordată situaţiei copiilor, care au suferit disproporţionat de mult 
din cauza greutăţilor tranziţiei economice şi a consecinţelor schimbărilor sociale.

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  0

PERSPECTIVELE: +1

zarea macroeconomică2. Sărăcia absolută şi 
sărăcia extremă au scăzut dramatic până în 
2004, dar în 2005 au crescut moderat, chiar 
dacă ritmul creşterii economice a rămas po-
zitiv (Figura 1). 

Transferurile băneşti din străinătate (re-
mitenţele) sunt un factor important în re-
ducerea sărăciei în Republica Moldova. Dar 
majoritatea transferurilor sunt îndreptate 
către cea mai bogată chintilă a populaţiei, 
numai 3,1% din transferuri fi ind îndreptate 
către cea mai săracă chintilă3. Gospodării-
le care primesc transferuri, chiar şi cele din 
chintilele superioare de venituri, sunt foarte 

Notă: datele pentru sărăcie pe anul 2006 nu sunt comparabile cu datele precedente
Sursa: SCERS, Raport Anual de Evaluare a Implementării SCERS (2006)

Figura 1 Creşterea PIB şi ratele sărăciei 

1  „Making transition work for everyone: Poverty and Inequality in  
 Europe and Central Asia”, 2000.
2   „Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2006: Calitatea creşterii  
 economice şi impactul său asupra dezvoltării umane”, 
 PNUD Moldova, Chişinău, 2006.
3   „Moldova: Poverty Update”, World Bank, Report nr.35618-MD, 
 June 12, 2006.



44 Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII44 Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

D
ez

vo
lt

ar
ea

 c
ap

it
al

u
lu

i 
u

m
an

dependente de aceste surse de venit. Redu-
cerea transferurilor ar putea înrăutăţi nive-
lul de trai al multor familii.

Creşterea incidenţei sărăciei din 2005 nu 
a afectat întreaga populaţie a ţării, ci s-a ma-
nifestat preponderent în zonele rurale. Având 
în vedere că mai mult de jumătate din popu-
laţia ţării locuieşte în mediul rural, această 
creştere a avut un efect negativ asupra ratelor 
de sărăcie la nivel de ţară, chiar dacă inciden-
ţa sărăciei a fost în descreştere în localităţile 
urbane (Tabelul 3). După cum arată datele 
pentru 2006, sărăcia în mediul rural continuă 
să se menţină la cote înalte. Principalii factori 
ai sărăciei în mediul rural sunt:

 Productivitatea redusă în sectorul agrar şi opor-
tunităţile limitate de angajare în afara sectorului 
agricol în localităţile rurale. Valoarea adăugată 
brută în agricultură este în descreştere, în anul 
2006 diminuându-se cu 4,1% faţă de 2005 şi aceas-
ta în contextul în care populaţia ocupată în agri-
cultură reprezenta 33,6% din totalul populaţiei 
ocupate (vezi şi capitolul ECONOMIA REALĂ). 
În 2006 salariul mediu lunar în agricultură, econo-
mia vânatului şi silvicultură a constituit 53,5% din 
salariul mediu lunar pe economie, faţă de 61,7% 

în 20004. O parte semnifi cativă a populaţiei rurale 
este angajată în afara sectorului formal, predomi-
nant în activităţi neremunerate de cultivare a pă-
mântului şi care nu sunt orientate spre piaţă.

 Numărul mare de copii în familiile rurale. Con-
form datelor recensământului din 2004, numărul 
mediu de copii sub 18 ani în familiile din zonele 
rurale era de 1,7 faţă de 1,4 în familiile din me-
diul urban. Datele statistice demonstrează că 
probabilitatea de a cădea sub pragul sărăciei creş-
te odată cu numărul de copii în familie. În 2005, 
ratele sărăciei absolute şi extreme în familiile cu 4 
şi mai mulţi copii au depăşit de mai mult de 2 ori 
ratele sărăciei în familiile cu 1 şi 2 copii şi de mai 
mult de 1,5 ori în cele din familiile cu 3 copii.

 Nivelul de educaţie mai scăzut specifi c mediului 
rural comparativ cu cel urban. Ratele sărăciei 
diferă semnifi cativ în funcţie de nivelul educa-
ţional al capului gospodăriei casnice. Incidenţa 
sărăciei în familiile unde capul gospodăriei are 
studii superioare este de cca. 4 ori mai mică de-
cât în familiile în care capul gospodăriei are stu-
dii generale medii şi speciale şi de 6 ori mai mică 
decât cele în care capul gospodăriei are studii 
medii incomplete şi primare. 

Paralel cu creşterea sărăciei s-a acutizat 
inegalitatea veniturilor şi consumului. De la 
o inegalitate aparent inexistentă în perioada 
sovietică, coefi cientul Gini pe cheltuieli de 
consum a atins valoarea de 0,378 în 2005, fi -
ind în creştere faţă de 2003 (Tabelul 4). Este 
simptomatic faptul că chintila 1 este forma-
tă din peste 80% din persoane din mediul 
rural5. Inegalitatea se manifestă şi prin ac-
cesul redus şi calitatea proastă a serviciilor 
publice. Accesul la serviciile medicale rămâ-
ne inegal, deşi după introducerea asigurării 
obligatorii de asistenţă medicală situaţia s-a 
îmbunătăţit nesemnifi cativ. Calitatea edu-
caţiei scade, iar inegalităţile (săraci/bogaţi, 
urban/rural, centru/periferie) se menţin. 
Persoanele care se încadrează în chintila 5 
după distribuirea veniturilor investesc în 
educaţie de 14 ori mai mult decât persoanele 
din chintila cea mai săracă. După cum ates-
tă sondajul sociologic „Republica Moldova 
2007: starea ţării şi a oamenilor”, efectuat în 
scopul elaborării acestui raport, este extrem 
de inegal, inclusiv accesul la serviciile de 
infrastructură (apeduct, apă caldă, energie 
termică, canalizare, vezi Tabelul 5). În loca-
lităţile rurale unele din aceste servicii aproa-
pe că nu există, iar diferenţele de calitate 
între capitală şi celelalte oraşe sunt enorme 
(subcapitolul SERVICIILE COMUNALE).

2001 2002 2003 2004 2005 2006**

Abs. Ext. Abs. Ext. Abs. Ext. Abs. Ext. Abs. Ext. Abs. Ext.

Total 54,6 38,0 40,4 26,2 29,0 15,0 26,5 14,7 29,1 16,1 30,2 4,5

Oraşe mari* 30,0 17,2 16,5 8,5 12,8 5,3 6,9 2,9 5,9 2,3 20,6 3,5

Oraşe mici 73,1 56,5 46,8 33,9 42,4 23,4 34,9 17,5 34,2 17,8 30,1 5,0

Sate 58,2 40,3 45,1 30,2 31,1 16,2 31,2 18,0 36,0 20,5 34,1 4,7

Tabelul 3 Ratele sărăciei absolute şi extreme după medii de reşedinţă

Notă: * - Oraşele mari cuprind municipiile Chişinău şi Bălţi ** - din cauza schimbărilor metodologice datele pentru 2006 nu 
sunt comparabile cu seria precedentă.
Sursa: Raport Anual de Evaluare a Implementării SCERS (2006)

4 Remunerarea salariaţilor, note informative pentru variaţi ani, Biroul 
Naţional de Statistică al Republicii Moldova, http://www.statistica.
md/dates.php?lang=ro&ct=106.
5 „Raport privind Sărăcia şi Impactul Politicilor”, Ministerul Economiei şi 
Comerţului, 2005.

  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.514 din 10.05.2007.

Consum

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Total 100 100 100 100 100 100

Chintila I 6,8 6,5 6,8 7,5 7,2 6,7

Chintila II 11,2 10,7 11,1 11,6 11,6 11,1

Chintila III 15,3 15,0 15,6 15,7 15,7 15,4

Chintila IV 21,5 21,6 22,2 21,6 21,5 21,7

Chintila V 45,2 46,2 44,3 43,6 43,3 45,0

Coefi cientul Gini 0,380 0,388 0,372 0,356 0,361 0,378 0,315

Tabelul 4 Repartizarea veniturilor disponibile şi a cheltuielilor de consum

Notă: * - din cauza schimbărilor metodologice datele pentru 2006 nu sunt comparabile cu seria precedentă.
Sursa: Raport privind Sărăcia şi Impactul Politicilor 2005
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Faptul că sub pragul sărăciei se afl ă gos-
podării în care capul familiei de cele mai 
multe ori este angajat formal denotă că nu 
lipsa locurilor de muncă, ci remunerarea 
inadecvată (subcapitolul PIAŢA MUNCII) 
este cauza esenţială a sărăciei. Deşi vârsta şi 
genul nu sunt cauze esenţiale ale sărăciei, se 
manifestă anumite diferenţe. Pentru fami-
liile tinere accesul limitat la credite este un 
factor ce favorizează intrarea în sărăcie, iar 
pentru pensionari, lipsa serviciilor sociale 
adecvate este riscul de bază. De asemenea, 
sărăcia nu are un caracter stabil, ratele de 
intrare şi ieşire fi ind destul de înalte.

Riscuri
În continuare sunt evidenţiate principa-

lele riscuri care favorizează creşterea inci-
denţei sărăciei în Republica Moldova:

 Ritmul încetinit al creşterii economice. Deşi 
creşterea economică nu a contribuit la reducerea 
sărăciei în ultimii ani, aceste două procese sunt 
strâns corelate. Declinul producţiei industriale, 
alături de recesiunea producţiei agricole în anul 
2007, poate afecta nu doar nivelul de trai al lo-
cuitorilor rurali, ci şi al celor urbani angajaţi în 
sectorul industrial şi al serviciilor.

 Dependenţa economiei de condiţiile climaterice 
şi calamităţile naturale ca urmare a structurii 
agrare a economiei. Bunăstarea a peste o treime 
din populaţia ocupată depinde direct de produc-
ţia agricolă. Fluctuaţiile înalte ale recoltei agri-
cole în funcţie de condiţiile climaterice explică 
ratele înalte de intrare şi ieşire din sărăcie. Seceta 
din 2007 poate avea consecinţe grave asupra mi-
cilor gospodării agricole, care nu au avut posibi-
litatea de a iriga terenurile deţinute şi nu au pu-
tut acumula resursele necesare pentru efectuarea 
lucrărilor agricole în 2008.

 Decalajul acut între nivelul de dezvoltare al 
localităţilor rurale faţă de cel al localităţilor 
urbane. Investiţiile publice insufi ciente în in-
frastructura regiunilor rurale în continuare 
vor limita posibilităţile de investiţii private în 
domenii neagricole. Pe termen lung, reducerea 
dependenţei faţă de agricultură este unica şansă 
de dezvoltare rurală durabilă şi de diminuare a 
ratelor sărăciei. Evident, şi în domeniul agricol 
infrastructura subdezvoltată compromite orien-
tarea activităţilor de la activităţi de subzistenţă 
spre activităţi de piaţă.

 Rata scăzută a economiilor şi investiţiilor. În mod 
fi resc, cea mai semnifi cativă parte a transferurilor 
de peste hotare sunt destinate consumului. Deşi 
transferurile de peste hotare nu pot fi  considerate 

surse importante pentru a fi  direct investite, depo-
zitarea lor la băncile comerciale ar putea majora 
sursele disponibile pentru fi nanţarea economiei. 
Cu toate acestea, doar 5% din sumele transferate 
sunt depozitate la bănci şi 7% din sumele remi-
se sunt investite. Aceasta reduce posibilităţile de 
creştere economică a ţării în ansamblu.

 Creşterea continuă a inegalităţii. Pe termen 
lung, aceasta poate afecta rata de creştere a PIB-
ului din cauza descreşterii stimulentelor indivi-
duale de angajare şi înrăutăţirii calităţii capitalu-
lui uman ca urmare a accesului redus la educaţie 
şi serviciile de asistenţă medicală. Instabilitatea 
politică provocată de inegalitatea economică şi 
socială, de asemenea, poate submina efi cienţa 
politicilor de creştere economică.

 Rolul important al prestaţiilor sociale în struc-
tura veniturilor. În anul 2005, prestaţiile socia-
le constituiau 18% din veniturile populaţiei, iar 
pentru locuitorii din mediul rural - 21,6%. Creş-
terea acestei cifre relevă dependenţa ridicată a 
nivelului bunăstării faţă de transferurile sociale. 
În caz de criză economică majoră sau difi cultăţi 
bugetare, reducerea transferurilor sociale ar afec-
ta multe gospodării, iar rata sărăciei ar creşte. 

 Sistemul de pensii nu este durabil din cauza 
legăturii slabe dintre contribuţii şi alocaţii. Ni-
velul scăzut al contribuţiilor fermierilor submi-
nează durabilitatea fi scală a sistemului de pensii 
(explicaţii mai detaliate vezi în POLITICI DE 
PROTECŢIE SOCIALĂ). Menţinerea sistemu-
lui actual de pensii va permanentiza incitaţiile de 
ascundere a veniturilor cu scopul economiilor fi s-
cale, inclusiv a contribuţiei de asigurare socială.

 Vulnerabilitatea la şocurile externe şi depen-
denţa excesivă de câteva ţări-parteneri. Exem-
ple care vorbesc de la sine sunt criza economică 
din Rusia din 1998 şi restricţiile impuse de Rusia 
asupra importului de vinuri moldoveneşti în 
2006, ambele afectând puternic creşterea econo-
mică a Moldovei. 

 Rata înaltă a infl aţiei. Deşi Banca Naţională a 
Moldovei depune eforturi pentru anihilarea ten-
dinţelor infl aţioniste, deocamdată succesele sunt 

Apeduct Apă 
caldă

Sistem de 
canalizare Gaz Transport 

public Drumuri Energie 
electrică

Energie 
termică

Îmi lipseşte integral accesul la acest 
serviciu 46,6 75,5 61,4 43,4 8,0 8,8 2,2 61,2

Am anumite probleme cu accesul la 
acest serviciu 8,0 8,3 7,2 5,5 16,9 35,7 2,2 9,7

Este greu de spus 1,5 2,2 2,1 2,0 7,8 12,5 ,3 5,3

Deseori sunt satisfăcut de acest serviciu 10,3 4,9 7,7 13,0 31,4 24,8 15,1 8,2

Am acces plenar la acest serviciu 33,6 9,0 21,6 36,1 35,9 18,2 80,2 15,7

total 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabelul 5 Repartizarea răspunsurilor generale la întrebarea 
„În ce măsură duceţi lipsă de următoarele servicii comunale 
şi publice”, %

Sursa: Sondajul Sociologic „Republica Moldova 2007: starea ţării şi a oamenilor”
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moderate (subcapitolul ECONOMIE REALĂ). 
Din 2000 până în prezent, numai 2 ani au înre-
gistrat o infl aţie a preţurilor de consum sub 10%. 
Infl aţia înaltă afectează în primul rând populaţia 
săracă, contribuie la instabilitatea macroecono-
mică şi reduce investiţiile.

 Creşterea preţului la resursele energetice. După 
produsele alimentare, resursele energetice re-
prezintă a doua componentă în structura con-
sumului populaţiei. Lipsa resurselor proprii face 
Moldova dependentă de importul de resurse 
energetice, iar scumpirea constantă a acestora 
contribuie la creşterea preţurilor bunurilor fi na-
le şi la intensifi carea riscurilor de sărăcie.

Politici guvernamentale
Până în anul 2004, Moldova a reuşit să 

atingă progrese importante în eradicarea să-
răciei extreme şi a foamei (primul Obiectiv 
de Dezvoltare al Mileniului). Reducerea cu 
50% faţă de situaţia din anul 2000 a ponde-
rii populaţiei cu venit zilnic sub 2,15 USD a 
fost realizată mult mai devreme faţă de anul 
2015. Însă aceasta nu se datorează atât acţi-
unilor Guvernului, cât mai ales transferuri-
lor băneşti de peste hotare, care constituie 
o sursă de venit în creştere pentru o parte 
semnifi cativă a populaţiei. Guvernul a con-
tribuit la reducerea sărăciei prin majorarea 
transferurilor sociale, orientate în special 
spre persoanele în etate. Însă reducerea sără-
ciei din contul remitenţelor şi a transferuri-
lor sociale nu este durabilă, fi ind vulnerabilă 
la orice şoc intern şi extern, lucru care s-a 
manifestat începând cu anul 2004. Politicile 
de reducere a sărăciei trebuie să aibă la bază 
consolidarea creşterii economice durabile, 
care ar permite ca bunăstarea să nu mai de-
pindă atât de mult de transferurile sociale şi 
de condiţiile climaterice.

Principalele politici de reducere a sără-
ciei în Republica Moldova sunt prezentate 
în Strategia de Creştere Economică şi Redu-
cere a Sărăciei pentru anii 2004-2006, axată 
pe Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului 
şi în Cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu 
(CCTM 2008-2010). Documentele stabilesc 
consolidarea creşterii economice şi preveni-
rea creşterii inegalităţii ca direcţii principale 
de acţiune pentru reducerea sărăciei. Con-
solidarea creşterii economice implică creş-
terea investiţiilor publice şi private în eco-
nomie şi în dezvoltarea capitalului uman. 
CCTM pentru anii 2008-2010 prevede pri-

oritizarea investiţiilor în două sectoare din 
infrastructura economică: apă şi canalizare 
şi gospodăria drumurilor. În politicile pri-
vind prevenirea creşterii inegalităţii Gu-
vernul urmăreşte dezvoltarea unui sistem 
efi cient al benefi ciilor şi serviciilor sociale, 
asigurarea accesului celor mai vulnerabile 
pături ale populaţiei la serviciile sociale de 
bază şi prevenirea excluderii sociale. Obiec-
tivele din SCERS sunt specifi cate şi în Planul 
de Acţiune Uniunea Europeană – Republi-
ca Moldova. În afară de resursele bugetare, 
unele acţiuni din SCERS şi PAUERM sunt 
fi nanţate în cadrul programului „Creditul de 
Suport pentru Reducerea Sărăciei” fi nanţat 
de Banca Mondială. Acestea sunt: i) îmbu-
nătăţirea climatului investiţional, ii) îm-
bunătăţirea efi cienţei şi a managementului 
resurselor publice şi iii) consolidarea siste-
mului de pensii şi asistenţă socială.

Cu toate că unele măsuri în vederea 
atingerii scopurilor propuse în SCERS au 
fost realizate, nu s-a reuşit implementarea 
integrală a tuturor prevederilor şi, în conse-
cinţă, termenul de implementare a SCERS a 
fost extins până la sfârşitul anului 2007. Nu 
este pentru prima dată când implementa-
rea documentelor strategice este amânată 
sau extinsă ca rezultat al capacităţii scăzute 
de implementare a autorităţilor (vezi mai 
multe în subcapitolul ADMINISTRAŢIA 
PUBLICĂ). 

Au fost întreprinse unele măsuri în ve-
derea îmbunătăţirii climatului de afaceri şi 
investiţii, dar procesul decurge lent, iar im-
plementarea celei de-a doua etape a refor-
mei regulatorii a fost amânată pentru sfârşi-
tul anului 2007. Au fost elaborate o serie de 
acte normative privind susţinerea sectorului 
agricol. Cu toate acestea, ele nu au contri-
buit esenţial la reducerea sărăciei deoarece 
programele de subvenţionare favorizau gos-
podăriile care deţin suprafeţe mari de teren. 
Unele acţiuni ale Guvernului au fost chiar 
în defavoarea agricultorilor. Spre exemplu, 
regulamentul care impunea vânzarea grâu-
lui, făinii şi altor mărfuri destinate expor-
tului prin intermediul bursei universale de 
mărfuri a favorizat mai mult cumpărătorii, 
nu producătorii agricoli. Noua Concepţie a 
sistemului de subvenţionare a producători-
lor agricoli pentru anii 2007-2015 elimină 
restricţiile discriminatorii în funcţie de su-
prafaţa de teren lucrată şi forma organizato-
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rico-juridică a întreprinderii agricole, dar în 
practică lucrurile se schimbă greu.

Acţiunile întreprinse în domeniul dez-
voltării regionale şi a dezvoltării rurale au 
fost mai mult din domeniul programe-
lor şi actelor normative decât al acţiunilor 
concrete. De exemplu, Programul Naţional 
„Satul Moldovenesc” (2005-2015) repetă 
multe din obiectivele incluse în alte docu-
mente strategice. În decembrie 2006 a fost 
adoptată Legea cu privire la dezvoltarea 
regională. Însă, efectul economic al acestor 
documente nu este încă sesizat din cauza 
defi cienţelor de planifi care strategică şi im-
plementare. Raportul de evaluare a imple-
mentării SCERS din 2006 nu arată impactul 
politicilor guvernamentale asupra reducerii 
sărăciei prin acţiuni concrete care să fi  dus 
la creşterea veniturilor sau crearea noilor 
locuri de muncă. Veniturile disponibile ale 
populaţiei, salariile nominale şi pensiile au 
crescut într-un ritm mai înalt decât minimul 
de existenţă, însă aceasta a avut loc doar în 
cazul anumitor categorii ale populaţiei, din 
care cauză nu a contribuit esenţial asupra 
reducerii sărăciei. Promisiunile de majorare 
a salariilor în sectorul bugetar se realizează 
din anul 2007, dar aceasta va avea efect mi-
nor pentru cea mai săracă chintilă.

Nu s-au atestat progrese ieşite din co-
mun nici în ce priveşte crearea unor noi 
locuri de muncă. Din contra, numărul sa-
lariaţilor la întreprinderile cu mai mult de 
20 de locuri de muncă s-a micşorat în 2006, 
tendinţele continuând şi în 2007. Aceasta se 
datorează în mare măsură restructurării în-
treprinderilor, în special a celor din dome-
niul vinifi caţiei ca urmare a crizei din 2006. 
Nici sectorul serviciilor, unde creşterea este 
mai intensă decât în alte sectoare, nu oferă 
posibilităţi importante de angajare.

Nici programele de asistenţă socială nu 
corespund priorităţilor ţării. Moldova dis-
pune de un sistem vast de protecţie socială 
care acoperă jumătate din populaţie (mai 
multe detalii în POLITICI DE PROTEC
ŢIE SOCIALĂ). Însă compensaţiile nomi-
native alocate conform principiilor „catego-
riilor” au un efect moderat asupra reducerii 
sărăciei. Doar pensiile sociale şi alocaţiile 
pentru copii acoperă în mai mare măsură 
cea mai săracă chintilă a populaţiei, dar din 
cauza mărimii lor mici acestea nu au nici un 

efect semnifi cativ. Despre redirecţionarea 
prestaţiilor sociale şi introducerea indem-
nizaţiei pentru sărăcie până în prezent mai 
mult s-a vorbit decât s-a realizat. Impedi-
mentele majore sunt legate de estimarea co-
rectă a veniturilor populaţiei. În acest sens a 
fost aprobat Regulamentul privind calcula-
rea cuantumului venitului net normat, obţi-
nut de gospodăriile ţărăneşti şi gospodăriile 
casnice auxiliare, obţinut de la producerea şi 
vânzarea producţiei fi to- şi/sau zootehnice6, 
dar aplicarea lui va implica riscuri politice 
pe care guvernarea actualmente nu pare 
pregătită să şi le asume. 

Modifi cările în politica fi scală pentru 
anul 2008 au păstrat principiul impozitării 
persoanelor fi zice conform grilei duble de 
impozitare. Însă în urma acestor modifi cări, 
salariaţii cu cele mai mici venituri nu au nici 
un benefi ciu, cotele impozitului pe veni-
tul persoanelor fi zice fi ind diminuate doar 
pentru veniturile mari. Mai mult, în urma 
tuturor modifi cărilor în politica fi scală (ma-
jorarea contribuţiilor de asigurări sociale 
de stat obligatorii şi primelor de asigurare 
obligatorie de asistenţă medicală achitate de 
salariat), persoanele cu venituri mici devin 
şi mai vulnerabile. 

Astfel, Guvernul a aprobat un şir de stra-
tegii, legi şi regulamente menite să reducă 
sărăcia prin diverse măsuri. Acestea însă nu 
mai au efectul dorit asupra sărăciei, fi e din 
cauza capacităţii lor scăzute de implementa-
re, fi e datorită defi citului resurselor pentru 
fi nanţarea programelor propuse. Astfel, po-
pulaţia rămâne în continuare dependentă de 
transferurile sociale, transferurile din străi-
nătate şi veniturile din activitatea agricolă, 
care sunt în scădere şi nu întotdeauna capa-
bile să ofere minimul de existenţă.

Recomandări
Corelaţia strânsă între incidenţa sără-

ciei şi fenomenele sociale şi economice din 
ţară impune stabilirea unor priorităţi clare 
în vederea reducerii sărăciei. Una dintre 
aceste priorităţi este crearea condiţiilor pen-
tru creşterea nivelului de ocupare şi al re-
munerării muncii, în particular în sectorul 
agricol. Evident, agricultura va rămâne pe 
termen mediu un sector-cheie în economia 

6 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.514 din 10.05.2007.
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naţională, de productivitatea căruia va de-
pinde bunăstarea unei părţi semnifi cative a 
populaţiei. Astfel, pentru susţinerea creşterii 
economice sunt necesare:

 Reducerea gradului de reglementare a activi-
tăţilor economice. Aceasta trebuie să conducă la 
ridicarea productivităţii muncii în agricultură, 
indispensabilă pentru a spori veniturile în sec-
torul neformal, precum şi la crearea de noi lo-
curi de muncă în sectorul formal neagricol. În 
particular, este necesară introducerea unor mo-
difi cări în Codul Muncii care ar permite o fl exi-
bilitate mai mare în relaţiile de muncă. Trebuie 
promovată angajarea prin contracte de muncă 
cu termen predeterminat, aceasta contribuind, 
după cum arată practica internaţională, la spo-
rirea productivităţii. Trebuie simplifi cate proce-
durile de evidenţă a salariaţilor, fl exibilizate pro-
cedurile de concediere individuală şi colectivă, 
dar trebuie garantate şi drepturile salariaţilor în 
cazul acestor concedieri.

 Investirea resurselor publice în dezvoltarea in-
frastructurii fi zice de importanţă critică pentru 
dezvoltarea agriculturii. Sistemele moderne de 
transport şi de irigare sunt condiţii primordiale 
pentru trecerea de la agricultura de subzistenţă 
la producţia orientată spre piaţă şi stimularea in-
vestiţiilor private.

 Dezvoltarea „micii” industrii de prelucrare a 
produselor agricole. Stimularea creării unor 
mici unităţi de prelucrare industrială a produ-
selor agricole în localităţile rurale va contribui 
la crearea de noi locuri de muncă în localităţile 
rurale şi va oferi posibilităţi de comercializare a 
produselor aferente agriculturii chiar în localită-
ţile respective.

 Stimularea introducerii standardelor de ca-
litate europene. Introducerea standardelor de 
calitate este o problemă care trebuie rezolvată 
în mod independent prin resursele proprii ale 
companiilor. În acelaşi timp, Guvernul trebuie să 
asigure informarea producătorilor agricoli şi in-
dustriali despre standardele europene de calitate 
a producţiei agricole şi produselor alimentare.

 Încurajarea populaţiei de a investi veniturile 
remise de peste hotare. Remitenţele sunt o sursă 
importantă de venit pentru 40% din populaţia 
ţării, iar pentru unii sunt chiar unica sursă de 
venit. Evident, prin natura lor, aceste venituri 
sunt destinate mai degrabă consumului decât 
investiţiilor, de aceea domeniul de intervenţie 
politică este limitat, în cazul în care acesta există. 
În viitor, însă, o bună parte dintre emigranţi vor 
reveni defi nitiv în ţară şi nu vor avea alte opor-
tunităţi economice decât lansarea unor mici afa-
ceri. Pentru a încuraja alocarea acestor resurse în 
economie este necesar ca Guvernul să asigure un 

cadru general propice pentru dezvoltarea IMM-
urilor. 

Ţinând cont de faptul că sănătatea, edu-
caţia generală şi instruirea profesională sunt 
active indispensabile pentru a evita sau a ieşi 
din sărăcie, este necesară crearea condiţiilor 
propice pentru ca persoanele sărace să in-
vestească în capitalul lor uman.

 Pentru a încuraja populaţia săracă să investească 
în sănătate şi educaţie o parte din alocaţiile so-
ciale trebuie repartizate în funcţie de utilizarea 
măsurilor preventive de asistenţă medicală şi de 
frecventarea şi absolvirea şcolii de către copii. 

 Ameliorarea calităţii învăţământului, în special 
în spaţiul rural, este indispensabilă pentru a asi-
gura în viitor şanse economice mai înalte pentru 
copiii din mediul rural. 

 Totodată, este necesară îmbunătăţirea alimen-
tării cu apă şi canalizare în mediul rural pentru 
prevenirea bolilor infecţioase. 

Având în vedere că o parte dintre per-
soanele sărace nu vor putea face uz de opor-
tunităţile economice în mod inevitabil, este 
necesară consolidarea reţelei de protecţie 
socială. 

 Trebuie să continue reforma sistemului de pensii 
prin unifi carea sistemului de calculare a pensii-
lor cetăţenilor. Se va stabili, astfel, legătura între 
contribuţii şi alocaţii care va face sistemul de 
pensii mai durabil. 

 Mecanismele de oferire a asistenţei sociale trebu-
ie să se bazeze pe principiul alocaţiilor conform 
necesităţilor, nu conform meritelor sau catego-
riilor sociale, fapt ce nu face decât să irosească 
resursele care oricum sunt defi citare. 

 Totodată, reţeaua serviciilor sociale prestate per-
soanelor afl ate în difi cultate trebuie să fi e extinsă 
considerabil, inclusiv cu suportul organizaţiilor 
necomerciale specializate în prestarea politicilor 
sociale. 

 Autorităţile locale trebuie să-şi sporească semni-
fi cativ capacităţile de identifi care a problemelor 
sociale, de dezvoltare şi implementare a politi-
cilor sociale, evaluare şi monitorizare la nivel 
local.

 Pe termen lung este necesară reducerea la mi-
nimum a sărăciei extreme prin introducerea 
indemnizaţiilor pentru sărăcie şi crearea unei 
reţele mai dezvoltate de servicii sociale. 

 Trebuie începută tranziţia de la sistemul de 
pensionare Pay-As-You-Go la sistemul de pen-
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sii cu diferite surse de fi nanţare: contribuţii de 
asigurări sociale la un nivel mai jos achitate de 
angajator şi contribuţii în fondurile de pensii 
obligatorii şi opţionale achitate de toţi cetăţenii. 
Aceasta va contribui la creşterea durabilităţii sis-
temului de pensionare şi, cu timpul, la reducerea 
cheltuielilor bugetare pentru achitarea pensiilor.

Sistemul de monitorizare a sărăciei şi 
evaluare a impactului politicilor trebuie îm-
bunătăţit şi la nivel naţional.

 Mecanismul de testare a veniturilor trebuie im-
plementat în toate localităţile republicii pentru 
calcularea cât mai exactă a ratelor sărăciei, alo-
cării compensaţiilor nominative conform ne-
cesităţilor şi introducerii indemnizaţiei pentru 
sărăcie. 

 În pofi da tuturor riscurilor politice, testarea 
veniturilor locuitorilor rurali trebuie făcută 
conform noului Regulament privind calcularea 
cuantumului venitului net normat, obţinut de 
gospodăriile ţărăneşti şi gospodăriile casnice 
auxiliare, obţinut de la producerea şi vânzarea 
producţiei fi to şi/sau zootehnice. 

 Aceasta va implica crearea în administraţiile pu-
blice locale a unor posturi noi, dotarea adecvată 
cu personal şi echipament şi sporirea semnifi ca-
tivă a autonomiei fi nanciare locale. 

 Trebuie evitate situaţiile în care modifi cările de 
metodologie în calcularea sărăciei fac incompa-
rabile seriile temporale ale indicatorilor. În cazul 
modifi cării metodologiei este necesară utilizarea 
în paralel pe parcursul a cel puţin un an, atât a 
metodologiei noi, cât şi a celei vechi pentru a 
putea urmări şi ajusta evoluţia indicatorilor.

 Este necesară consolidarea sistemului statistic 
de colectare şi diseminare a datelor. În prezent, 
publicarea datelor cu privire la sărăcie se face cu 
întârzieri, nu sunt sufi cient de dezagregate şi nu 
sunt însoţite de documentaţia necesară pentru 
ca utilizatorii guvernamentali şi neguvernamen-
tali interesaţi să poată efectua independent ana-
liza sărăciei.



50 Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII50 Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

D
ez

vo
lt

ar
ea

 c
ap

it
al

u
lu

i 
u

m
an

Diagnoză 
Dintre toate nivelele din cadrul sistemu-

lui de educaţie cea mai deplorabilă situaţie 
este la nivelul secundar profesional. Dar 
pentru ca să poată utiliza la maximum actu-
alele oportunităţi economice interne şi ex-
terne, Republica Moldova trebuie să dispună 
de o forţă de muncă bine pregătită anume în 
domenii tehnice. În 2004, autorităţile gu-
vernamentale abilitate au recunoscut acest 
fapt, iniţiind şi implementând un program 
guvernamental de promovare a educaţiei 
profesionale. Din cauza unor factori ende-
mici, situaţia este defavorabilă procesului de 
reconstrucţie a sistemului economic unional 
şi de constituire a unei economii fundamen-
tate pe mecanismele pieţei. În sistemul edu-
caţional secundar profesional nu s-a reuşit 
până în prezent depăşirea situaţiei de criză şi 
adaptarea la noile cerinţe şi rigori ale pieţei 
forţei de muncă. Cu un randament scăzut, 
acest nivel de educaţie nu este atractiv nici 
pentru potenţialii benefi ciari direcţi (absol-
venţi ai nivelului de studii gimnaziale), nici 
pentru angajatori (vezi PIAŢA MUNCII). 

În anul de studii 2007-2008 activau 75 
de instituţii de învăţământ secundar profe-
sional, în scădere cu 40 de instituţii faţă de 
anul 1990 (Figura 2). Dintre cele 75 de insti-
tuţii de învăţământ secundar profesional, 2 

instituţii sunt de tipul liceelor profesionale, 
50 sunt şcoli profesionale, iar 23 de instituţii 
sunt şcoli de meserii (dintre care 6 instituţii 
funcţionează pe lângă instituţiile peniten-
ciare). Cu titlu de experiment, în anul 2007 
şcolile profesionale Nr.2 şi Nr.3 din muni-
cipiul Chişinău au fost reorganizate în licee 
profesionale. Din toate instituţiile de învăţă-
mânt secundar profesional numai 2 şcoli de 
meserii sunt private, în anul de studii 2006-
2007 instruind 239 de elevi (1% din total).

Diminuarea numărului de instituţii se 
datorează faptului că cererea pentru acest tip 
de formare profesională s-a redus de apro-
ximativ 4 ori. După cum arată Figura 3, în 
perioada anilor 1990-1995, numărul elevilor 
înmatriculaţi a scăzut cu peste 50%, tendinţa 
continuând şi în următorii 5 ani. Perioadei 
2000–2006 îi este caracteristică plafonarea 
numărului de candidaţi înmatriculaţi.

Un aspect deosebit de îngrijorător este 
rata ridicată a abandonului şcolar după ab-
solvirea studiilor gimnaziale. Potrivit Strate-
giei Naţionale privind Politicile de Ocupare 
a Pieţei Forţei de Muncă, anual aproximativ 
15 mii de absolvenţi nu optează pentru con-
tinuarea studiilor în vederea obţinerii unei 
califi cări profesionale. Conform aprecierilor 
autorităţilor abilitate, cea mai mare parte a 
absolvenţilor claselor a IX-a care abando-
nează procesul de studii sunt încadraţi în 
câmpul muncii, fără a deţine vreo califi care, 
iar unii dintre aceştia emigrează pentru a se 
angaja ilegal. Mai mult, unii angajatori pre-
feră angajarea ilegală a tinerilor care nu de-
ţin o anumită califi care. Una dintre explica-
ţiile abandonului masiv se referă la faptul că 
părinţii elevilor care abandonează sistemul 
de educaţie sunt plecaţi la muncă în afara 
Republicii Moldova şi, în consecinţă, aceş-
tia pierd practic suportul motivaţional de a 
continua studiile şi de a obţine o califi care 
profesională (vezi EMIGRAREA).

Din punct de vedere curricular, siste-
mul secundar profesional nu a reuşit să se 
adapteze la cerinţele benefi ciarilor direcţi ai 
pieţei forţei de muncă. În acest sens, oferta 
de specializări este în continuă scădere, iar 
calitatea serviciilor educaţionale rămâne la 
un nivel scăzut. Dacă în 1990 oferta insti-

1.2. Educaţia profesională

EVOLUŢIILE:  0 

SITUAŢIA:  +1

PERSPECTIVELE: 0 

Sursa: coroborat de autori după datele BNS şi MET

Figura 2 Numărul de instituţii de învăţământ secundar profesional şi 
al programelor de specializare



51Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII 51Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

D
ezvo

ltarea cap
italu

lu
i u

m
an

tuţiilor de învăţământ secundar profesional 
era constituită din aproximativ 350 de specia-
lizări, în 2005 instituţiile de învăţământ se-
cundar profesional ofereau doar 85 de spe-
cializări7. În 1990, sistemul învăţământului 
secundar profesional activa în conformitate 
cu practicile şi cerinţele unionale – răspun-
zând cerinţelor pieţei centralizate a forţei 
de muncă din perioada respectivă. Actualul 
sistem secundar profesional nu a reuşit să se 
racordeze la noile cerinţe ale pieţei forţei de 
muncă. Unele instituţii au preferat să sisteze 
programele de specializare care nu aveau ce-
rere, fără a deschide alte programe de speci-
alizare şi formare profesională mai atractive 
şi căutate pe piaţă. În marea lor majoritate, 
programele de specializare sunt fundamen-
tate pe un cadru curricular depăşit din punct 
de vedere tehnologic. Instituţiile de nivel 
secundar profesional nu au fost în stare să 
genereze noi tendinţe de dezvoltare a comu-
nităţilor în care activează, fi ind dominate 
de priorităţile autorităţilor guvernamentale 
centrale şi locale. Programele curriculare nu 
sunt stabilite în strânsă legătură cu agenţii 
pieţei forţei de muncă, urmând un traseu 
centralizat şi închis parteneriatului cu anga-
jatorii. În consecinţă, piaţa forţei de muncă 
s-a concentrat pe absorbţia specialiştilor cu 
studii superioare.

Chiar dacă pe piaţa forţei de muncă se 
manifestă o cerere sporită de specialişti ca-
lifi caţi, mai ales în domeniul agricol şi de 
construcţii, din cauza faptului că numărul 
de absolvenţi este redus, iar calitatea studi-
ilor este nesatisfăcătoare, rata de absorbţie 
a acestora de piaţa muncii rămâne scăzută. 
Statisticile demonstrează că cei mai mul-
ţi şomeri sunt înregistraţi în categoria de 
muncitori care au doar studii gimnaziale 
sau studii secundar profesionale8. Acestor 
tineri le este foarte greu să se plaseze în 
câmpul forţei de muncă, să se integreze şi să 
se adapteze condiţiilor specifi ce. În fi nal, ei 
sunt dezamăgiţi de califi carea pe care o au, 
fapt care se refl ectă negativ asupra vieţii lor 
şi a societăţii în ansamblu.

Infrastructura şi logistica necesară acti-
vităţii curriculare nu este adaptată progra-
mului de învăţare şi de practică profesio-
nală. În consecinţă, activitatea de studii se 
desfăşoară inadecvat, iar fi nalităţile proce-
sului educaţional nu corespund necesităţilor 
pieţei forţei de muncă. Studenţii sunt lipsiţi 

de condiţii favorabile pentru studii, prac-
tică, integrare, acomodare, trai, odihnă şi 
protecţie medicală. Unele rapoarte guverna-
mentale utilizează argumentul că în prezent 
infrastructura sistemului de învăţământ se-
cundar profesional este folosită doar într-o 
proporţie de 65% din întreaga capacitate9. 
Însă problema nu constă în faptul că infra-
structura existentă nu este utilizată sută la 
sută, ci în faptul că aceasta este nefuncţiona-
lă. Lipsesc laboratoarele şi cabinetele tehno-
logice echipate corespunzător tehnologiei în 
domeniile de specializare, în biblioteci lip-
sesc manualele şi compendiile strict necesa-
re procesului de studiu, spaţiile de cazare nu 
oferă condiţii igienice corespunzătoare şi nu 
respectă criteriile minime de trai comod.

Un aspect extrem de important, dar care 
practic nu se afl ă pe agenda de dezbateri pu-
blice, se referă la inexistenţa serviciilor şi 
programelor de consiliere şi orientare pro-
fesională. Consilierea şi orientarea profesio-
nală trebuie să fi e accesibile şi aplicabile pe 
tot parcursul nivelului de învăţământ gim-
nazial. De fapt, aceasta trebuie să înceapă 

Sursa: după MET şi coroborat cu datele BNS

Figura 3 Elevi înmatriculaţi în instituţiile de învăţământ secundar 
profesionale în perioada 1990–2006, mii persoane

7 După comunicatul „Ministerul Educaţiei şi Tineretului lansează cam-
pania informativă de promovare a studiilor secundare profesionale” din 
21 iulie 2006, disponibil în variantă electronică la adresa http://www.
edu.md/fi les/unsorted/SPCampanie.doc, ultima dată accesat la 20 iulie 
2007;
8 După proiectul Concepţiei politicii de stat privind pregătirea cadrelor 
cu studii secundare profesionale, medii de specialitate şi superioare 
pentru economia naţională a Republicii Moldova, pag. 10. Document 
disponibil în variantă electronica la adresa: http://www.mec.md/Files/0/
Conceptie_Guvern.doc.
9 De exemplu, în anul de studii 2006-2007 în sistemul instituţional 
secundar profesional au studiat în total 23636 de elevi, iar capacitatea 
totală este evaluată la 36250 de elevi.
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chiar de la nivelul preşcolar şi să continue pe 
parcursul ciclului primar de educaţie. Fără 
un sistem integrat de consiliere şi orientare 
profesională, sistemul educaţional este prac-
tic amorf în raport cu tendinţele societale. 
Cultura profesională este lăsată în sarcina 
spaţiului familial, deciziile în legătură cu vi-
itorul profesional al copiilor fi ind adoptate 
conform unor paterne tradiţionale. În mo-
dul acesta, mediul educaţional promovează 
cu precădere specializări specifi ce nivelului 
terţiar de formare profesională (medici, ma-
nageri, ingineri, programatori, economişti, 
politologi, profesori),  fără să promoveze ca-
lifi cări profesionale indispensabile unei eco-
nomii la etapa de dezvoltare la care se afl ă 
acum ţara (macaragii, croitori, bucătari, ten-
cuitori, zidari, sudori etc.) Aceste califi cări 
profesionale sunt considerate demodate de 
către elevi, profesori şcolari şi părinţi, iar cei 
care-şi aleg aceste direcţii de formare pro-
fesională într-o oarecare măsură sunt izolaţi 
de restul colectivităţii şcolare. În consecinţă, 
sistemul educaţional încurajează acest mod 
de acţiune şi contribuie la perpetuarea de-
fi citului curricular în domeniul orientării şi 
consilierii profesionale.

Riscuri
În ultimii doi ani, politica guverna-

mentală este mai consistentă din punctul 
de vedere al promovării nivelului secun-
dar-profesional. Dar fără reforme în direcţia 
curriculară, infrastructurală, a modului de 
salarizare a personalului didactic şi a celui 
auxiliar, piaţa forţei de muncă va prefera 
să se bazeze în continuare pe contingente 
de specialişti cu studii de nivel terţiar care 
prestează activităţi care necesită pregăti-
re secundar-profesională. În acest context, 
cohorta de elevi se va orienta cu precăde-
re către studii terţiare, trecând prin nivelul 
secundar de treapta a II-a, iar o bună parte 
dintre ei vor abandona procesul de studii în 
favoarea angajării necalifi cate.

Fără dezvoltarea unui curriculum inte-
grat de consiliere şi orientare profesională, 
iniţiat încă de la nivelul preşcolar şi continu-
at pe parcursul nivelului primar şi secundar, 
va perpetua paternul tradiţional de optare 
pentru o anumită specializare sau califi care 
profesională. Vor prevala specializările spe-
cifi ce nivelului terţiar de formare profesio-

nală şi cu un grad sporit de marketabilitate. 
Noul cadru legislativ prevede crearea unui 
sistem de consiliere şi orientare profesio-
nală, dar aplicarea acestui cadru trebuie să 
se bazeze pe abordarea „de jos în sus”. Ro-
lul centrului decizional este de a elabora 
un cadru normativ însă acesta trebuie să 
răspundă necesităţilor directe ale prestato-
rilor de servicii educaţionale şi de formare 
profesională. Fenomenul plafonării arată că 
numărul scăzut de opţiuni este determinat 
de faptul că studenţii au puţine şanse de 
afi rmare socială şi de angajare corespunză-
toare. Totodată, instituţiile guvernamenta-
le şi mediul privat nu garantează trasee de 
angajare veridice şi nu dezvoltă parteneriate 
inter-instituţionale în baza cărora angajato-
rii ar avea posibilitatea să-şi selecteze viitorii 
angajaţi încă din perioada de studii. În acest 
sens, tendinţa de plafonare a numărului de 
candidaţi şi elevi înmatriculaţi se poate ma-
nifesta şi pentru anii viitori, chiar dacă auto-
rităţile guvernamentale vor realiza campanii 
mediatice de informare şi orientare a poten-
ţialilor benefi ciari. 

Atitudinea rigidă, centralistă şi opacă 
a autorităţilor guvernamentale privind re-
formarea sistemului educaţional secundar 
profesional îi face pe actorii pieţei forţei de 
muncă să evite participarea directă şi asu-
marea de responsabilităţi. Subiectul este 
interesant numai pentru unele instituţii 
internaţionale şi câteva instituţii autohtone 
de expertiză, care au elaborat până în pre-
zent studii şi care participă activ la monito-
rizarea stării de fapt. Autorităţile guverna-
mentale însă critică aceste evaluări şi ezită 
să aplice recomandările enunţate. Într-un 
anumit fel, piaţa forţei de muncă se com-
portă raţional. Angajatorii nu intervin în 
procesul de politici, deoarece oricum pro-
punerile nu le sunt luate în considerare. În 
consecinţă, angajatorii preferă să opereze 
cu cohorte de absolvenţi care nu răspund 
calităţilor necesare pe piaţa muncii. Dacă 
această stare de fapt va persista, creşterea 
economică va rămâne sub potenţial, iar ab-
sorbţia tehnologiilor avansate de producţie 
va întârzia (vezi capitolul AVANSÂND 
SPRE O SOCIETATE BAZATĂ PE CU
NOŞTINŢE).

Un alt aspect riscant este decalajul 
mare de timp între perioada de angajare 
şi perioada de începere a prestării efective 
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a serviciului pentru care absolventul este 
formal califi cat. Deoarece angajatorii sunt 
nevoiţi să cultive deprinderile practice ele-
mentare, ei suportă pierderi considerabile. 
În mod normal, un absolvent califi cat tre-
buie să se integreze imediat în activitate. În 
cazul acesta pierderile privind acomodarea 
absolventului angajat sunt reduse, iar an-
gajatorul se concentrează mai degrabă pe 
aspectul educaţiei continue. Lipsa siste-
mului de şcoli duale10 se va refl ecta nega-
tiv asupra creşterii economice a Republicii 
Moldova.

Promovarea studiilor secundar profesi-
onale numai pe baza unor indici numerici 
de performanţă (exemplu, cota de înmatri-
culare) va perpetua situaţia în care de acest 
nivel vor benefi cia mase de persoane care nu 
au avut rezultate remarcabile în procesul de 
studii gimnaziale. Un risc iminent al limită-
rii continuităţii de formare profesională este 
amplifi carea procesului de segregare socială 
pe nivele de studii, categorii profesionale şi 
pe mediul de provenienţă. De exemplu, în 
anul de studii 2006-2007 proporţia elevilor 
înmatriculaţi care provin din mediul rural 
a fost de 73,4%, amplifi când astfel ideea 
preconcepută că acest nivel este predestinat 
mediului rural şi celor care nu fac faţă ce-
rinţelor de studii pentru nivelul secundar de 
treapta a II-a (liceal).

În cazul în care Guvernul Republicii 
Moldova va promova o politică rigidă de 
selecţie şi orientare a candidaţilor către 
nivelul educaţional secundar profesional, 
fundamentată pe principiul planului de 
înmatriculare, mediul privat va ezita să în-
fi inţeze instituţii nestatale de formare pro-
fesională. Dacă în anii următori reforma în 
nivelul terţiar nu va fi  implementată după 
rigorile stabilite în Procesul Bologna, siste-
mul terţiar va continua să funcţioneze după 
principiul „aspiratorului” de cohorte de 
elevi, în detrimentul nivelelor precursoare: 
secundar profesional şi a celui post-secun-
dar profesional. În Moldova s-a ajuns la 
situaţia când licenţiaţii prestează activităţi 
care în mod normal ar trebui executate de 
absolvenţii nivelului secundar profesional. 
Asistăm astfel la un regres al competenţe-
lor profesionale, ceea ce în viitorul apropiat 
ar putea să se amplifi ce şi chiar să dezvolte 
anumite consecinţe şi asupra nivelelor edu-
caţionale ulterioare.
.    

Politici guvernamentale
Nivelul de educaţie secundar profe-

sional a fost practic abandonat de către 
instituţiile guvernamentale abilitate, con-
centrate mai degrabă pe reformarea siste-
mului educaţional primar şi secundar de 
treapta I şi treapta a II-a. Inconsistenţa şi 
incoerenţa politicilor promovate de către 
autorităţile guvernamentale abilitate au 
contribuit la perpetuarea stării deplorabile 
din sistem. Abia în anul 2004, Guvernul 
Republicii Moldova a aprobat Concepţia 
dezvoltării învăţământului secundar pro-
fesional11. Documentul face o analiză su-
mară a stării de fapt şi enunţă principiile 
privind direcţiile de dezvoltare a nivelului. 
Însă documentul este defi citar ca viziune 
strategică, plan de implementare şi acope-
rire fi nanciară.

În iulie 2005 a fost publicat proiectul 
Codului de legi în domeniul educaţional, 
parte integrantă a căruia este şi Legea învă-
ţământului profesional non-universitar12. 
Pe parcursul unui an proiectele de legi au 
fost intens dezbătute şi analizate de experţi 
la nivel naţional şi internaţional (de exem-
plu, de către grupul de experţi pe politici 
educaţionale al Consiliului Europei). Faţă 
de actuala lege a învăţământului, proiectul 
noii legi vine cu o serie de aspecte nova-
toare. De exemplu, la nivelul secundar-
profesional se pune accentul pe principiul 
instruirii modulare axate pe competenţe, 
pe principiul corelării dintre exigenţele 
locului de muncă şi a curriculumului edu-
caţional sau chiar şi pe principiul continui-
tăţii şi consecutivităţii în formarea profesi-
onală. Dar proiectul legii este fundamentat 
în mod prioritar pe interesele instituţiilor 
guvernamentale, în baza planului de înma-
triculare, şi anulează competenţele mediu-
lui instituţional pentru profi t sau a celui 
nonprofi t. 

Guvernul Republicii Moldova a aprobat 
proiectul Concepţiei modernizării sistemu-

10  Instituţiile duale sunt acele tipuri de instituţii în care activitatea teore-
tică se desfăşoară în cadrul şcolar-instituţional, iar activitatea practică 
se desfăşoară direct în contextul activităţii profesionale (de exemplu, 
direct la strungul din uzină, direct la aparatul de ţesut sau maşina de 
cusut din fabrică ş.a.). Acest sistem de formare profesională este bine 
dezvoltat în contextul german, iar în ultimii ani modelul este transpus 
cu succes şi în statele Grupului de la Visegrad (Polonia, Cehia, Slovacia, 
Ungaria).    
11  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1334 din 03.12.2004.
12  În versiunea adaptată a pachetului de legi în domeniul educaţional, 
această componentă legislativă este întitulată „Legea învăţământului 
secundar profesional şi postsecundar profesional”.
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lui de învăţământ din Republica Moldova13. 
Documentul respectiv stabileşte cadrul con-
ceptual şi metodologic de dezvoltare a sis-
temului educaţional din Republica Moldova 
în contextul integrării europene. În dome-
niul formării profesionale de nivel secundar 
profesional, Concepţia enunţă şase priorităţi 
strategice, ce ţin de aspectele curriculare ale 
cadrului de consiliere şi orientare profesio-
nală. Concomitent cu acest document, Gu-
vernul a înaintat Parlamentului pachetul de 
legi în domeniul educaţional. În perioada 
septembrie 2006 – august 2007 pachetul de 
legi şi Concepţia au rămas, însă, blocate în 
Parlament. Mai mult, Preşedintele Republi-
cii Moldova, a enunţat în mai multe contex-
te că va propune un nou proiect de lege prin 
care să se reglementeze întregul sistem edu-
caţional. Astfel, pe fundalul unei incoerenţe 
instituţionale şi a unei imixtiuni ale unor 
instituţii politice neabilitate, noul cadru le-
gislativ nu poate fi  examinat şi votat de către 
instituţia legislativă.

Începând cu anul 2005, Guvernul Re-
publicii Moldova a instituit mecanismul 
planifi cat de admitere în instituţiile de învă-
ţământ secundar profesional. Astfel, pentru 
respectivul an a fost stabilit plafonul de în-
matriculare la 15030 de candidaţi înmatri-
culaţi. În acel an, pentru nivelul secundar 
profesional au optat 17020 de candidaţi, iar 
în urma concursului au fost înmatriculaţi 
15424 de elevi, ceea ce a depăşit cu 394 elevi 
plafonul stabilit. Planul de înmatriculare a 
fost aplicat şi în 2006 şi chiar a fost extins 
asupra nivelului terţiar de studii, înglobând 
în acest plan şi ofertele instituţiilor private 
de învăţământ terţiar. Prin această metodă 
s-a revenit practic, la modelul sovietic de 
admitere. Astfel, în anul 2006 plafonul a 
fost mărit cu 2680 de locuri faţă de cel sta-
bilit în 2005, iar pentru anul 2007 - cu încă 
1325 locuri faţă de cel stabilit în anul 2006. 
Majorarea numărului de locuri s-a produs 
concomitent cu reducerea locurilor pentru 
nivelul terţiar şi în baza unei campanii agre-
sive de informare a absolvenţilor şi elevilor 
cu scopul de a-i orienta către nivelul de stu-
dii secundar profesionale. Însă, în pofi da 
plafonului stabilit şi a amploarei campaniei 

de informare, pentru acest nivel de studii în 
2006 a optat un contingent de candidaţi pu-
ţin mai mare decât în anul 2005, cu 876 de 
candidaţi mai mult, dar în general, mai pu-
ţin faţă de perioada 2000–2004 (de exemplu 
cu 728 de candidaţi mai puţin faţă de anul 
2003). În comparaţie cu nivelul terţiar se 
poate considera că metoda este inefi cientă, 
inechitabilă şi discriminatorie. Autorităţile 
guvernamentale nu recunosc acest lucru, 
însă conducerea legislativului a criticat 
această metodă de admitere14.

În concluzie, actuala intervenţie guver-
namentală se fundamentează pe principiul 
coercitiv-punitiv, iar aceasta descurajează 
absolvenţii să mai opteze pentru studiile 
profesionale. Intervenţia se concentrează pe 
numărul de studenţi înmatriculaţi - fără a 
ţine cont de interesele benefi ciarilor direcţi 
(în primul rând angajatorii), precum şi de 
necesităţile reale şi rigorile de calitate impu-
se de piaţa forţei de muncă.

Recomandări 
Setul de recomandări care urmează este 

aplicabil întregului sistem educaţional. Cu 
toate acestea, ele comportă referinţe directe 
asupra nivelului secundar-profesional – ca 
parte integrantă a sistemului educaţional.

 Dezbaterea publică şi legislativă şi adoptarea 
pachetului de legi în domeniul educaţiei. Tre-
buie luate în considerare evaluările şi recoman-
dările experţilor expuse în cadrul multiplelor 
studii şi analize de politici educaţionale. Legis-
lativul trebuie să organizeze o masă rotundă 
extinsă pentru consultarea reprezentanţilor co-
munităţii de politici publice din domeniul edu-
caţional şi reprezentanţii benefi ciarilor sistemu-
lui educaţional. Numai un asemenea format al 
consultărilor va permite clarifi carea şi atenuarea 
impactului negativ şi a şocului instituţional pri-
vind noul cadru legal în domeniul educaţional. 
Totodată, un cadru transparent de luare a deci-
ziilor privind reglementarea legală a sistemului 
educaţional poate servi ca punct de pornire pen-
tru extinderea acestei practici către alte domenii 
de importanţă vitală.

 Dezvoltarea unui sistem specializat şi integrat 
de consiliere şi orientare profesională. Acest 
sistem, de fapt, trebuie să fi e aplicabil la nive-
lul întregului sistem educaţional din Republica 
Moldova. La baza sistemului vor sta consilierii 
şi centrele pe probleme de informare şi orientare 
profesională care vor activa în cadrul instituţii-
lor de învăţământ secundar de treapta I şi II, de 

13  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.981 din 25.08.2006.
14  A se vedea discursul preşedintelui Parlamentului, dl. Marian Lupu în 
cadrul întâlnirii cu rectorii instituţiilor de învăţământ terţiar şi reprezen-
tanţii organizaţiilor sindicale din ramură: Sursa: http://www.almamater.
md/news/2797/index.html, ultima dată accesat la 07.08.2007.
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nivel secundar profesional, de nivel terţiar şi în 
cadrul unor organizaţii neguvernamentale din 
domeniul educaţional şi de tineret. Una din po-
sibilele direcţii de politici poate fi  iniţierea unor 
programe de master având tematica de consilie-
re şi orientare profesională. O altă posibilă direc-
ţie ar putea fi  crearea unui fond fi nanciar pen-
tru formarea şi orientarea profesională, în care 
fi ecare angajator să aloce un anumit cuantum 
fi nanciar în vederea susţinerii prin programe şi 
proiecte a sistemului de informare, consiliere şi 
orientare profesională.  

 Adaptarea curriculumului la cerinţele poten-
ţialilor angajatori. Printre direcţiile de politică 
pot fi  enumerate adoptarea unei politici de des-
centralizare curriculară, crearea şi dezvoltarea 
parteneriatelor inter-instituţionale între institu-
ţia de formare profesională şi potenţialul anga-
jator, degajarea curriculum-ului de informaţii 
enciclopedice şi concentrarea pe subiecte ce ţin 
de aplicabilitatea directă a informaţiilor învăţate 
în activitatea cotidiană, punerea accentului pe 
evaluarea continuă şi nu pe cea fi nală şi practi-
carea metodelor de educaţie nonformală (lucru 
în echipă, managementul resurselor, abilităţi de 
comunicare şi prezentare etc.). Aceasta va face 
procesul de studii mai interactiv şi dinamic, ac-
tivitatea instituţiilor se va concentra pe aspectul 
calităţii formării profesionale şi nu pe cantitatea 
numărului de absolvenţi, iar angajatorii îşi vor 
putea cunoaşte din timp viitorii angajaţi. Perioa-
da de acomodare la locul de muncă a unui absol-
vent se va reduce considerabil, ridicând interesul 
angajatorilor de a angaja tineri.

 Continuarea campaniei publică de informare 
a absolvenţilor. Comunicarea trebuie să fi e con-

centrată pe un mesaj de formare a unei culturi 
profesionale şi să fi e focalizată şi asupra cohor-
telor de absolvenţi din anii trecuţi care au aban-
donat procesul de studii şi până la acest moment 
nu deţin o califi care profesională. În acest fel, va 
scădea rata abandonului şcolar, instituţiile se vor 
orienta către specializările care pentru respecti-
vul moment sunt cerute de piaţa forţei de muncă 
şi penuria forţei de muncă în domeniile căutate 
va scădea.

 Armonizarea sistemului autohton de nivel se-
cundar-profesional cu practicile aplicate în 
spaţiul comunitar. Atingerea acestui obiectiv 
este posibilă prin participarea în programele şi 
proiectele specializate pentru educaţia profesio-
nal-vocaţională la nivel comunitar şi regional la 
care Moldova are acces. Participarea se poate ma-
terializa în studii şi vizite de schimb de experienţă 
cu statele vecine sau cu cele recent aderente la 
UE, intensifi carea mobilităţii elevilor şi cadrelor 
didactice şi stabilirea acordurilor de cooperare 
tematice cu instituţii similare din statele UE.

 Urmărirea unor priorităţi de lungă durată 
pentru dezvoltarea sistemului educaţional. 
Printre direcţiile de politici recomandate se 
numără dezvoltarea sistemului de şcoli duale, 
crearea unui program specializat de fi nanţare pe 
bază de proiecte a iniţiativelor ce ţin de dezvolta-
rea durabilă a educaţiei profesional-vocaţionale, 
dezvoltarea traseelor de continuitate a procesu-
lui de formare profesională către nivelul terţiar 
pentru acei absolvenţi ai nivelului-secundar 
profesional care au capacităţi şi optează pentru 
un asemenea program şi elaborarea unei politici 
guvernamentale cu premisa educaţiei pe tot par-
cursul vieţii. 
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Diagnoza 
Sănătatea este un activ indispensabil 

pentru ca oamenii să poată valorifi ca po-
tenţialul de care dispun. După principalii 
indicatori de sănătate, Moldova a atins anu-
mite succese în comparaţie cu ţările CSI, 
dar rămâne în urmă faţă de ţările UE. Pe 
fondul exodului braţelor de muncă (EMI
GRAREA), Moldova înregistrează şi un 
număr mare de decese la categoria vârstei 
apte de muncă. În 2005-2006 acest indicator 
se ridica la 29% din numărul total de dece-
suri. Mortalitatea maternă şi mortalitatea 
infantilă, doi indicatori de bază ai nivelului 
de dezvoltare a sistemului de sănătate, con-
tinuă să fi e mult mai înaltă decât în statele 
Uniunii Europene, inclusiv statele Baltice 
(Figura 4).

În Republica Moldova, indicatorii de să-
nătate cu valori reduse, caracteristice pentru 
ţările slab dezvoltate, se îmbină cu prevalen-
ţa maladiilor caracteristice pentru ţările cu 
înalt grad de dezvoltare. Mortalitatea indusă 
de boli cronice precum maladiile cardio-
vasculare („maladii ale civilizaţiei”) este de 
două ori mai mare decât în cele 10 noi state 
ale UE şi ocupă 55,8% în structura cauzelor 

de deces al populaţiei din anul 2006 (faţă de 
56,3% - 2005). O altă particularitate a Re-
publicii Moldova sunt tendinţele negative în 
evoluţia bolilor social condiţionate, cum ar 
fi  tuberculoza (Figura 5). Activităţile din ca-
drul Programului Naţional de control al tu-
berculozei au asigurat moderarea ritmurilor 
de creştere a incidenţei globale de la 30,2% 
în 2000 la 12,6% în 2004 şi chiar ranversa-
rea uşoară a dinamicii în 2006. În ansamblu, 
însă, în perioada 2001-2006 numărul bolna-
vilor cronici a sporit esenţial, înmulţindu-se 
concomitent şi formele multidrogrezistente 
de tuberculoză. Astfel, în pofi da eforturi-
lor depuse, rămâne problematică atingerea 
Obiectivului de Dezvoltare a Mileniului nr. 6, 
care prevede reducerea cu 50% a incidenţei 
globale a tuberculozei către 2015. 

În perioada 1995-2006, în sectorul să-
nătăţii s-au produs o serie de reforme im-
portante. Odată cu implementarea sistemu-
lui de asigurare obligatorie de asistenţă me-
dicală, fi nanţarea sectorului s-a ameliorat 
considerabil. S-a extins sistemul de medici-
nă primară, care astăzi este compus din 979 
instituţii. În acelaşi timp s-a redus numărul 
spitalelor de la 265 în 1995, până la 65 în 
2002, număr rămas neschimbat. 

Procesul de gestionare a instituţiilor 
medico-sanitare publice municipale şi raio-
nale a fost descentralizat, responsabilitatea 
trecând de la Ministerul Sănătăţii la ad-
ministraţiile publice locale. În competenţa 
acestora intră alocarea surselor fi nanciare 
pentru construcţia, reconstrucţia şi repara-
ţia capitală a edifi ciilor, procurarea utilaju-
lui, transportului sanitar şi medicamentelor 
pentru realizarea Programelor Naţionale, 
contribuirea la crearea condiţiilor pentru 
acreditarea instituţiilor medico-sanitare pu-
blice15. Nu se poate afi rma, însă, că autori-
tăţile administraţiei locale şi-au asumat pe 
deplin responsabilitatea pentru gestionarea 
corectă a fondurilor transmise la balanţă, iar 
o bună parte dintre managerii de spitale nu 
fac faţă exigenţelor sistemului de sănătate. În 
structura veniturilor instituţiilor medico-sa-
nitare publice pentru 2007, doar 4,3% revin 
resurselor oferite de autorităţile publice lo-
cale, puţin depăşind pe cele oferite de do-

1.3. Sistemul de sănătate

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  +1

PERSPECTIVELE: 0 

Sursa: „Activitatea sistemului de sănătate”, Centrul Ştiinţifi co-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar2006 

Figura 4 Compararea mortalităţii materne la 100 mii nou-născuţi vii

15  Legea Republicii Moldova nr.123-XV din 18.03.2003 (abrogată în 
2006).
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natori sub formă de ajutor umanitar (2,7%). 
După modifi cările legislative cu referire la 
administraţia publică locală operate în 2006, 
instituţiile medico-sanitare publice s-au po-
menit într-o situaţie incertă, administraţiile 
locale practic neavând nici o responsabilitate 
pentru gestionarea fondurilor spitalelor ra-
ionale16. În contextul defi citului de resurse 
interne, o bună parte a cheltuielilor destinate 
reabilitării instituţiilor medicale primare a 
fost acoperită din investiţiile Băncii Mondi-
ale. În iulie 2007 a fost semnat Acordul de 
Finanţare dintre Guvernul Republicii Mol-
dova şi Asociaţia Internaţională pentru Dez-
voltare privind Proiectul servicii de sănătate 
şi asistenţă socială pentru Moldova. 

Conform legii cu privire la asigurarea 
obligatorie de asistenţă medicală17, cetăţe-
nii Republicii Moldova au obţinut posibili-
tăţi egale în obţinerea de asistenţă medicală 
oportună şi calitativă în limita prevederilor 
Programului unic de servicii medicale. Însă 
realizarea mai plenară a obiectivului de ac-
ces universal şi de calitate adecvată a ser-
viciilor de sănătate se confruntă cu o serie 
de impedimente: defi citul de personal de 
asistenţă medicală primară în localităţile 
rurale, echipamentul medical învechit din 
spitalele raionale, starea necorespunzătoa-
re a clădirilor, perpetuarea problemelor de 
fi nanţare a instituţiilor medico-sanitare şi 
implementarea insufi cientă a tehnologiilor 
informaţionale. Drept urmare, în unele ra-
ioane (Cantemir, Rezina, Făleşti, Cimişlia) 
ratele de acoperire cu servicii de asistenţă 
medicală primară sunt sub 65%.

Din procentul de 75% din populaţie asi-
gurat în prezent, o bună parte nu are acces la 
îngrijiri medicale la domiciliu nominalizate 
în Programul unic de asistenţă medicală18. 
Compania Naţională de Asigurări Medicale 
nu asigură asemenea servicii deoarece lipsesc 
criteriile de contractare şi un regulament de 
funcţionare a prestatorilor de îngrijire la do-
miciliu şi de stabilire a tarifelor (vezi şi PO
LITICI DE PROTECŢIE SOCIALĂ). Se 
estimează că anual, circa 25000 pacienţi sufe-
rinzi sunt lipsiţi de îngrijiri paliative la domi-
ciliu, peste 60% dintre ei locuind în regiunile 
rurale19. Actualmente, îngrijirile la domiciliu 
sunt preponderent oferite de ONG-uri fi nan-
ţate exclusiv din donaţii externe20. Un veri-
tabil parteneriat public-privat în sistemul de 
ocrotire a sănătăţii încă nu există.

În Republica Moldova sunt înregistraţi 
aproximativ 120.000 de persoane cu han-
dicap mintal (3% din populaţie, ceea ce se 
încadrează în mediile europene). Se observă 
o tendinţă lentă, dar constantă, de creştere a 
morbidităţii mai ales în contingentul de per-
soane tinere. Sistemul modern de asistenţă 
în cazul bolilor psihice presupune dezvolta-
rea centrelor comunitare de sănătate minta-
lă, dar acestea abia încep să apară în ţară.

Sistemul de referire a pacienţilor compli-
că internarea programată în secţiile speciali-
zate (endocrinologie, neurologie, reumato-
logie, cardiologie), unde timpul de aşteptare 
este de 3-6 luni. Pacienţii pot fi  spitalizaţi 
numai în cazuri de urgenţă. Se formează un 
cerc vicios, în care lipsa accesului la inter-
nare programată duce la agravarea maladi-
ei care cere internarea de urgenţă şi care la 
rândul său face şi mai acută lipsa locurilor 
pentru internare programată. Astfel sporeş-
te riscul complicaţiilor şi se creează condiţii 
pentru plăţi neformale în sistem.

Pe parcursul ultimilor ani continuă să 
sporească numărul absolut al medicilor şi 
personalului medical mediu. Însă dinamica 
pozitivă este bazată pe cadrele din instituţiile 

16  Legile Republicii Moldova nr.436, nr.437 şi nr.438.
17  Legea Republicii Moldova nr.1585 din 30.04.1998.
18  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1480 din 25.12.2006 
 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii 
 de asistenţă medicală pentru anul 2007.
19  „Evaluarea nevoilor de îngrijiri paliative în Republica Moldova”, 
 Fundaţia Soros-Moldova, 2007.
20  http://www.cordaidpartners.com/English/Health_and_Wellbeing/ 
 Projects/Project_details/Reform_of_community_care_systems_in_ 
 republic_of_Moldavia.aspx?mId=10537&rId=76.

Sursa: „Activitatea sistemului de sănătate”, Centrul Ştiinţifi co-Practic Sănătate Publică şi Management Sanitar 2006 

Figura 5 Incidenţa globală a tuberculozei în Republica Moldova 
(1997-2006) la 100 mii populaţie 
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medicale republicane, în timp ce asigurarea 
cu cadre a instituţiilor municipale şi raionale 
denotă o anumită involuţie, stimulând o se-
rie de fenomene sociale negative (vezi MOL
DOVA URBANĂ, MIGRAREA INTER
NĂ). În spitalele municipale avem astăzi 
47,5 personal medical mediu la 10 mii locui-
tori în comparaţie cu 60,7 persoane la 10 mii 
locuitori în 2002. Se manifestă şi o uşoară 
tendinţă de micşorare a numărului medici-
lor de familie (2031 de persoane în 2006 faţă 
de 2066 în 2005)21, inclusiv determinată şi de 
plecarea cadrelor de specialitate. 

Riscuri
Performanţele slabe în redresarea in-

dicatorilor de bază ai sănătăţii, în special a 
mortalităţii infantile şi materne, agravează 
sporul demografi c negativ. Deşi nu au ajuns 
la proporţii epidemice, evoluţia unor ase-
menea boli precum SIDA şi tuberculoza este 
extrem de îngrijorătoare22, creând riscuri 
economice şi sociale semnifi cative. Extinde-
rea acestora ar putea cauza reducerea ratei 
de creştere economică şi sporirea cheltuie-
lilor pentru sănătate generate de activităţi 
asociate îngrijirii persoanelor suferinde. Ra-
portul de dependenţă ar putea creşte, sub-
minând stabilitatea fi nanciară a sistemului 
de protecţie socială, mai ales în condiţiile 
când fertilitatea este deja foarte redusă (sub-
capitolul CRIZA NATALITĂŢII ŞI MOR
TALITĂŢII). Totodată, aceasta ar putea 
duce la creşterea numărului şi nivelului de 
sărăcie a gospodăriilor cu un singur părinte 
şi a gospodăriilor conduse de persoane de 
vârstă înaintată care îngrijesc orfanii ai că-
ror părinţi au decedat din cauza SIDA.

În pofi da progreselor înregistrate în ul-
timii ani în Republica Moldova, funcţiona-
rea sistemului de protecţie a sănătăţii poa-
te fi  afectată de o serie de riscuri. Nu este 
exclus că în următorii 3-4 ani, Republica 
Moldova se va confrunta cu un defi cit de 
personal medical. Ameliorarea esenţială a 
remunerării cadrelor medicale în ţările ve-
cine fac din aceste ţări destinaţii de emigrare 

foarte atractive pentru medicii şi asistenţii 
medicali din Moldova. După aderarea Ro-
mâniei la UE, mulţi medici din această ţară 
au părăsit deja sistemul de sănătate pentru a 
se angaja în ţări occidentale.

Sistemul de asigurare obligatorie de asis-
tenţă medicală implică, de asemenea, o serie 
de riscuri legate de necolectarea în cuantu-
mul şi termenele stabilite a contribuţiilor de 
asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 
Se menţine accesibilitatea scăzută a ser-
viciilor pentru cei săraci, cauzată de plata 
obligatorie a serviciilor ce nu sunt incluse 
în Programul unic al asigurării obligatorii 
de asistenţă medicală (vezi NIVELUL DE 
TRAI). Lipsa competitivităţii reale a presta-
torilor de servicii şi neaplicarea, în afară de 
medicina primară, a stimulării performan-
ţelor prin prevederile contractelor gestiona-
te de CNAM, sunt cauze esenţiale ale calită-
ţii reduse a serviciilor medicale. Peste 60% 
din fonduri continuă să fi e utilizate pentru 
întreţinerea spitalelor, serviciile cărora in-
clud frecvent tratarea stărilor patologice 
minore23. De asemenea, continuă fi nanţarea 
preponderentă a serviciilor medicale curati-
ve în defavoarea programelor de medicină 
preventivă.

Actualmente creşte presiunea din par-
tea instituţiilor medico-sanitare publice în 
vederea revizuirii tarifelor la serviciile me-
dicale „îngheţate” în perioada 2004-200724. 
Aceasta creează inevitabil premise pentru 
majorarea contribuţiilor de asigurări me-
dicale obligatorii şi a preţului poliţei de asi-
gurare, consecinţele fi nanciare urmând a fi  
suportate de populaţie.

Politici guvernamentale
O anumită infl uenţă asupra capacităţi-

lor de promovare a politicilor de sănătate a 
avut-o dubla reformare a Ministerului Sănă-
tăţii în perioada 2004-2006. Ultima reorga-
nizare din noiembrie 2007 a atribuit minis-
terului o structură corespunzătoare direcţi-
ilor prioritare de activitate. După aprobarea 
de către Guvern în 2006 a Politicii Naţionale 
de Sănătate25, Ministerul Sănătăţii a înaintat 
spre aprobare în Parlament proiectul Stra-
tegiei de dezvoltare a sistemului de sănătate 
pentru anii 2007-2012 cu un plan de acţiuni, 
axat pe direcţii precum sporirea capacităţi-
lor Ministerului în materie de politici şi de 

21  „Sănătatea populaţiei Republicii Moldova în 2006”, Centrul Naţional
  Ştiinţifi co - Practic de Medicină Preventivă, Chişinău, 2007. 
22  „Prevenirea crizei SIDA în Europa de Est şi Asia Centrală”, 
 Banca Mondială, 2003. 
23  Expertiza calităţii asistenţei medicale  spitaliceşti  prestate 
 persoanelor asigurate, Curierul medical, nr. 5, p. 56-60, Chişinău 2007
24  Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova nr.76/2004.
25  Politica Naţională de Sănătate, http://ms.gov.md. 
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reglementare, promovarea sănătăţii; efi cien-
tizarea utilizării resurselor disponibile; îm-
bunătăţirea calităţii şi efi cacităţii serviciilor 
de sănătate.

Proiectul Reforma în Sănătatea Publică în 
Moldova26 implementat sub controlul Minis-
terului Sănătăţii de către EPOS Health Con-
sultants/GVG/HMTC şi fi nanţat de Uniunea 
Europeană a continuat procesul de descentra-
lizare a sistemului de sănătate prin sporirea 
gradului de autonomie a Centrelor Medicilor 
de Familie în raioanele-pilot. În baza rezulta-
telor preliminare ale proiectului şi la insisten-
ţa Băncii Mondiale, Guvernul s-a angajat să 
asigure separarea centrelor de asistenţă medi-
cală primară de spitalele raionale începând cu 
1 ianuarie 2008. Aceasta ar contribui la asigu-
rarea unui grad mai mare de responsabilitate 
a medicilor de familie şi a autorităţilor locale 
pentru gestionarea resurselor.

În scopul menţinerii cadrelor medicale 
în sistem în anul 2006, pentru tinerii spe-
cialişti cu studii medicale plasaţi în câmpul 
muncii (în special în localităţile rurale, unde 
situaţia este foarte complicată, vezi capitolul 
MOLDOVA RURALĂ) conform repartiză-
rii ministerului, au fost introduse o serie de 
facilităţi27. Ca urmare a acordării acestor fa-
cilităţi, circa 80% din absolvenţii studiilor de 
rezidenţiat promoţia 2006 au acceptat plasa-
rea în câmpul muncii conform repartizării 
ministerului. 

Pentru a efi cientiza şi spori calitatea ser-
viciilor de sănătate, în 2005-2006 Guvernul 
a aprobat o serie de programe naţionale. 
Programul naţional de control şi profi laxie 
a tuberculozei pentru anii 2006-2010 are 
ca obiectiv stabilizarea situaţiei epidemi-
ce de tuberculoză. În prezent se efectuează 
testarea la nivel naţional a Sistemului Infor-
maţional Automatizat de Monitorizare şi 
Evidenţă a pacienţilor cu tuberculoză. Însă, 
rămân subdezvoltate şi fără acoperire fi nan-
ciară, activităţile de logistică şi informare şi 
educaţie socială. 

Programul naţional de control şi profi la-
xie a diabetului zaharat „MoldDiab” pentru 
anii 2006-201028 pune accentul pe activităţile 
de prevenire la depistarea precoce a diabe-
tului. În prezent, investigaţiile de laborator 
pentru pacienţii cu diabet zaharat sunt gratu-
ite. Au fost elaborate standarde de tratament, 
care pot fi  aplicate în practica medicală.

Programul naţional de profi laxie şi 
control a infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor 
cu transmitere sexuală pe anii 2006-2010 
prevede continuarea implementării gran-
tului Fondului Global de Combatere SIDA, 
Tuberculozei şi Malariei pentru anii 2003-
2008. S-au fortifi cat capacităţile de dia-
gnostic, tratament şi profi laxie a infecţiilor 
menţionate, s-au implementat programe 
educaţionale în rândul populaţiei generale, 
al tineretului şi al grupurilor cu risc sporit 
de infectare. În acest context, merită men-
ţionat debutul unei bune cooperări a insti-
tuţiilor guvernamentale cu societatea civilă 
(vezi SOCIETATEA CIVILĂ).

Activităţile „Programului naţional de 
combatere a hepatitelor virale pentru anii 
2006-2010” sunt parţial acoperite de Progra-
mul de imunizări, care cuprinde copiii până 
la vârsta de 17 ani. În urma implementării 
acţiunilor de combatere a hepatitelor virale, 
morbiditatea s-a redus de 2,4 ori, inclusiv 
morbiditatea cauzată de hepatita virală A 
(de 3 ori). Republica Moldova a atins obiec-
tivele stabilite de Organizaţia Mondială a Să-
nătăţii de micşorare substanţială a cazurilor 
de morbiditate determinate de hepatita B. 
Pentru realizarea programului de imunizări 
a fost emis şi distribuit tuturor instituţiilor 
medico-sanitare publice şi de medicină pre-
ventivă ordinul Ministerului Sănătăţii cu un 
plan detaliat de activităţi pentru anii 2006-
2010.

Au mai fost adoptate şi se afl ă în faza 
iniţială de implementare „Programul naţi-
onal privind securitatea transfuzională şi 
autoasigurarea cu preparate sanguine pen-
tru perioada 2007-2011”, „Programul na-
ţional de promovare a modului sănătos de 
viaţă pentru anii 2007-2015”, „Programul 
naţional de eradicare a tulburărilor prin de-
fi cit de iod până în anul 2010” şi o serie de 
alte programe speciale. A ajuns la etapa de 
fi nalizare Programul de promovare a servi-
ciilor medicale perinatale de calitate pe anii 
2003-2007, care este axat pe cele mai difi cile 
domenii ale asistenţei medicale perinatale - 

26  http://www.healthreform.md/ru/. 
27   Aceste facilităţi includ locuinţă gratuită, acordată de autoritatea 
administraţiei publice locale pe perioada activităţii în localitatea re-
spectivă sau acoperirea cheltuielilor pentru chirie; indemnizaţia unică 
acordată de minister în valoare de 30 mii lei pentru medici şi 24 mii 
pentru personalul medical mediu, care se achită câte 7,5 mii şi respectiv 
6 mii după expirarea primei luni şi ulterior a fi ecărui an de activitate; 
compensarea lunară de către minister a costului a 30 KW de energie 
electrică, a unui metru cub de lemne şi a unei tone de cărbuni în an.
28  Hotărârea Guvernului nr.439 din 26.04.2006.
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aplicarea tehnologiilor propuse de program, 
reducerea ratei mortalităţii materne, peri-
natale şi neonatale precoce cu 30%, a ratei 
mortinatalităţii29 de la 7,2 până la 5 la 1000 
de născuţi în perioada anilor 2003-2007.

Recent a fost aprobat Programul naţio-
nal de promovare a modului sănătos de viaţă 
pentru anii 2007-2015. Un început promiţă-
tor pentru redresarea situaţiei în domeniu 
poate fi  considerat evenimentul de la 11 mai 
2007, când Parlamentul a ratifi cat Conven-
ţia Cadru de Control al Tutunului, asumân-
du-şi responsabilitatea pentru implemen-
tarea acesteia în scopul protejării sănătăţii 
populaţiei. Este în proces de implementare 
Conceptul de optimizare şi modernizare a 
sectorului spitalicesc şi de asistenţă medica-
lă specializată30.

Continuă perfecţionarea cadrului le-
gal al sistemului de sănătate pentru alinie-
rea acestuia la normele internaţionale. Au 
fost adoptate Legea cu privire la drepturile 
şi responsabilităţile pacientului31 şi Legea 
cu privire la exercitarea profesiunii de me-
dic32. Însă din cauza tergiversării adoptării 
altor legi şi regulamente pentru asigurarea 
funcţionării prevederilor stipulate, actele 
respective nu-şi găsesc aplicarea deplină. Se 
lucrează asupra Regulamentului Comisiei 
individuale de expertiză profesională me-
dicală şi a Instrucţiunii privind modul de 
participare pacienţilor la luarea deciziilor 
menite să sporească protecţia pacientului. 
În acest context, în opinia medicilor, s-a 
produs un dezechilibru în folosul pacienţi-
lor. Mult-aşteptatele legi cu privire la mal-
praxis33 şi la liga medicilor ar putea restabili 
acest echilibru, însă implementarea lor mai 
durează.

Ţinând cont de necesitatea sporirii ac-
cesului populaţiei la serviciile de sănătate, 

Guvernul a inclus în Planul Naţional de 
Dezvoltare (2008-2011) extinderea acoperi-
rii populaţiei din mediul rural şi sărace cu 
asigurări obligatorii de asistenţă medicală 
prin micşorarea contribuţiilor din partea 
persoanelor de la sat. Există anumite necla-
rităţi cu privire la realizarea acestui obiec-
tiv, legate de faptul că aproximativ de 40% 
dintre persoanele cu vârsta aptă de muncă 
din mediul rural nu sunt angajate formal în 
câmpul muncii. 

Au început o serie de activităţi privind 
redresarea situaţiei în domeniul sănătă-
ţii mintale. Republica Moldova a aderat la 
Declaraţia cu privire la sănătatea mintală 
semnată de ţările europene în anul 2003 şi 
s-a angajat să se alinieze standardelor mo-
derne de asistenţă medicală psihiatrică. Însă 
un plan bine defi nit a apărut abia în 2007 
odată cu aprobarea Programului Naţional 
cu privire la sănătatea mintală34. În cadrul 
programului urmează să fi e înfi inţată o reţea 
de centre comunitare de sănătate mintală. 
Programul va fi  implementat cu alocaţii de 
la bugetul de stat (500 mln. lei pe parcursul 
anilor 2007-2011), iar circa 30% din fondu-
rile necesare urmează să fi e primite de la do-
natori internaţionali35.

Recomandări
Pentru realizarea efi cientă a Politicii 

Naţionale de Sănătate considerăm că este 
necesară implementarea unei serii de reco-
mandări de politici pe termen scurt şi pe 
termen lung:

 Delimitarea clară a competenţelor instituţiilor 
de stat şi ale administraţiei publice locale pentru 
administrarea mai efi cientă a sistemului sani-
tar şi transferul efectiv de competenţe, atribuţii 
şi responsabilităţi de la Ministerul Sănătăţii, la 
autorităţile publice locale. Sporirea responsabi-
lităţilor administraţiei publice locale pentru ges-
tionarea problemelor de sănătate publică la nivel 
local poate fi  asigurată numai dacă va fi  pus în 
practică un mecanism de evaluare a performan-
ţelor. În monitorizarea performanţelor trebuie 
implicate foarte activ ONG-urile comunitare. 
Totodată, este necesară consolidarea capacităţii 
de control a Ministerului Sănătăţii asupra obiec-
tivelor, activităţilor şi structurilor din domeniul 
sănătăţii publice.

 Elaborarea unui set de standarde în vederea efi -
cientizării managementului resurselor sistemu-
lui de sănătate. O direcţie importantă este asigu-

29  Rata mortinatalităţii este egală cu raportul dintre numărul născuţilor 
 morţi şi numărul născuţilor vii într-o anumită perioadă 
 (de obicei, un an) pe un anumit teritoriu.
30  Hotărârea Colegiului Ministerului Sănătăţii din 02.03.2006 
 „Cu privire la activitatea Ministerului sănătăţii în anul 2005 şi direcţiile 
 strategice de dezvoltare pentru anul 2006”.
31  Legea Republicii Moldova nr.263 din 30.12.2005.
32  Legea Republicii Moldova nr.264 din 23.12.2005.
33  Noţiunea de malpraxis presupune tratamentul incorect sau neglijent 
 aplicat unui pacient care îi poate cauza acestuia prejudicii legate 
 de gradul de afectare a capacităţii fi zice sau psihice, consecinţă 
 a unor lacune de pregătire profesională, a lipsei experienţei, abilităţii 
 terapeutice sau de diagnosticare.
34  Programul naţional de sănătate mintală pentru anii 2007-2011 
 lansat la 11.05.2007.
35  Cu suportul fi nanciar al Agenţiei Elveţiene pentru Dezvoltare 
 şi Cooperare la 24 mai 2007 la Ungheni a avut loc inaugurarea 
 Centrului Comunitar de Sănătate Mintală, al doilea după cel creat 
 în sectorul Buiucani, municipiul Chişinău.
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rarea transparenţei decizionale şi fi nanciare, care 
implică informatizarea sistemului instituţiilor 
medicale, dezvoltarea portalului Ministerului Să-
nătăţii şi implementarea urgentă a protocoalelor 
clinice şi a ghidurilor practice de tratament. Un 
prim pas în această direcţie este implementarea 
Sistemului Informaţional Medical Integrat (cost 
estimat la 83 mil. dolari SUA pentru perioada 
2007-2009). Sporirea calităţii serviciilor medi-
cale poate fi  asigurată pe baza unor standarde 
naţionale de management al calităţii. Atingerea 
acestor obiective implică combinarea formării 
managerilor califi caţi pentru sistemul de sănăta-
te cu valorifi carea potenţialului deja existent de 
specialişti pregătiţi în domeniul sănătăţii publice 
şi amplasarea lor în posturi-cheie.

 Extinderea asigurărilor obligatorii de asistenţă 
medicală în scopul sporirii accesului la servicii 
medicale calitative este oportună numai în con-
diţiile monitorizării continue a procesului pen-
tru a nu compromite durabilitatea fi nanciară a 
sistemului. Dezvoltarea asigurărilor de sănătate 
facultative în cadrul CNAM în paralel cu con-
solidarea capacităţilor companiei de a gestiona 
contracte cu instituţiile medico-sanitare va lărgi 
spectrul şi calitatea serviciilor medicale.

 Pentru a menţine în sistem personalul medical 
se impune majorarea salariilor, aplicarea stimu-
lentelor (compensaţii mai mari la repartizare, 
sporuri la salariu, condiţii corespunzătoare de 
lucru), operate în în funcţie de efortul personal.

 Sporirea competitivităţii serviciilor medicale 
poate fi  realizată prin susţinerea dezvoltării sec-
torului privat de sănătate şi adoptarea Legii cu 
privire la asistenţa medicală privată.

 Acţiunile de promovare a sănătăţii şi modului 
sănătos de viaţă trebuie să se bazeze pe resurse 
mult mai mari, precum şi pe implicarea mai lar-
gă a entităţilor neguvernamentale.

 Convergenţa cu standardele UE de sănătate va 
impune şi mărirea procentului din PIB alocat 
pentru sănătate. Presiunile asupra fi nanţelor 
publice vor scădea numai odată cu introducerea 
pe scară largă a asigurărilor facultative de sănă-
tate. Totodată este necesară crearea unui fond de 
rezervă în sănătate, destinat urgenţelor majore şi 
cofi nanţării proiectelor prioritare din sistemul 
de sănătate.
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Sistemul de protecţie socială conţine 
două elemente principale: sistemul de asigu-
rări sociale şi asistenţa socială. Efi cienţa unui 
sistem de pensionare este apreciată conform 
ratei de înlocuire, defi nite ca raport între va-
loarea medie a pensiei şi valoarea medie a 
salariului calculat. Indicatorul dat a scăzut 
de la 60,4% în 1993 până la 20,9% în 2000. 
După recalcularea pensiilor în 2002, pensia 
medie a crescut de 2,7 ori, rata de înlocuire 
în 2003 atingând 30,5%. Totuşi progresul nu 
a fost durabil, indicatorul scăzând la 30,1% 
în 2005 şi 26,9% în 2006.

Conform datelor expertizei sistemului 
de pensii din Republica Moldova (MPSFC 
2007), în anul 2006 sistemul se caracteriza 
printr-un defi cit bugetar de 30,4%. Defi citul a 
fost generat de suprapunerea anumitor infl u-
enţe, dar cele mai importante sunt evoluţiile 
demografi ce negative (vezi DEMOGRAFIA: 
O AMENINŢARE LATENTĂ) şi inegalita-
tea contribuţiilor de asigurări sociale. 

Îmbătrânirea şi emigrarea populaţiei 
subminează sistemul de asigurări sociale. 
Ambele fenomene au dus la înrăutăţirea ra-
portului dintre numărul populaţiei ocupate 
şi numărul pensionarilor (Tabelul 6), deoa-
rece cu cât este mic numărul persoanelor 
ocupate şi mai mare numărul pensionarilor, 
cu atât este mai scăzută stabilitatea sistemu-
lui de pensionare. În 2002-2006 numărul 
populaţiei ocupate s-a micşorat cu 15,6%, 
iar numărul total al pensionarilor s-a redus 
cu 2,1%. Dacă în anul 2002 raportul dintre 
pensionari şi persoane ocupate era 1:2,4, în 
anul 2007 acesta a constituit 1:2,0

Neuniformitatea contribuţiilor pentru 
diferite sectoare este al doilea factor care 

subminează stabilitatea fi nanciară şi echi-
tatea socială a sistemului de pensii. Legis-
laţia asigurărilor sociale de stat este destul 
de complexă, incluzând tarife diferenţiate 
de asigurare pentru diferite categorii de plă-
titori: angajaţi, angajatori şi persoane care 
îşi desfăşoară activitatea pe cont propriu36. 
Tarifele contribuţiilor de asigurare sunt di-
ferenţiate pe diferite categorii de plătitori, 
iar valorile acestora sunt stabilite anual de 
către Parlament. În 2005 a fost creată o ca-
tegorie specială de plătitori – angajatorii din 
sfera producţiei agricole – care transferă 
contribuţiile pentru persoanele angajate în 
baza contractului individual de muncă. Însă 
aceasta a stimulat şi mai mult angajarea „la 
negru” în agricultură, diminuând contri-
buţiile la bugetul asigurărilor sociale din 
sectorul agrar. Angajaţii din sectorul agrar, 
contribuind la bugetul asigurărilor sociale 
de stat cu doar 8%, benefi ciază de pensii şi 
compensaţii în mărime de 40% din bugetul 
total. Inechitatea redistribuirii asigurărilor 
sociale se referă şi la pensiile privilegiate 
„pentru unele categorii de cetăţeni”. În 2004, 
legea privind pensiile de asigurări sociale de 
stat a fost completată cu un capitol separat 
care reglementează pensiile pentru depu-
taţii parlamentului, membrii guvernului şi 
care la atingerea vârstei de pensionare pot 
benefi cia de o pensie în valoare de 75% din 
venitul mediu lunar. Astfel, pensia medie 
pentru limita de vârstă este de 8,7 ori mai 
mică decât cea a foştilor deputaţi, funcţio-
nari publici, membri ai guvernului etc.

În ce priveşte protecţia socială exerci-
tată prin alocaţii sociale, destinate supor-
tului diferitelor categorii de persoane afl ate 
în difi cultate, principala sa defi cienţă este 
principiul de alocare. Alocaţiile sunt oferi-
te în baza cererii, mecanismul de testare a 
veniturilor este slab dezvoltat, iar legislaţia 
în domeniu este dispersată. Un singur be-
nefi ciar al asistenţei sociale poate benefi cia 
concomitent de 11 tipuri de prestaţii socia-
le. Această situaţie este condiţionată atât de 
lipsa unei baze de date unice a benefi ciarilor 
de asistenţă socială, cât şi de imperfecţiunea 
mecanismului de orientare a indemnizaţii-
lor spre cele mai defavorizate categorii. 

 

1.4. Politici de protecţie socială

EVOLUŢIILE:  0 

SITUAŢIA:  0

PERSPECTIVELE: -1 

 2003 2004 2005 2006 2007*

Populaţie ocupată, mii pers. 1505,1 1356,5 1316, 0 1318, 7 1271,0

Numărul total al pensionarilor, mii pers. 634,5 627,6 620,7 618,3 621,4

Raportul între populaţia ocupată 
şi numărul pensionarilor 2,4 2,2 2,1 2,1 2,0

Tabelul 6 Populaţie ocupată şi pensionată

Notă: * - primul semestru; 
Sursa: BNS şi CNAS;

36  În categoria persoanelor care desfăşoară activitatea pe cont propriu 
sunt incluse: persoane fi zice proprietari de terenuri agricole, întreprin-
zători individuali, deţinători de patente, avocaţi, notari, persoane care 
au încheiat contract individual de asigurare. 
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Începând cu anul 1994, ministerul de 
profi l a început dezvoltarea sistemului na-
ţional de asistenţă socială. În 1998, profesia 
de asistent social a fost introdusă în nomen-
clatorul de profesiuni, însă doar în 2006 
s-au întreprins primele acţiuni de angajare 
a asistenţilor sociali la nivel local. Cadrul 
instituţional în domeniul protecţiei famili-
ei şi copilului este slab şi fragmentat. Patru 
ministere diferite sunt responsabile pentru 
protecţia copilului (Ministerele Sănătăţii şi 
Protecţiei Sociale, Educaţiei, Justiţiei şi cel al 
Afacerilor Interne), în timp ce nu există nici 
o structură executivă integrată responsabilă 
pentru protecţia copilului şi a familiei (vezi 
şi SUBIECT SPECIAL: PROTECŢIA CO
PILULUI ÎN MOLDOVA).

Cu 85% din cheltuielile bugetelor locale 
direcţionate spre întreţinerea instituţiilor de 
educaţie din localitate, nu mai putem vorbi 
despre investiţii în servicii de asistenţă so-
cială la nivel de comunitate. Toate servicii-
le comunitare au fost deschise cu suportul 
organizaţiilor internaţionale şi a fundaţiilor 
de caritate. În aceste condiţii este evidentă 
incapacitatea de anticipare şi vulnerabilita-
tea sistemului naţional de protecţie socială 
la noile probleme sociale. Printre acestea se 
numără incidenţa în creştere a narcomaniei 
şi HIV/SIDA, situaţia copiilor afl aţi în îngri-
jire rezidenţială (circa 11.600 de copii37) sau 
afl aţi în afara îngrijirii părinteşti ca urmare 
a emigrării părinţilor. Se estimează că în 
Republica Moldova aproximativ 35 mii de 
copii au ambii părinţi plecaţi peste hotare, 
iar 75 mii - un părinte38. Deoarece funcţiile 
tradiţionale ale familiei sunt slăbite de pro-
bleme sociale (emigraţie, violenţă, abandon, 
pauperizare etc., vezi şi CRIZA FAMILIEI), 
sistemul de protecţie socială trebuie să in-
tervină pentru reducerea impactului şi pre-
venirea mutaţiei noilor probleme sociale. 

Riscuri

 Conţinutul strategiilor şi programelor de refor-
mare a sistemului de protecţie socială răspunde 
în cea mai mare parte problemelor şi năzuinţelor 
persoanelor defavorizate. Însă riscurile cele mai 
mari derivă din implementarea extrem de defec-
tuoasă a strategiilor de dezvoltare. 

 Îmbătrânirea şi emigraţia populaţiei afectează 
considerabil stabilitatea fi nanciară a bugetului 
de asigurări sociale. Sistemul actual al asigurări-
lor sociale propune benefi ciarilor un nivel redus 

de asigurare. În cazul menţinerii condiţiilor ac-
tuale de organizare şi distribuire a asigurărilor 
sociale, în special al pensiilor de vârstă, rata de 
înlocuire se va reduce în continuare, în medie cu 
0,5% – 1,0% la fi ecare 1-2 ani. Conform progno-
zelor, va creşte semnifi cativ, cu circa 14% anual, 
diferenţa dintre salariul mediu calculat şi valoa-
rea medie a pensiei stabilite39. 

 Păstrarea inegalităţilor în redistribuirea asigu-
rărilor sociale pentru unele categorii de angajaţi 
amplifi că sentimentul de inechitate şi presiune 
socială asupra populaţiei ocupate şi reduce mo-
tivarea de a contribui la bugetul asigurărilor so-
ciale de stat.

 Păstrarea mecanismului complicat, fără eviden-
ţă individuală şi fragmentat în diverse forme 
de prestaţii şi asistenţă socială în acordarea in-
demnizaţiilor sociale, amplifi că vulnerabilitatea 
familiilor cu adevărat nevoiaşe şi micşorează 
valoarea reală a suportului acordat. 

 Tendinţa de a crea mai multe servicii de asistenţă 
socială poate provoca defi citul resurselor pentru 
menţinerea şi dezvoltarea acestor servicii de că-
tre administraţia publică locală. Or, pentru mul-
te bugete locale, majorarea cheltuielilor existente 
cu 150–250 mii lei anual este un lux.

 Capacitatea redusă de gestionare, fi nanţare din 
surse publice a serviciilor de asistenţă socială la 
nivel local, generează inegalitatea localităţilor 
în ce priveşte asigurarea cu servicii, centre co-
munitare de (re)integrare şi suport a copiilor şi 
familiilor defavorizate, a vârstnicilor solitari. 

Politici guvernamentale
Prima reformă socială în Republica 

Moldova, lansată în 1994, îşi propunea in-
dexarea echitabilă a asigurărilor sociale. În 
1998, Guvernul a lansat Strategia de refor-
mare a sistemului de asigurare cu pensii, 
urmărind crearea unui sistem noi sistem 
de asigurări sociale, stabil fi nanciar, soci-
al echitabil şi care ar încuraja contribuţia 
şi descuraja distribuţia. Strategia prevedea 
mărirea vârstei de pensionare, promovarea 
sistemelor private de asigurări sociale, anu-
larea condiţiilor avantajoase de pensionare 
şi alte elemente, din care în 2002 majoritatea 

37  „Situaţia copiilor instituţionalizaţi”, elaborat de Programul 
 de Securitate Alimentare al Comisiei Europene în comun cu 
 “Every Child”, Chişinău, 2005. 
38  „Situaţia copiilor rămaşi fără îngrijirea părintească în urma emigraţiei”, 
 UNICEF, Chişinău, 2006.
39  Medie calculată în baza rezultatelor modelării evoluţiei sistemului 
 de pensii, vezi „Sistemul de pensii al Republicii Moldova: 
 expertiză actuarială”, Ministerul Protecţiei Sociale, 
 Familiei şi Copilului al Republicii Moldova, Chişinău, 2007.
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au fost stopate. Drept urmare, doar o parte 
din prevederile strategiei au fost implemen-
tate. S-a reuşit reducerea datoriilor faţă de 
asiguraţi şi eliminarea fenomenului de reţi-
neri de plată a pensiilor. Aceste realizări se 
datorează în mare parte disciplinării plăţilor 
faţă de bugetul asigurărilor sociale. De ase-
menea, în baza prevederilor strategiei a fost 
implementat mecanismul de evidenţă indi-
viduală a contribuabililor şi contribuţiilor 
de asigurări sociale, fapt ce permite asigura-
rea legăturii dintre contribuţii şi plăţi.

În 2004 s-a încercat uniformizarea con-
diţiilor de pensionare prin eliminarea con-
diţiilor avantajoase pentru unele categorii 
de cetăţeni, însă efectul a fost limitat. Siste-
mul de pensii rămâne în continuare inegal 
pentru diferite categorii de persoane. Unifi -
carea condiţiilor de pensionare este obstruc-
ţionată de factorii politici, deoarece decizia 
de a crea un sistem unic de pensionare este, 
în primul rând, una politică. Tergiversarea 
reformei trezeşte nemulţumirile contribua-
bililor, şi aşa destul de împovăraţi din cauza 
ratei de înlocuire reduse. Pentru reducerea 
inegalităţilor specifi ce sistemului de pensi-
onare în sectorul agrar, în 2006 Guvernul a 
aprobat Strategia de reformare a sistemului 
de pensionare în sectorul agrar40. Strategia 
prevede aplicarea cotei de contribuţie indi-
viduală a agricultorilor şi subsidii parţiale 
din bugetul de stat. Soluţia dată va fi  însă 
una de scurtă durată. Cel mai efi cient me-
canism, pentru întregul sistem de asigurări 
sociale, este contribuţia individuală (cum-
părarea asigurărilor sociale) de către anga-
jaţii din toate sectoarele. 

Pentru îmbunătăţirea stabilităţii fi nan-
ciare a sistemului de asigurări sociale de stat 
şi crearea unui sistem unic de pensii pentru 
limita de vârstă pentru toate categoriile de 
angajaţi a fost elaborat Planul de asigurare a 
stabilităţii fi nanciare a bugetului asigurări-
lor sociale de stat41. Aceasta nu a adus, însă, 
schimbări esenţiale, sistemul rămânând di-
ferenţiat şi instabil. Guvernul nu este în sta-
re să gestioneze riscurile pe care le implică 

acest sistem, riscuri legate de posibilele pro-
teste sociale şi presiuni politice din partea 
angajaţilor din sectorul agrar şi funcţionarii 
publici. De asemenea, în cazul implementă-
rii acestui plan poate scădea motivaţia anga-
jaţilor din sectoarele profi tabile de a achita 
integral contribuţiile la bugetul asigurărilor 
sociale de stat. 

Nu se realizează progrese esenţiale nici 
în constituirea fondurilor private de pen-
sii. Instabilitatea economică, dezinteresul 
manifestat de fondurile de pensii cu capital 
străin faţă de Republica Moldova şi capaci-
tăţile scăzute ale guvernului de a media re-
laţia dintre fondurile private şi benefi ciarii 
de pensii reduc considerabil posibilitatea de 
a implementa în timpul apropiat alte meca-
nisme de asigurări sociale, chiar dacă există 
exemple recente de astfel de reforme în ţări-
le vecine42.

Pentru raţionalizarea mecanismului 
de prestare a compensaţiilor nominative, 
Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi 
Copilului a iniţiat implementarea Proiec-
tului-pilot privind testarea mecanismului 
de acordare a compensaţiilor nominati-
ve43. Scopul proiectului constă în testarea 
tentativă în raioanele Soroca, Orhei, Leova 
şi sect. Râşcani mun. Chişinău cu ajutorul 
„fi ltrelor” a veniturilor raportate de familii. 
După aplicarea fi ltrelor s-a reuşit excluderea 
a 19% din numărul iniţial de benefi ciari ai 
compensaţiilor nominative, ceea ce deno-
tă că există rezerve în ce priveşte prestarea 
echitabilă a compensaţiilor. 

Experienţa internaţională a demonstrat 
că dezvoltarea serviciilor sociale destinate 
copilului trebuie reorientate de la instituţiile 
tradiţionale de îngrijire spre ajutorul şi su-
portul familiei şi comunităţii. Statul nu mai 
este unicul responsabil, deşi el încă întreţine 
instituţii rezidenţiale cu un număr mare de 
copii. Nu putem vorbi despre inactivitatea 
statală din considerentul că au fost aproba-
te legi, strategii, programe de acţiune ce au 
favorizat îngrijire în familie a copilului. Dar 
deocamdată aspectul practic e lăsat pe sea-
ma organizaţiilor internaţionale şi neguver-
namentale (detalii în SUBIECT SPECIAL: 
PROTECŢIA COPILULUI). 

Consolidarea capacităţilor instituţionale 
în domeniul asistenţei sociale a fost o prio-
ritate atât a domeniului public, cât şi a sec-

40  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1219 din 23.10.2006.
41  Elaborat în cadrul strategiei de reformare a sistemului de asigurare 
 cu pensii din 23.09.1998, aprobat de către Consiliul de Administraţie 
 al Casei Naţionale de Asigurări Sociale.
42  Recent în România a fost introdus un sistem multi-pilon de pensii 
 care îmbină sistemul de stat, administrarea privată şi fondurile de 
 pensii facultative. 
43  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1119 din 27.10.2005. 
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torului asociativ. Până nu demult, în reţeaua 
de servicii socială lipsea cea mai importantă 
verigă – asistentul social la nivel comunitar. 
Cu suportul reprezentanţei UNICEF Moldo-
va, Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi 
Copilului a organizat procesul de recrutare 
a asistenţilor sociali comunitari ce vor acti-
va în cadrul primăriilor. În prezent sunt an-
gajaţi 530 asistenţi sociali, dar există o serie 
de constrângeri care pot afecta capacitatea 
reţelei de asistenţi sociali. Recrutarea asis-
tenţilor a fost efectuată în regim de urgenţă, 
cu neglijarea procedurilor de angajare. Ma-
joritatea asistenţilor sociali angajaţi la nivel 
de comunitate nu deţin o pregătire specială 
în domeniu. 

Pentru realizarea efi cientă a sarcinilor 
profesionale de către asistenţii sociali este 
necesară organizarea la nivel naţional a unui 
proces de instruire iniţială, în baza unui 
modul-standard aprobat de MPSFC. În total 
sunt necesare 1200 unităţi de asistent soci-
al la nivel de comunitate. În acest context, 
Ministerul Educaţiei şi Tineretului a redus 
numărul de locuri universitare la specialita-
tea asistenţă socială la nivel de universitate. 
Adoptarea pripită a unor decizii importante 
în politica educaţională este deja tradiţiona-
lă pentru Republica Moldova, după cum se 
menţionează şi în subcapitolul EDUCAŢIA 
PROFESIONALĂ. Acest fapt denotă lipsa 
unui mecanism de coordonare a activităţi-
lor inter-ministeriale. O altă constrângere în 
buna funcţionare a reţelei este salariul asis-
tentului social. Actualmente salariul unui 
asistent social este de 540 lei – cu numai 100 
de lei mai mare decât pensia medie pe ţară, 
fapt ce nu motivează o fi delitate pentru acti-
vitatea profesională.

Recomandări 
Pentru asigurarea securităţii şi stabilită-

ţii fi nanciare a sistemului de asigurări soci-
ale trebuie accelerat procesul de implemen-
tare a strategiei de reformare a sistemului de 
pensionare, în special: 

 Mărirea numărului de contribuabili prin 
asigurarea evidenţei individuale a tuturor 
categoriilor de angajaţi, inclusiv al celor din 
agricultură. Pentru a atenua discrepanţa din-
tre contribuţiile angajaţilor în agricultură şi 
asigurările de care ei benefi ciază este necesară 
introducerea codurilor de evidenţă individua-
lă a fi ecărui contribuabil (CPAS) şi a schemei 

obligatorii de asigurare socială a angajaţilor din 
agricultură. În acelaşi timp este indispensabilă 
elaborarea unui mecanism de testare individu-
alizată a veniturilor, nivelului de trai al tuturor 
categoriilor de cetăţeni, ceea ce va permite raţi-
onalizarea sistemului de redistribuire a asigură-
rilor sociale.

 Unifi carea mecanismelor de pensionare pentru 
toate categoriile de angajaţi, pentru a diminua 
distribuţia inechitabilă. Este importantă redu-
cerea discrepanţei între pensiile funcţionarilor 
publici, deputaţilor etc. şi a cetăţenilor simpli. 
Aceste acţiuni vor ameliora încrederea contri-
buabililor în sistemul de pensionare. 

 Creşterea vârstei de pensionare a cetăţenilor 
reprezintă cea mai efi cientă metodă de atenu-
are a descreşterii ratei de înlocuire. Stabiliza-
rea sistemului de asigurări sociale şi creşterea 
plăţilor pe termen mediu poate fi  atinsă prin 
majorarea vârstei de pensionare până la 65 de 
ani pentru bărbaţi şi femei. Aceasta va permite 
creşterea ratei de înlocuire în medie cu 1,0–
1,6% anual. Odată cu creşterea vârstei de pen-
sionare se majorează şi numărul persoanelor 
ocupate, fapt ce va permite creşterea majorităţii 
formelor de asigurări sociale şi respectiv creş-
terea nivelului de trai al benefi ciarilor acestora. 
În acelaşi context, amânarea ieşirii la pensie va 
permite majorarea reală a pensiei, fără a afecta 
stabilitatea fi nanciară sistemului de asigurări 
sociale.

 Completarea actualului sistem de pensii cu 
fonduri de pensii administrate privat. Este re-
comandabil sistemul de pensii bazat pe trei pi-
loni44: primul reprezintă sistemul de asigurări de 
stat existent; al doilea – administrarea privată a 
unei părţi din contribuţia angajatului la schema 
1, contribuţia ar putea fi  de 2% din salariul brut 
lunar; al treilea pilon este format din fondurile 
de pensii opţionale, unde angajatul sau angaja-
torul pot achita o parte din venitul salarial.

 Pentru o majorare a ratei de înlocuire trebuie 
introdusă o cotă unică a contribuţiilor la asi-
gurările sociale pentru toate categoriile de ce-
tăţeni. Această schimbare poate ridica rata de 
înlocuire pe termen mediu cu 6-8%. 

 Asigurarea unui efect compensatoriu asupra 
categoriilor de cetăţeni afl aţi în difi cultate 
prin compensaţiile nominative şi alte prestaţii 
sociale impune integrarea lor în programe de 
sprijin familial. Suportul oferit trebuie să fi e 
orientat spre necesităţile specifi ce ale familiei, 
micşorând astfel numărul de copii instituţiona-
lizaţi şi al familiilor pauperizate. 

 
44  Astfel de sisteme complementare de pensii au fost implementate 
 în majoritatea ţărilor Europei Centrale şi de Est. 
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 Pentru a evita instituţionalizarea excesivă a 
serviciilor de asistenţă socială sunt necesare 
evaluările necesităţilor comunităţilor locale în 
ce priveşte crearea de noi servicii la nivel local. 
Este necesară cooperarea pe orizontală între 
autorităţile de administraţie publică şi donatori 
astfel încât să se evite crearea de servicii care ul-
terior nu pot gestionate efi cient de administraţia 
publică locală.

 Perfecţionarea metodică şi instituţională a 
cadrului de instruire a asistenţilor sociali an-
gajaţi la nivel local. Pentru ca asistenţii sociali 
la nivel local să devină actori-cheie ai protecţi-
ei sociale este necesară revizuirea categoriei de 
salarizare a acestora. De asemenea, este necesar 
ca fi ecare unitate de asistent social să dispună de 
un program de lucru echilibrat care să orienteze 
eforturile acestora către diferite categorii de be-
nefi ciari şi nu doar către persoane vârstnice. 

 Pentru economisirea resurselor publice sunt 
necesare modifi cări legislative şi instituţionale 
pentru a face posibilă procurarea de către auto-
rităţile locale a serviciilor oferite de ONG-uri. 
Aceasta va consolida capacitatea sistemului de 
protecţie socială de a reacţiona efi cient la pro-
blemele sociale.

 Aprobarea şi implementarea standardelor de 
calitate a serviciilor sociale pentru diferite ca-
tegorii de benefi ciari. În acest sens este necesară 
urgentarea procesului de aprobare a Legii pri-
vind acreditarea şi evaluarea în domeniul asis-
tenţei sociale. În acelaşi timp, aceste standarde 
vor fi  efi ciente numai în cazul în care mecanis-
mul de evaluare şi acreditare va fi  utilizat în ega-
lă măsură de instituţiile publice şi organizaţiile 
neguvernamentale.
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Ratifi când Convenţia ONU cu privire 
la drepturile copilului45, Republica Mol-
dova s-a obligat să promoveze drepturile 
copilului şi să dezvolte o politică naţională 
de protecţie a copilului împotriva oricăror 
forme de violenţă, vătămare sau abuz, fi zic 
sau mintal, de abandon sau neglijenţă, de 
tratament necorespunzător sau exploatare, 
inclusiv abuz sexual, în timpul în care se afl ă 
în îngrijirea părinţilor sau a unuia dintre ei, 
a reprezentanţilor legali sau a oricărei per-
soane căreia i-a fost încredinţat46. Pentru a 
asigura implementarea deplină a prevederi-
lor internaţionale şi a respectării drepturilor 
copiilor trebuie pus la punct un sistem unic 
de protecţie a copilului bazat pe patru prin-
cipii consfi nţite în Convenţie:

 Interesul superior al copilului – toate acţiunile 
privind copilul trebuie să ia în considerare an-
samblul intereselor superioare ale acestuia.

 Non-discriminarea – toate drepturile sunt aplica-
bile copiilor fără excepţie şi statul este obligat să 
protejeze copiii de orice formă de discriminare. 

 Supravieţuire şi dezvoltare – fi ecare copil are 
dreptul la viaţă; statele-părţi au obligaţia să asi-
gure dezvoltarea copiilor, valorifi când potenţia-
lul acestora la maximum.

 Participarea copilului – fi ecare copil are dreptul 
să-şi exprime opinia care trebuie luată în consi-
derare în orice chestiune sau procedură care îl 
afectează.

În sfera politicilor de protecţie a copi-
lului şi familiei au fost adoptate mai multe 
documente. Cele mai relevante sunt Con-
cepţia47 şi Strategia naţională cu privire la 
protecţia copilului şi a familiei48, Planul 
naţional de acţiuni în domeniul drepturilor 
omului49, Strategia naţională şi Planul de ac-
ţiuni “Educaţie pentru toţi”50, Planul de Ac-
ţiuni Republica Moldova - UE51, Strategia şi 
Planul de acţiuni privind reforma sistemu-
lui rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 
2007 - 201252. În ciuda eforturilor depuse 
în elaborarea politicilor, sistemul actual de 
protecţie a copilului în Republica Moldova 
rămâne fragmentat, inefi cient şi puţin ori-
entat pe serviciile de prevenire53. Formele 
optime de protecţie a copiilor rămaşi fără 
îngrijire părintească sunt măsurile de preve-

nire şi îngrijire în sânul familiei sau apropiat 
mediului familial, dar în Republica Mol-
dova instituţionalizarea rămâne principala 
formă de protecţie a acestora. Serviciile de 
sprijin familial şi apropiat mediului familial 
sunt subdezvoltate, iar fi nanţarea de stat este 
foarte limitată sau lipseşte. În prezent, peste 
12 mii de copii din ţară sunt plasaţi în 67 
de instituţii rezidenţiale. Condiţiile nesatis-
făcătoare de trai reprezintă cauza principală 
a intrării copilului în sistemul de protecţie, 
85% dintre copiii instituţionalizaţi prove-
nind din familii social vulnerabile şi având 
unul sau ambii părinţi în viaţă. 

Un neajuns esenţial al sistemului de 
protecţie a copilului este lipsa unei structuri 
independente de monitorizare privind pro-
tecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
Acest neajuns a fost remarcat în Observaţiile 
fi nale ale Comitetului privind drepturile co-
pilului din 2002, prin care acesta recomandă 
Republicii Moldova înfi inţarea funcţiei de 
“avocat al copilului”, fi e în cadrul Centrului 
pentru Drepturile Omului, fi e ca instituţie 
independentă54. 

Reformarea constantă a sistemului ad-
ministraţiei publice locale a determinat in-
stabilitatea şi ritmul lent de dezvoltare a ca-
drului instituţional de protecţie a copilului, 
atât la nivel central, cât şi local. La nivel ra-
ional, structura de protecţie a copilului este 
insignifi antă, cuprinzând 2-3 specialişti care 
se ocupă de protecţia copilului şi familiei. 
Nici la nivelul central responsabilităţile de 
protecţie a copilului nu au fost clar divizate.

Sunt menţinute mecanismele fi nanciare 
ce nu promovează şi nu sprijină dezvoltarea 
serviciilor comunitare pentru susţinerea fa-

1.5. Subiect special: protecţia copilului în Moldova

45  Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.408-XII 
 din 12.12.1990, care a intrat în vigoare din 25.02.1993.
46  Articolul 19 al Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului.
47  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.51 din 23.01.2002.
48  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.727 din 16.06.2003.
49  Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr.415-XV 
 din 24.10.2003.
50  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.410 din 04.04.2003 
 şi nr.527 din 21.05.2004.
51  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.356 din 22.04.2005.
52  Hotărârea Guvernului nr.784 din 09.07.2007.
53  Discursul Preşedintelui Republicii Moldova, dl. Vladimir Voronin, 
 în cadrul Conferinţei Naţionale „Dimensiuni sociale ale sistemului de 
 protecţie a copilului în Republica Moldova” din 29 mai 2006.
54  Observaţii fi nale ale Comitetului privind drepturile copilului: 
 Republica Moldova, CRC/C/15/Add.192 din 4 octombrie 2002, Punctul 13.
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miliei. Sistemul fi nanciar existent nu încu-
rajează referirea la serviciile sociale comu-
nitare, deoarece cei care iniţiază procesul de 
plasament nu au responsabilităţi fi nanciare 
(autorităţile locale pot referi copilul în in-
stituţiile rezidenţiale fi nanţate direct de la 
bugetul de stat).

Autorităţilor publice locale le lipseşte 
experienţa în managementul şi organizarea 
serviciilor sociale pentru familie şi copil. 
Aceasta se datorează faptului că până în pre-
zent serviciile sociale erau dirijate şi oferite 
centralizat. Din cauza salariilor mici, dome-
niul asistenţei sociale şi protecţie a copilului 
nu este atractiv pentru specialişti (asistenţi 
sociali, psihologi, logopezi etc.).

Ca aspect pozitiv în implementarea 
politicilor sociale în domeniul protecţi-
ei copilului trebuie menţionată instituirea 
Ministerului Protecţiei Sociale, Familiei şi 
Copilului55, drept organ central de protecţie 
a copilului. În acest fel, statul a ţinut cont 
şi de recomandările Comitetului ONU pri-
vind Drepturile Copilului56. Astfel, urmează 
să fi e revizuită necesitatea existenţei Secre-
tariatului Permanent al Consiliului Naţio-
nal pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 
aceasta fi ind o structură depăşită şi inefi ci-
entă.

Remarcabilă este şi schimbarea recentă 
de atitudine în angajarea asistenţilor soci-
ali57. Potrivit noului Regulament, angajaţii 
în funcţia de asistent social activează în te-
ritoriul primăriei pentru care sunt selectaţi. 
Aceasta va permite optimizarea efi cienţei 
prin concentrarea resurselor umane şi fi -
nanciare şi realizarea Strategiei naţionale 
privind protecţia copilului şi familiei în 
ceea ce priveşte descentralizarea servicii-
lor sociale pentru copil şi familie la nivelul 
satelor şi comunelor. Activitatea de asisten-
ţă socială se va desfăşura cât mai aproape 
de mediul în care se dezvoltă fi ecare copil, 
în cadrul familiei sale şi al comunităţii de 
origine. În funcţie de problemele sociale 

cu care se confruntă, consiliile locale vor fi  
sprijinite pentru înfi inţarea diferitelor ser-
vicii alternative cum ar fi : centre de zi (in-
clusiv pentru copiii cu disabilităţi), servicii 
de asistenţă parentală profesionistă, servicii 
de consiliere (inclusiv a părinţilor), servicii 
de prevenire a abandonului şi de menţine-
re a copilului în propria familie. Însă statul 
deocamdată nu a asigurat condiţiile şi me-
canismele pentru realizarea parteneriatului 
cu societatea civilă, în primul rând pentru 
concesionarea serviciilor sociale. Doar prin 
aplicarea acestei măsuri ar fi  fost posibil de 
constituit un sistem efi cient şi diversifi cat 
de servicii, racordat la necesităţile copiilor 
şi familiilor din comunitate, care să asigure 
aplicarea neselectivă a principiilor prevăzu-
te în Convenţia ONU cu privire la dreptu-
rile copilului.

O recomandare (ignorată deocamdată) 
a Comitetului ONU privind drepturile copi-
lului este instituirea unui mecanism efectiv 
de primire şi înaintare a unor plângeri din 
partea copiilor afl aţi în sistemul de îngri-
jire58. O altă lacună este lipsa unei baze de 
date integrate şi permanent actualizate pri-
vind copiii plasaţi în instituţii rezidenţiale şi 
a mecanismului de evaluare şi monitorizare 
a copiilor afl aţi în sistemul de protecţie.

Dacă la elaborarea politicilor s-au în-
registrat progrese, atunci implementarea şi 
perfecţionarea actelor normative, legislative 
şi standardelor prevăzute în aceste politici 
este deplorabilă. Raportul de evaluare „Im-
plementarea Planului naţional de acţiuni 
în domeniul drepturilor omului”59 arată în 
mod univoc că majoritatea obiectivelor pro-
puse pentru anii 2004 – 2006 nu s-au reali-
zat. Aceeaşi este şi situaţia cu Strategia naţi-
onală privind protecţia copilului şi familiei, 
aprobată în 2003. Implementarea acesteia 
urma să se realizeze printr-un Plan naţional 
de acţiuni, care, din păcate, nici până în pre-
zent nu a fost elaborat. 

Lucrul cel mai bizar rămâne indolenţa 
Guvernului în raport cu reglementarea or-
ganizării şi funcţionării organelor de tutelă/
curatelă responsabile de protecţia drepturi-
lor copilului. Astfel, Regulamentul organelor 
de tutelă/curatelă din 1972 încă este în vi-
goare, în măsura în care nu contravine pre-
vederilor legale adoptate după proclamarea 
Republicii Moldova ca stat independent.

55  Legea Republicii Moldova nr.357 din 24.11.2006 pentru modifi carea 
 articolului 24 din Legea nr.64 din 31.05.1990 cu privire la Guvern.
56  Observaţii fi nale ale Comitetului privind drepturile copilului: 
 Republica Moldova, CRC/C/15/Add.192 din 4 octombrie 2002, 
 Punctele 10, 11.
57  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 24 din 10.01.2007 
 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de angajare 
 a asistenţilor sociali.
58  Observaţii fi nale ale Comitetului privind drepturile copilului: 
 Republica Moldova, CRC/C/15/Add.192 din 4 octombrie 2002, 
 Punctul 30 lit. (f ).
59  PNUD, Chişinău, Decembrie 2006.
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Codul familiei al Republicii Moldova60 
reprezintă legea de bază - depăşită şi foarte 
rigidă - care stabileşte formele de protecţie a 
copiilor rămaşi fără ocrotire părintească. Re-
cent a fost format un grup de lucru compus 
din reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi 
locale, UNICEF, societăţii civile şi mediilor 
academice pentru elaborarea unui proiect de 
lege cu privire la modifi carea şi completarea 
Codului familiei. Amendamentele propuse 
sunt orientate spre creşterea şi dezvoltarea 
copilului, cu prioritate, în mediul familial, 
reducerea substanţială a numărului de copii 
plasaţi în instituţii rezidenţiale, organizarea 
funcţionării serviciilor de prevenire a sepa-
rării copiilor de părinţi, implicarea activă 
a societăţii civile în activitatea de protecţie 
a copiilor rămaşi fără ocrotire părinteas-
că, defi nirea clară a momentului atribuirii 
unui copil al statutului de “copil rămas fără 
ocrotire părintească”, realizarea obiectivelor 
propuse în Planul Naţional pentru Apărarea 
Drepturilor Omului (PNADO) şi armoniza-
rea prevederilor Codului cu normele şi stan-
dardele internaţionale.

Legislaţia în domeniu şi mecanismul 
actual de fi nanţare stimulează plasarea co-
piilor în instituţiile rezidenţiale. Resursele 
fi nanciare şi cele materiale continuă să fi e 
direcţionate preponderent spre instituţii 
şi copiii plasaţi în acestea şi doar nesem-
nifi cativ spre copilul care se afl ă în risc de 
abandon sau alte situaţii difi cile61. Calculele 
demonstrează că îngrijirea rezidenţială este 
o formă costisitoare de îngrijire în raport cu 
serviciile de prevenire bazate pe sprijin fa-
milial şi comunitar. Finanţarea instituţiilor 
sociale se face din bugetul de stat centralizat 
şi implică costuri de la 12 la 39 mii lei pe an 
pentru fi ecare copil62.

Acest lucru se întâmplă din cauza că au-
torităţile publice locale, deşi au atribuţii şi 
competenţe în domeniul protecţiei copilului 
din localitate, nu dispun de resursele fi nan-
ciare şi iniţiază plasarea copiilor în situaţii 
de risc în instituţiile cu fi nanţare naţională. 
Pentru remedierea acestor lacune, este nece-
sară reformarea amplă a întregului sistem de 
îngrijire rezidenţială, precum şi modifi carea 
legii cu privire la fi nanţele publice locale.

Este salutabilă aprobarea Standardelor 
minime de calitate privind îngrijirea, educa-
rea şi socializarea copiilor din instituţiile de 
tip rezidenţial63, care pune accentul pe asi-

gurarea prioritară a mediului familial pen-
tru copiii rămaşi fără ocrotire părintească în 
raport cu protecţia prin plasament reziden-
ţial. Strategia naţională şi Planul de acţiuni 
privind reforma sistemului rezidenţial de 
îngrijire a copiilor aprobate recent prevăd 
reducerea cu până la 50% a numărului de 
copii din instituţiile rezidenţiale, precum şi 
reorganizarea acestor instituţii.

Recomandările esenţiale pentru redresa-
rea situaţiei în sistemul de protecţie socială a 
copilului în Moldova ţin de armonizarea le-
gislaţiei naţionale cu prevederile Convenţiei 
ONU privind drepturile copilului, descentra-
lizarea administrativă, consolidarea cadrului 
instituţional şi fi nanciar şi stabilirea unor 
mecanisme de cooperare cu societate civilă.

 Elaborarea şi adoptarea mecanismelor operaţi-
onale (criterii de admitere în sistemul de pro-
tecţie a copilului, standarde minime de calitate 
etc.) de prevenire a separării copiilor de famili-
ile lor, cu excepţia situaţiilor în care menţinerea 
copilului în familie pune în pericol dezvoltarea 
şi bunăstarea acestuia.

 Este necesară reglementarea expresă a rolului 
părinţilor în dezvoltarea şi creşterea copiilor, 
al comunităţii locale şi al statului. Trebuie res-
pectat principiul conform căruia părinţii sunt 
primii responsabili de creşterea şi dezvoltarea 
copilului, ţinându-se cont de interesul superior 
al acestuia, iar responsabilitatea comunităţii lo-
cale este subsidiară. 

 Trebuie reglementat modul în care statul asigu-
ră familiilor sprijin social şi psihologic, precum 
şi servicii de dezvoltare a abilităţilor părinteşti, 
astfel încât aceştia să poată oferi cea mai bună 
îngrijire posibilă pentru copiii lor.

 Pentru fi ecare copil trebuie să existe o planifi ca-
re individuală de îngrijire, defi nind obiectivele şi 
durata plasamentului, luându-se în considerare 
opinia copilului. Planul de îngrijire trebuie re-
vizuit periodic şi să includă un sprijin adecvat 
la ieşirea copilului din sistemul de protecţie, în 
vederea integrării lui în viaţa socială normală.

 Mecanismul de înaintare şi examinare a plân-
gerilor din partea copiilor afl aţi în sistemul de 
protecţie trebuie în continuare dezvoltat, astfel 
încât copilul să se simtă în siguranţă şi să poată 
să-şi exprime liber opinia.

60  Legea organică, nr.1316 din 26.10.2000, în vigoare din 26 aprilie 2001.
61  Discursul Preşedintelui Republicii Moldova, dl. Vladimir Voronin, 
 în cadrul Conferinţei Naţionale „Dimensiuni sociale ale sistemului de 
 protecţie a copilului în Republica Moldova” din 29 mai 2006.
62  Ibidem.
63  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.432 din 20.04.2007.
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 Elaborarea şi adoptarea legii cu privire la mi-
nimum de existenţă, care să asigure un venit 
minim garantat oricărei familii sau persoane 
cu venitul mai mic decât necesităţile minime 
de consum. Lipsa unui astfel de act normativ 
este o încălcare a dreptului persoanei la un trai 
decent.

 Odată cu reforma administraţiei publice cen-
trale este necesară consolidarea administraţiilor 
publice locale prin delimitarea clară a funcţiilor 
şi responsabilităţilor dintre autorităţile centrale 
şi cele locale, ţinând cont de principiul autono-
miei locale şi sporirea independenţei fi nanciare 
a organelor autorităţilor publice locale şi sub-
venţionarea acestora de la bugetul naţional prin 
transferuri inter-bugetare.

 Crearea instituţiei "avocatul copilului", drept or-
gan independent de monitorizare a respectării 
drepturilor copilului.

 Este necesară elaborarea noilor mecanisme fi -
nanciare cu redirecţionarea fi nanţelor publice 
către autorităţile locale concomitent cu transfe-
rul unor atribuţii din competenţa autorităţilor 
centrale ale statului în cea a autorităţilor admi-

nistraţiei publice locale alese în unităţile admi-
nistrativ-teritoriale de nivelul I şi II. Totodată, 
noile mecanisme fi nanciare trebuie să încuraje-
ze dezvoltarea serviciilor de sprijin familial şi a 
formelor de protecţie de tip familial şi apropiat 
mediului familial.

 În scopul creşterii calităţii serviciilor prestate, 
personalul din sistem trebuie pregătit profesio-
nal în mod obligatoriu şi să se asigure partici-
parea la instruiri periodice. De asemenea, este 
necesară majorarea salariilor, contribuind la 
motivarea personalului şi la încadrarea de per-
sonal cu studii superioare.

 Constituirea unui parteneriat viabil cu societatea 
civilă înseamnă concesionarea serviciilor şi cola-
borarea cu organizaţiile necomerciale şi private, 
favorizând dezvoltarea unei pieţe competitive a 
prestatorilor de servicii sociale. 

 La nivel de comunicare este necesară dezvoltarea 
unei strategii complexe de comunicare în dome-
niul protecţiei copilului pentru a spori vizibilita-
tea obstacolelor în calea protecţiei copilului cu 
scopul de a consolida atitudinile şi bunele prac-
tici în domeniu.



Demografi a: o 
ameninţare latentă



“Viaţa, dacă ştii să o trăieşti, 
 este lungă”. 
     Seneca, fi lozof roman



73Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII 73Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

D
em

o
g

rafia: o
 am

en
in

ţare laten
tă

2.1. Criza natalităţii şi mortalităţii

Demografi a: o ameninţare latentă

Concluziile acestui capitol îi confi rmă pe deplin denumirea: evoluţiile demografi ce reprezintă cu 
adevărat o ameninţare latentă pentru Republica Moldova. Deocamdată, riscurile demografi ce 
nu sunt percepute în mod serios şi nu au fost elaborate instrumente pentru gestionarea acestora. 
Suprapunerea schimbărilor în comportamentul reproductiv al populaţiei cu o rată înaltă de 
mortalitate au permanentizat un spor natural negativ în ultimul deceniu. La factorii naturali 
s-au adăugat factorii social-economici negativi care au generat un proces intens de emigrare 
a populaţiei şi au intensifi cat procesul de depopulare. Emigrarea pe termen lung a ştirbit şi 
mai mult instituţia familiei, inclusiv în mediul rural, intensifi când tendinţa de creştere a ratei 
divorţurilor şi lăsând mulţi copii să crească în familii dezintegrate. Portretul demografi c al 
ţării nu ar fi  complet fără considerarea fenomenului de migrare internă pe direcţia rural-
urban. Fiind o caracteristică fi rească a modernizării sociale şi economice, migrarea internă, 
în acelaşi timp, epuizează şi mai mult potenţialul de reproducere demografi că

EVOLUŢIILE:  -2 

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: -2

64  În metodologia utilizată de Biroul Naţional de Statistică al Republicii 
 Moldova se face deosebire între populaţia prezentă şi populaţia 
 stabilă. Populaţia prezentă este formată din persoanele ce se afl au 
 fi zic pe teritoriul Republicii Moldova la momentul recensământului 
 sau calculelor anuale, inclusiv persoanele domiciliate temporar. 
 Populaţia stabilă reprezintă numărul persoanelor care au domiciliul 
 stabil în Republica Moldova, inclusiv persoanele absente temporar.
65  Centrul pentru Demografi e şi Ecologie Umană /Центр демографии 
 и экологии человека Института народнохозяйственного 
 прогнозирования РАН/ „Страны СНГ переживают 
 демографический кризис”, 2005.

Diagnoza 
 „Criză demografi că” şi „depopulare la-

tentă” sunt termenii utilizaţi frecvent pentru 
descrierea actualei realităţi demografi ce din 
Republica Moldova. Scăderea populaţiei este 
determinată de natalitatea scăzută, emigra-
ţie şi creşterea mortalităţii, iar interacţiunea 
lor complexă a catalizat şi mai mult feno-
menul depopulării. Dacă la 1 ianuarie 1997 
populaţia prezentă64 în Republica Moldova 
(fără regiunea transnistreană) era de 3657,3 
mii persoane, la 1 ianuarie 2007 populaţia 
era de 3581,1 mii (Figura 6). Într-un singur 
deceniu, numărul locuitorilor a scăzut cu 
2,1%, în mediul rural cu 0,5%, iar în mediul 
urban cu 4,3%. 

Ca şi în alte ţări din spaţiul post-sovie-
tic, depopularea este rezultatul suprapunerii 
complexe a două categorii de factori65. Primo, 
Republica Moldova este în proces de tranzi-
ţie demografi că care a început mai devreme 
decât tranziţia economică şi prin care trec 
toate ţările europene. Tranziţia demografi că 
se manifestă inclusiv prin scăderea natalităţii 
care a început să scadă vertiginos începând 
cu mijlocul anilor 1980. Secundo, procesele 
demografi ce au fost infl uenţate de difi cultăţi-
le specifi ce perioadei de transformări econo-
mice. Este difi cil de estimat cantitativ efectul 
tranziţiei asupra indicatorilor demografi ci, 
dar se pare că acesta a fost maxim la mijlo-

cul anilor 1990. În acea perioadă, indicatorul 
speranţei de viaţă la naştere a atins valori mi-
nime, înrăutăţirea situaţiei fi ind deosebit de 
evidentă pentru bărbaţi (Figura 7).

Conform datelor recensămintelor şi 
statisticii stării civile sporul natural a cu-
noscut o reducere aproape constantă în 

Surse: Anuarele statistice ale Republicii Moldova, 1990-2006

Figura 6 Evoluţia populaţiei prezente în Republica Moldova, 
mii persoane (exclusiv Transnistria)
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ultimii 16 ani, de la 8,0‰ în 1990 până 
la –1,5 ‰ în 2006 (Figura 8). Acesta este 
rezultatul reducerii ratei de natalitate con-
comitent cu creşterea ratei de mortalitate. 
Începând cu 1999, în general s-a stabilit 
tip restrâns de reproducere demografi -
că, cu transformări profunde în structura 
demografi că a populaţiei şi evoluţia nu-
merică. Deosebit de alarmant este faptul 
că şi spaţiul rural, considerat până nu 
demult sursa principală a potenţialului 
demografi c, a intrat în incapacitate de re-
producere demografi că (Figura 9).

Deocamdată, rata natalităţii în Republica 
Moldova este puţin mai înaltă decât în ţările 
în tranziţie din Europa şi Caucaz (10,5‰ faţă 
de 9,8‰, conform situaţiei din 2004). Astfel, 
sporul natural negativ este explicat de rate 
ale mortalităţii foarte înalte chiar şi pentru 
grupul ţărilor în tranziţie. Principala cauză 
a deceselor sunt bolile aparatului circulator, 
specifi ce mai ales pentru femei (65,1% din 
cazuri, faţă de 48,3% la bărbaţi). Accidente-
le, intoxicaţiile şi traumele sunt o altă cauză 
importantă a deceselor, mai ales în cazul băr-
baţilor (12,8% din cazuri). În acelaşi context, 
Republica Moldova deţine unul din cei mai 
înalţi indici ai mortalităţii infantile. Cu toa-
te că mortalitatea infantilă a scăzut foarte 
mult, de la 22,4 cazuri per 1000 născuţi-vii în 
1994 până la 11,8 cazuri în 2006, acest indice 
rămâne înalt în comparaţie cu media euro-
peană (6-7 cazuri per 1000 născuţi-vii). Mai 
multe detalii vedeţi în subcapitolul SĂNĂ
TATEA PUBLICĂ.

Cu toate că depopularea naturală (ma-
nifestată prin devansarea natalităţii de către 
mortalitate) este un factor-cheie al procesu-
lui de depopulare, emigrarea, ca factor de 
depopulare mecanică, capătă infl uenţe tot 
mai clare, subminând şi mai mult procesul 
de reproducere a populaţiei (subcapitolul 
EMIGRAŢIA). Migrarea internă pe direcţia 
sat-oraş, startată acum 25-30 de ani şi care 
continuă intens, contribuie la reducerea po-
tenţialului demografi c de reproducere prin 
antrenarea grupelor de vârstă reproductivă 
(vezi MIGRAŢIA INTERNĂ). 

Paralel cu depopularea naturală şi prin 
emigraţie, precum şi în mare măsură datorită 
acestora, se observă o îmbătrânire accentuată 
a populaţiei (Figura 10). Dacă în 1989 recen-
sământul general al populaţiei a arătat o vâr-
stă medie de 31,8 ani, atunci cel din 2004 – o 
vârstă de 35,3 ani. Raportul dintre generaţii 
se reduce în favoarea vârstelor înaintate, lu-
cru care s-a accelerat începând cu anul 2000. 

Indicele de îmbătrânire demografi că a 
intrat în limitele critice de peste 15%66. Ast-
fel, îmbătrânirea demografi că are loc conco-
mitent în plan „orizontal” - prin noile gene-
raţii reduse numeric, cât şi „vertical” - prin 
creşterea duratei medii de viaţă a populaţiei. 
Comparativ cu 1997, ponderea populaţiei ti-
nere cu vârsta de până la 14 ani s-a redus de 
la 18,1% prezentând o scădere de 283,4 mii 
persoane. În plus, ponderea celor cu vârsta 

Surse: Anuarele statistice ale Republicii Moldova, 1990-2006

Figura 7 Evoluţia speranţei de viaţă în Republica Moldova, ani

Surse: Anuarele statistice ale Republicii Moldova, 1990-2006

Figura 8 Evoluţia indicilor de bază ai reproducerii populaţiei 

66  Indicele (coefi cientul) de îmbătrânire a populaţiei este egal 
 cu numărul de persoane în vârstă de 60 şi mai mult la 100 
 de locuitori. Conform scării Bojo-Garnier populaţia este considerată 
 îmbătrânită dacă indicele respectiv atinge nivelul de 12%. 
 La atingerea nivelului de 15% situaţia este apreciată drept critică.
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peste 65 de ani a crescut de la 9,3 la 10,2%, 
în creştere numerică cu 29,5 mii. Nici chiar 
redresarea natalităţii nu va putea ranversa, în 
viitorul previzibil, acest fenomen.

Riscuri
Deşi problemele demografi ce sunt 

comune pentru majoritatea statelor eu-
ropene, rapiditatea şi profunzimea feno-
menului în Republica Moldova creează 
riscuri deosebit de mari pe termen lung. 
Conform prognozelor ONU, până în 
2050 populaţia ţării noastre ar putea să 
scadă la 2,8 milioane locuitori67. Odată 
declanşată, criza demografi că este greu de 
ranversat. Implicaţiile acesteia pe termen 
lung sunt foarte serioase deoarece princi-
palele resurse ale ţării noastre sunt oame-
nii. Pe termen lung vor creşte presiunile 
demografi ce externe. Republica Moldova 
intră tot mai pregnant într-o nouă fază, 
când nu mai poate fi  considerată ca spaţiu 
cu rezerve demografi ce. Din contra, va fi  
tot mai acută insufi cienţa potenţialului 
uman şi va fi  periclitat genofondul popu-
laţiei. Lipsa resurselor umane deja se face 
resimţită în câteva sectoare economice, 
precum şi într-o serie de zone geografi ce.

Structura pe vârste a populaţiei poar-
tă amprenta caracteristică a unui pro-
ces de îmbătrânire demografi că alertă. 
Schimbări importante au avut loc şi în 
cadrul structurii pe vârste şi sexe a po-
pulaţiei vârstnice. Tinde să crească nu-
mărul vârstnicilor de 80 ani şi peste, cu 
importante implicaţii sociale şi economi-
ce. Dacă grupele „mai tinere” ale popula-
ţiei vârstnice pot fi  încă active din punct 
de vedere economic şi capabile să se în-
treţină singure, cei „foarte bătrâni”, mai 
ales femeile, sunt dependenţi de ceilalţi. 
Aceasta va determina sporirea cheltuie-
lilor pentru întreţinerea socială a popu-
laţiei bătrâne. Situaţia va deveni şi mai 
complicată către anii 2010-2015, când în 
categoria vârstei de pensionare vor intra 
generaţiile născute în 1948-1950, numeric 
de 2-3 ori mai mari decât cele anterioare. 
Populaţia vârstnică în continuă creştere 
va avea nevoie de sprijin din partea sta-
tului în cadrul sistemului de protecţie so-
cială (vezi POLITICI DE PROTECŢIE 
SOCIALĂ). Problema se va acutiza dacă 
politicile ocupaţionale şi sociale nu vor 

fi  adaptate longevităţii în creştere şi dacă 
productivitatea muncii nu va creşte rapid 
(subcapitolul PIAŢA MUNCII).

Politici guvernamentale
O politică demografi că pro-natalistă 

este greu de formulat în condiţiile unei ţări 
cu defi cit de resurse fi nanciare, politicile 
demografi ce fi ind extrem de costisitoare. 
Involuţia indicatorilor demografi ci nu poate 
fi  corectată dacă parametrii sociali şi eco-
nomici de bază - nivelul de venituri, acce-

Surse: Anuarele statistice ale Republicii Moldova, 1990-2006

Figura 9 Evoluţia sporului natural pe medii de reşedinţă, ‰

Surse: Anuarele statistice ale Republicii Moldova, 1995, 2006

Figura 10 Indicatorul de îmbătrânire a populaţiei

67  „World Population Prospects: the 2006 Revision Population Database”, 
 UN Population Division. 
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sibilitatea serviciilor de sănătate, egalitatea 
şanselor - nu se îmbunătăţesc. Nu este de 
mirare că Republica Moldova nu dispune de 
o politică demografi că propriu-zisă, accen-
tul fi ind pus pe instrumente fi nanciare moş-
tenite de la vechiul sistem politic, care nu 
mai răspund noilor provocări demografi ce. 
În prezent, indemnizaţiile lunare pentru în-
treţinerea copilului nu acoperă nici 30% din 
cheltuielile reale pentru întreţinerea copilu-
lui. Indemnizaţiile lunare pentru îngrijirea 
copilului până la 1,5-3,0 ani abia dacă se în-
cadrează în limita de 10% din coşul minim 
de consum al populaţiei.

Recomandări

 Formularea politicilor demografi ce nu este po-
sibilă fără cercetări fundamentale şi prognoze 
demografi ce pe termen mediu şi lung. Pentru 
aceasta trebuie creat un centru universitar sau ne-
guvernamental specializat pe studii şi prognoze 
demografi ce ce s-ar preocupa de cercetarea com-
plexă a fenomenelor demografi ce. În acelaşi timp, 
trebuie asigurată funcţionarea transparentă a Co-
misiei Naţionale pentru populaţie şi dezvoltare.

 Dorinţa de a face carieră şi condiţiile dure pe 
piaţa forţei de muncă au făcut ca multe tinere 
femei să amâne sau chiar să renunţe la naşterea 
copiilor. De aceea, în paralel cu promovarea rolu-
lui de reproducere care revine femeii în societate 
este necesară asigurarea echităţii social-economi-
ce, în primul rând, egalitatea salariilor şi şanselor 
de promovare profesională între bărbaţi şi femei. 
După naştere, femeia trebuie să aibă posibilitatea 
de a reveni la vechiul loc de muncă în condiţiile 
salariale precedente sau chiar ameliorate. Partea 
de salariu care temporar nu este acoperit de pro-
ductivitatea muncii trebuie să fi e asigurat de stat.

 Pe termen scurt, sporul natural poate fi  adus la 
valori pozitive numai prin reducerea ratei mor-
talităţii sub rata natalităţii. Deoarece tendinţa 
de reducere a ratei natalităţii va persista în viito-
rul apropiat, rata mortalităţii trebuie să scadă ac-
celerat pentru a compensa efectele negative. Acest 
lucru este posibil prin îmbunătăţirea sistemului 
de protecţie a sănătăţii şi educarea unor atitudini 
adecvate din partea populaţiei, mai ales a tineri-
lor, faţă de sănătate şi propria viaţă. 

 Un potenţial mare pentru reducerea mortalităţii 
generale rezidă în reducerea mortalităţii infan-
tile. În prezent, mortalitatea infantilă este de două 
ori mai înaltă decât media europeană. În parti-
cular, este deosebit de înaltă mortalitatea infan-
tilă cauzată de boli infecţioase şi boli respiratorii. 
Redresarea acestei situaţii implică nu doar îmbu-
nătăţirea sistemului de sănătate a mamei şi co-

pilului, prin monitorizarea sănătăţii în perioada 
pre- şi post-natală, ci şi redresarea situaţiei ecolo-
gice nefavorabile (vezi subcapitolul IMPACTUL 
UMAN ASUPRA MEDIULUI AMBIANT).

 O parte însemnată din cazurile de mortalitate 
infantilă şi a copiilor sub 5 ani este determinată 
de lipsa de cunoştinţe elementare din partea ma-
melor. Deoarece femeile însărcinate nu sunt in-
formate adecvat despre riscurile şi modul de viaţă 
pe care trebuie să-l aibă din perioada sarcinii, 
mulţi copii mor până la vârsta de 5 ani din cauza 
malformaţiilor congenitale. Un sfert din cazurile 
de moarte infantilă o prezintă mortalitatea extra-
spitalicească. Sugestiv este şi faptul că în Republi-
ca Moldova se manifestă una din cele mai înalte 
rate de mortalitate infantilă cauzate de accidente 
şi otrăviri.

 Este necesară adoptarea unei politici demogra-
fi ce pro-nataliste şi introducerea unor stimulări 
fi nanciare consistente pentru familiile care nasc 
doi şi mai mulţi copii. Nu este recomandabil a di-
ferenţia stimulările în funcţie de mediul de viaţă 
sau alte criterii pentru a evita speculaţiile. Indem-
nizaţiile lunare pentru îngrijirea copilului trebuie 
să fi e cel puţin egale cu salariul mediu anual până 
la vârsta de 1,5 ani atât în sectorul de stat, cât şi în 
cel privat. Începând cu a doua naştere, indemni-
zaţiile lunare trebuie dublate şi asigurate până la 
vârsta de 3 ani.

 Moldova trebuie să se pregătească pentru a face 
faţă unei îmbătrâniri şi mai acute a populaţiei 
sale. Această tendinţă va solicita adaptarea siste-
mului de protecţiei a sănătăţii la necesităţile oa-
menilor în etate. De asemenea, va trebui reformat 
şi sistemul de pensii. Durabilitatea acestui sistem 
este periclitată de numărul mare de emigranţi 
care, îmbătrânind, ar putea să revină acasă. Creş-
terea presiunii demografi ce asupra populaţiei 
economic active va impune şi creşterea gradului 
de impozitare a veniturilor personale. Pentru a 
contrabalansa cât de cât aceste tendinţe negative 
este necesar de a prelungi cât de mult posibil via-
ţa economic activă a persoanelor în etate şi de a 
pune la punct un sistem de educaţie şi instruire pe 
tot parcursul vieţii.

 În pofi da reducerii natalităţii în mediul rural, 
aici există totuşi rezervele cele mai mari pentru 
reproducerea populaţiei pe termen lung. Dacă 
indicatorii demografi ci în mediul rural nu se vor 
corecta, dacă regiunile rurale nu vor deveni atrac-
tive pentru tineri din punct de vedere economic şi 
nu va fi  asigurată infrastructura socială necesară 
unor condiţii corespunzătoare de viaţă (instituţii 
de sănătate, culturale şi educaţionale), acest lucru 
nu va fi  posibil. Prin urmare, politica demografi că 
pe termen lung poate avea şanse numai în contex-
tul unui proces de dezvoltare durabilă a localităţi-
lor rurale.
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Familia este celula primară a societăţii 
umane, având o importanţă economică, so-
cială şi demografi că fundamentală. Principa-
lele sale funcţii sunt asigurarea continuităţii 
umane, formarea şi dezvoltarea însuşirilor 
intelectuale, morale, spirituale şi fi zice ale 
generaţiilor tinere, transmiterea experien-
ţei de viaţă a adulţilor şi menţinerea avuţiei 
acumulate. În Republica Moldova, tranziţia 
economică şi demografi că au determinat 
transformări esenţiale în instituţia familiei. 
Dacă în cazul mortalităţii şi natalităţii de-
calajele faţă de ţările europene se menţin 
înalte, atunci în cazul familiei se observă o 
convergenţă – de-a dreptul nefastă - către 
„modelul european” al familiei, tendinţă ce 
este în dezavantajul demografi c al ţării.

Se observă, astfel, accelerarea procesu-
lui de comprimare a familiei. Dacă în 30 de 
ani (1959-1989) numărul mediu de membri 
ai familiei a scăzut de la 3,8 la 3,4 persoane, 
în următorii 18 ani (1990-2007) numărul 
membrilor a scăzut până la 3,1 persoane. 
În 1970, numărul familiilor alcătuite din 2 
persoane constituia 26%, în timp ce în 2004 
această proporţie constituia 31%. Creşte şi 
ponderea familiilor cu unul sau doi copii. 
Astfel, dacă în 1989 acestor tipuri de familii 
le reveneau peste 83% din totalul familii-
lor, în 2004 ponderea lor constituia 86,5%. 
Aceasta se explică prin tendinţa tot mai lar-
gă de a amâna naşterea copiilor, ca reacţie 
la mediul social-economic nefavorabil. Per-
cepţiile publice confi rmă această aserţiune: 
33% dintre cetăţeni consideră că, condiţiile 
care determină decizia tinerilor familii de 
a da naştere copiilor sunt astăzi „puţin mai 
nefavorabile” decât acum un an, iar 14% - 
„mult mai nefavorabile”68.

A doua tendinţă care se conturează 
este creşterea numărului de copii născuţi 
în afara căsătoriei (Figura 11). Evident, nu 
este vorba atât de creşterea pe scară largă a 
numărului de mame singuratice, deoarece 
în actualul context social-economic decizia 
de a naşte un copil care să crească în familie 
monoparentală ar fi  greu de explicat. Dina-
mica numărului de copii născuţi în afara că-
sătoriei denotă în principal schimbări esen-
ţiale care se produc în stilul de viaţă în peri-

oada de până la căsătorie, relaţiile căpătând 
caracter de concubinaj69. La recensământul 
populaţiei din 2004, 57 mii de bărbaţi şi 60 
mii de femei s-au declarat „căsătoriţi neo-
fi cial”. Faptul că copiii sunt născuţi nu atât 
de mame singure, ci mai degrabă în cadrul 
unor căsătorii neofi ciale nu înseamnă că re-
laţiile de familie sunt trainice, ci din contra. 
Erodarea relaţiilor de familie este observată 
şi în percepţiile publice. Peste 39% dintre 
cetăţeni declară că „relaţiile de familie par 
se înrăutăţească pe parcursul ultimului de-
ceniu”, iar 22% - că „se observă o deteriorare 
acută a relaţiilor de familie”70.

O altă evoluţie importantă este creşterea 
vârstei de căsătorie. Dacă în anul 1990, până 
la vârsta de 20 ani se căsătoreau 35% dintre 
femei, în 2006 ponderea a scăzut la 25%. În 
schimb, a crescut esenţial cota celor care se 
căsătoresc la vârsta de 25-29 ani (Figura 12). 
Consecinţa acestei schimbări pe termen 
lung este reducerea probabilităţii de apari-
ţie a celui de-al doilea sau al treilea copil în 

2.2. Criza familiei

EVOLUŢIILE:  -2 

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: 0

68  Sondajul sociologic „Republica Moldova 2007: starea ţării şi a oamenilor”.
69  Concubinajul este un proces socio-demografi c caracterizat prin 
 faptul că persoanele, din anumite motive (economice, sociale, 
 morale) nu-şi ofi cializează legal convieţuirea lor. De pe poziţiile 
 moralei sociale concubinajul este apreciat drept manifestare 
 a degradării sociale, cu efecte demografi ce multilaterale şi de durată.
70  Sondajul sociologic „Republica Moldova 2007: starea ţării şi a oamenilor”.

Surse: Anuarele statistice ale Republicii Moldova, 1995, 2006

Figura 11 Copii născuţi în afara căsătoriei ofi ciale, % din total copii născuţi
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familie. Chiar şi naşterea primului copil are 
loc tot mai târziu după momentul căsătoriei, 
adeseori amânată cu până la 3-5 ani. Aceasta 
are efect triplu: 1) creşte probabilitatea de-
clanşării unui divorţ timpuriu într-o familie 
fără copii; 2) se multiplică riscurile care pot 
apărea la naştere, legate de vârsta înaintată 
a mamei; şi 3) scade probabilitatea apariţiei 
celui de-al doilea copil, deoarece vârsta ma-
mei la prima naştere determină câţi copii va 
avea familia. Peste 70% din familiile unde 
prima naştere are loc în intervalul de vârstă 

a mamei de 21-27 ani au doi şi mai mulţi co-
pii, iar cu cât vârsta mamei la prima naştere 
creşte, cu atât mai mică este probabilitatea 
apariţiei celui de-al doilea copil.

Dacă elementele descrise mai sus ar pu-
tea fi  interpretate şi ca manifestări ale mo-
dernizării sociale, adevărata criză a familiei 
este refl ectată de faptul că soţii tot mai uşor 
divorţează. Din acest punct de vedere, Mol-
dova demult se înscrie în paternele occiden-
tale. Rata brută a divorţurilor în perioada 
1990-2004 a sporit de aproape două ori. O 
pătrime din divorţuri au loc în rândul fami-
liilor cu o durată de căsnicie de mai puţin de 
5 ani. Deosebit de îngrijorătoare este creşte-
rea accelerată a ratei divorţurilor în mediul 
rural, unde nu mai prevalează atitudinile 
tradiţional conservatoare faţă de valorile 
de familie. Trebuie să remarcăm totuşi că 
în ultimii doi ani s-a observat o moderare 
a fenomenului, rata generală a divorţurilor 
scăzând de la 59,3 cazuri per 100 căsătorii în 
2004 la 46,5 în 2006 (Figura 13).

Căsătoriile desfăcute în cazul cupluri-
lor cu copii minori reprezintă o treime din 
totalul divorţurilor. În urma desfacerii că-
sătoriilor, mii de copii minori anual rămân 
fără unul din părinţi, deşi numărul absolut 
al acestora este în descreştere (Figura 14). 
În prezent, circa 15% dintre copii locuiesc 
numai cu mama, deşi tatăl lor este în viaţă, 
5% dintre copii locuiesc doar cu tata, deşi 
mama este în viaţă (aici nu este vorba de co-
piii emigranţilor).

O altă manifestare a crizei familiei în 
Republica Moldova este violenţa în familie. 
După cum relatează UNICEF, în Republica 
Moldova peste ¼ din femeile cu vârsta de 
peste 15 ani au fost supuse violenţei în fami-
lie cel puţin o dată71. Şi copiii sunt frecvent 
supuşi violenţei fi zice şi psihologice ca for-
mă de educare. Din nou, nu este clar dacă 
tranziţia economică şi socială au escaladat 
violenţa familială sau dacă acest fenomen 
are în primul rând rădăcini culturale. În 
orice caz, se poate afi rma cu certitudine că 
violenţa subminează temeliile emoţionale şi 
morale pe care se bazează familia.

Şi emigrarea erodează temeliile sociale 
şi valorile pe care se bazează viaţa familia-
lă. Studiile preliminare în acest domeniu 
confi rmă că 50% din familiile unde unul 
din membri a emigrat divorţează după ma-

Surse: Anuarele statistice ale Republicii Moldova, 1995, 2006

Figura 12 Tendinţele în rata de căsătorie pe vârste (femei) 
în perioada 1979–2005

Surse: Anuarele statistice ale Republicii Moldova, 1995, 2006

Figura 13 Evoluţia ratei generale a divorţurilor

71  http://www.unicef.org/infobycountry/media_39036.html.
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ximum 5 ani de la emigrare (vezi SUBIEC
TUL SPECIAL: FEMEILE ŞI EMIGRA
REA). Emigrarea are repercusiuni dure 
asupra educaţiei şi stării moral-psihologice 
a copiilor. Potrivit Studiului demografi c şi 
de sănătate în Republica Moldova, realizat 
în anul 2005, 76% dintre mamele copiilor 
sub 15 ani, care nu locuiesc în aceeaşi gos-
podărie cu copiii lor, se afl ă peste hotare şi 
numai 24% dintre mame locuiesc în altă 
gospodărie în Moldova. Emigrarea a infl u-
enţat şi creşterea numărului de copii insti-
tuţionalizaţi.

Riscuri
Indicatorii demografi ci şi sondajele de 

opinie publică demonstrează o erodare acu-
tă a valorilor de familie în societatea moldo-
venească. Acest proces nu poate fi  integral 
explicat de greutăţile tranziţiei economice 
prin care trece Republica Moldova. În anii 
1990, perioada cea mai difi cilă a tranziţiei, 
rata divorţurilor nu a crescut atât de rapid ca 
după anul 2000. Fenomenul menţionat este 
explicat în mare măsură de factori conjunc-
turali (intensifi carea emigraţiei) şi tranzitivi 
(continuarea modernizării demografi ce). 

Riscul cel mai mare al fenomenului di-
vorţului este că dispare încrederea vizavi de 
viaţa familială şi necesitatea formării familiei 
la tinerele generaţii. Reducerea durabilităţii 
familiilor are drept consecinţă scăderea ra-
tei natalităţii. Studiile confi rmă că doar la o 
treime din populaţie în a doua căsătorie apar 
urmaşi. Deşi în scădere, este foarte mare nu-
mărul de copii afectaţi de divorţul părinţi-
lor. Emigrarea are astfel efecte dezastruoase 
asupra trăiniciei familiei. Lipsa îndelungată 
a unuia dintre soţi, mai ales a soţiei, sporeşte 
riscul de separare efectivă, dacă nu chiar de 
divorţ formal (vezi SUBIECTUL SPECIAL: 
FEMEILE ŞI EMIGRAREA). Lipsa îndelun-
gată a unuia dintre părinţi lasă amprente emo-
ţionale şi morale asupra copiilor, infl uenţând 
negativ socializarea lor. Mai mult, cercetările 
şi observaţiile confi rmă că jumătate dintre co-
piii care au fost educaţi în familii incomplete 
nu pot să formeze familii durabile pe parcur-
sul vieţii, divorţând şi ei ulterior.

Violenţa în familie este un alt risc sub-
stanţial care subminează coeziunea familiei 
ca element de bază al societăţii. Violenţa în-
tre părinţi sau din partea părinţilor infl uen-

ţează negativ dezvoltarea emoţională a co-
pilului. Mai mult, studiile demonstrează că 
copiii născuţi în familiile unde predomină 
violenţa cu o mare probabilitate ajung să re-
pete modelele date de comportament după 
ce întemeiază propriile familii. 

Politici guvernamentale
Politicile de protecţie şi consolidare a 

familiei în Republica Moldova sunt la o fază 
embrionară. Familiilor tinere nu li se acordă 
practic nici un fel de ajutor din partea statu-
lui. În 2003, Guvernul Republicii Moldova 
a adoptat o strategie de protecţie a copilului 
şi a familiei, dar implementarea acesteia nu 
este asigurată şi monitorizată la nivelul nece-
sar. Guvernul central, administraţiile locale, 
ONG-urile şi alte entităţi importante nu răs-
pund practic în nici un fel la fenomenul de 
intensifi care a divorţurilor, iar strategia de 
protecţie a copilului şi familiei nu adoptă o 
poziţie clară în raport cu acest subiect.

În 2007 a fost adoptată legea cu privi-
re la prevenirea şi combaterea violenţei în 
familie. Legea prevede protecţia legală şi 
crearea serviciilor de susţinere şi adăpost 
pentru victimele violenţei. În acelaşi timp, 
fi nanţarea centrelor de reabilitare a victime-
lor violenţei de familie este pusă în principal 
pe seama autorităţilor publice locale care nu 
demonstrează o înţelegere univocă a impli-
caţiilor reale ale problemei şi nu dispun de 
resurse fi nanciare necesare pentru constitu-
irea infrastructurii necesare.

Surse: Anuarele statistice ale Republicii Moldova, 1995, 2006

Figura 14 Numărul de copii minori afectaţi de divorţul părinţilor
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Recomandări 

 Dorinţa tinerilor de a forma familii şi de a naş-
te copii este o decizie pur individuală şi în mare 
măsură determinată de condiţiile social-econo-
mice. Totuşi aceasta nu exclude necesitatea de a 
promova valorile tradiţionale de familie şi a mo-
delului-etalon de familie compusă din soţ, soţie 
şi cel puţin doi copii. Totodată, trebuie eliminat 
stereotipul persistent în societate conform căru-
ia familiile numeroase sunt familii „nereuşite”.

 Este necesară dezvoltarea metodologiei de în-
registrare a naşterilor. Acest lucru este necesar 
pentru a fi  posibilă delimitarea mai clară a nu-
mărului de copii născuţi de mame cu adevărat 
singure în raport cu numărul de copii născuţi în 
„căsătorii neformale”.

 Divorţul este o formă strict personală, dar în 
acelaşi timp o formă extremă de soluţionare 
a problemelor de familie, în care autorităţile 
publice nu pot să se implice direct pentru apla-
narea problemelor. În acelaşi timp, sunt admisi-
bile şi necesare forme mai rafi nate de intervenţie 
pentru a nu admite, acolo unde este posibil, di-
zolvarea familiei, mai ales în cazul când în aceas-
tă familie există copii minori. Instrumentele de 

informare, consiliere şi educare sunt cele care 
trebuie aplicate de autorităţile publice locale în 
comun cu organizaţiile neguvernamentale spe-
cializate în raport cu familiile afl ate în grupuri 
de risc. Cooperarea cu actori sociali importanţi 
(ONG-uri, şcoala, biserica, mass-media) poate 
să asigure canalele necesare de comunicare şi 
informare.

 Este necesară implicarea mai plenară a auto-
rităţilor locale şi organelor de poliţie în preve-
nirea violenţei în familie. Multe din cazurile de 
violenţă nici măcar nu sunt ascunse, fi ind pe larg 
cunoscute şi tolerate la nivel de comunitate. To-
lerarea violenţei în raport în familie cu copiii şi 
soţiile trebuie eradicată din (in)cultura naţiunii 
noastre.

 Este necesară constituirea infrastructurii de su-
port social pentru copiii care sunt abandonaţi 
de părinţii emigraţi peste hotare. Asemenea 
centre de suport trebuie constituite în fi ecare 
comunitate, fi e de autorităţile publice locale, fi e 
de organizaţii neguvernamentale locale. Aceste 
servicii de suport trebuie să aibă dreptul de a în-
cheia contracte de îngrijire a copiilor cu părinţii 
care emigrează, astfel fi ind posibilă fi nanţarea 
parţială a activităţii acestor instituţii.
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Diagnoza 
Emigraţia este defi nitorie pentru pro-

cesele demografi ce din Republica Moldova. 
Evoluţia fenomenului depinde de forţa fac-
torilor de „atracţie/respingere”, factori care 
sunt preponderent de natură economică. 
Principalul determinant al emigraţiei rămâ-
ne decalajul salarial dintre Republica Mol-
dova şi ţările care recepţionează emigranţii 
moldoveni. Deşi salariul real în economia 
moldovenească este în creştere, diferenţa 
dintre nivelul de remunerare a muncii este 
deocamdată prea înaltă pentru a ranversa 
fl uxul de emigranţi. Mai mult, constituirea 
reţelelor sociale de suport reciproc permite 
reducerea riscurilor şi costurilor emigrării şi 
facilitează plecarea unor noi valuri de emi-
granţi. Peste o treime dintre emigranţii in-
tervievaţi au declarat că decizia de emigrare 
a fost în mare măsură determinată de faptul 
că au avut cunoştinţe în ţările de destinaţie.

Numărul de emigranţi moldoveni este 
estimat de diferite surse între 300 şi 600 mii 
de oameni. Chiar şi estimările obţinute cu 
ajutorul sondajelor sociologice riguroase tre-
buie interpretate cu o anumită doză de pre-
cauţie. Emigrarea este în mare măsură un fe-
nomen ilegal şi pentru că primesc sau trimit 
bani acasă, mulţi respondenţi tind să ascundă 
informaţiile reale despre emigrare. Totodată, 
fenomenul de emigrare, fi ind de o mare am-
ploare, este destul de probabil că multe fami-
lii care au emigrat defi nitiv, pur şi simplu nu 
ajung în eşantionul intervievaţilor.

Indiferent de numărul real al emigranţi-
lor, probabil că procesul de emigrare încă nu 
şi-a epuizat potenţialul. Dacă ar avea posibi-
litatea, circa 27% dintre cetăţenii moldoveni 
ar emigra „în mod sigur” în decurs de trei 
luni, iar 15% - „mai degrabă” ar emigra72. 
Emigrarea va persista în viitorul apropiat 
şi din cauză că, spre deosebire de primele 
valuri de emigranţi mânaţi de dorinţa de a 
obţine un venit minim, în prezent tot mai 
mulţi tineri emigrează fi ind în căutarea unor 
oportunităţi economice şi sociale pe potriva 
celor de care se bucură cetăţenii europeni. 
Sondajele existente, care confi rmă aceste 
tendinţe, sugerează că în 2004-2006 numă-

rul emigranţilor a crescut cu cel puţin 20%73. 
Totodată, din cauza dependenţei extrem de 
puternice a economiei de factorii climaterici 
(vezi impactul economic al secetei din anul 
2007 analizat în subcapitolul ECONOMIA 
REALĂ), există posibilitatea ca emigraţia să 
se intensifi ce şi în rândul unor cetăţeni care 
niciodată nu au intenţionat să emigreze.

În prezent, emigraţia populaţiei Repu-
blicii Moldova este destul de diversifi cată 
ca formă, tipuri şi segmente sociale incluse. 
Dacă până la începutul anilor 1990 ai secolu-
lui XX emigraţia era orientată predominant 
spre est, în prezent se conturează ca fi ind tot 
mai importantă, direcţia vest. Populaţia care 
emigrează în est tinde să se concentreze în 
câteva metropole din Rusia şi Ucraina, ceea 
ce creează unele riscuri politice (vezi SU
BIECTUL SPECIAL: REGÂNDIND RE
LAŢIILE CU RUSIA). În vest, emigranţii 
sunt dispersaţi în câteva ţări mediteraneene. 
Deşi diaspore de emigranţi moldoveni se 
formează în toate ţările de destinaţie, devine 
tot mai predominant procesul de absorbţie a 
moldovenilor în populaţiile locale.

Prin intermediul transferurilor, emi-
graţia a servit drept instrument important 
de supravieţuire, salvând la modul propriu 
populaţia săracă rămasă fără surse de exis-
tenţă (vezi NIVELUL DE TRAI). În acelaşi 
timp, emigraţia infl uenţează asupra situaţi-
ei demografi ce. Consecinţa cea mai nefastă 
este dezintegrarea defi nitivă a multor fami-
lii prin divorţ formal sau neformal (atunci 
când unul din soţi a emigrat pe termen lung 
sau pe totdeauna). Totodată, ca urmare a 
emigraţiei creşte continuu numărul de co-
pii care locuiesc separat de unul sau ambii 
părinţi. Familia, ca instituţie socială funda-
mentală, a fost zdruncinată profund de emi-
graţie (situaţie descrisă în CRIZA FAMI
LIEI). Din punct de vedere demografi c este 
deosebit de important faptul că femeile re-
prezintă peste 40% din totalul emigranţilor. 
Mai mult, femeile tind să emigreze pe durate 

2.3. Emigraţia

EVOLUŢIILE:  -2 

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: 0

72  Sondajul sociologic „Republica Moldova 2007: starea ţării 
 şi a oamenilor”.
73  Ancheta forţei de muncă a Biroului Naţional de Statistică 
 şi sondajele efectuate de compania sociologică 
 CBS AXA în 2004-2006.
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mai mari de timp decât bărbaţii. În cohorta 
emigranţilor care pleacă pe termen lung în 
direcţia vest, cota femeilor este şi mai mare, 
ajungând la 60%. Are relevanţă şi faptul că 
circa 65% dintre emigranţi sunt din mediul 
rural, fi ind redus astfel potenţialul de repro-
ducere demografi că a ţării.

Deşi emigrarea este un fenomen specifi c 
pentru toată ţară, sondajele sugerează că în 
câteva regiuni fenomenul este deosebit de 
intens, iar consecinţele sociale mai grave. 
Conform anumitor date, în Găgăuzia la 100 
locuitori revin 25 de emigranţi. Probabil nu 
este întâmplător faptul că în această regiu-
ne se observă una din cele mai înalte rate de 
divorţ din ţară, la 100 de căsătorii în 2006 
revenind, conform datelor statistice, peste 
80 divorţuri. În 2003, rata divorţurilor a de-
păşit 100%, statistica regiunii înregistrând 
1620 căsătorii ofi ciale şi 1936 divorţuri!

Riscuri
Principalul risc demografi c legat de 

emigraţie este subminarea potenţialului de 
reproducere a populaţiei şi erodarea insti-
tuţiei familiei. Statul nu întreprinde paşi 
consecvenţi în organizarea emigraţiei lega-
le. Emigrarea ilegală lipseşte de orice drept 
social, politic sau economic conaţionalii 
noştri. Emigraţia stimulează procesul de de-
populare prin plecarea prioritar a vârstelor 
tinere. Totodată, emigrarea are şi alt gen de 
efecte demografi ce, fi ind asociată cu trafi -

cul fi inţelor umane. Proporţiile deosebit de 
înalte ale trafi cului populaţiei feminine lasă 
amprente profunde morale şi psihice asupra 
victimelor (despre efectele imagistice ale 
trafi cului vezi în CUM SUNTEM VĂZUŢI 
ŞI PERCEPUŢI ÎN LUME). De regulă, fe-
meile trafi cate, nu sunt predispuse să mai 
constituie o familie. Fiecare a treia femeie 
trafi cată se afl ă după un divorţ sau nu doreş-
te să aibă o familie. Doar 10% dintre ele mai 
doresc ca pe parcursul vieţii să întemeieze 
o familie, denotă studiile Organizaţiei Inter-
naţionale pentru Migraţie.

Politici guvernamentale
Guvernul Republicii Moldova nu dispu-

ne de instrumente care i-ar permite să in-
fl uenţeze în mod direct procesele emigraţio-
niste. Domeniul major de intervenţie pentru 
guvern trebuie să fi e legalizarea emigranţilor 
care deja se afl ă peste hotare pentru a-i adu-
ce în câmpul protecţiei sociale şi juridice, 
precum şi informarea adecvată a grupurilor 
de cetăţeni care doresc să emigreze. De ase-
menea, guvernul trebuie să abordeze în mod 
foarte hotărât fenomenele ilegale adiacente 
emigraţiei, în primul rând trafi cul de fi inţe 
umane. Tendinţele de intensifi care a politi-
cilor de control a imigraţiei în ţările UE nu 
vor face decât să consolideze şi mai mult 
componenta ilegală a emigraţiei din Moldo-
va şi nu vor avea nici un efect semnifi cativ 
asupra fl uxurilor totale de emigranţi. Din 
păcate, Planul Naţional de Dezvoltare 2008-
2011 nu refl ectă clar modul de combatere a 
trafi cului şi migraţiei ilegale. Sunt stipulate 
doar aspectele generale, fără indicarea căi-
lor de stopare. Nu sunt stipulate aspectele şi 
căile durabilităţii fi nanciare a politicilor de 
asigurare socială, lipsesc oportunităţile con-
crete economice pentru segmentele vulne-
rabile ale populaţiei.

Recomandări

 Evident, pe termen lung emigrarea va ranversa 
numai odată cu asigurarea unor condiţii de trai 
şi de muncă moderne, echivalente celor pe care 
emigranţii moldoveni le-au văzut în statele din 
aria europeană. Or, emigrarea nu este o problemă 
în sine, ci numai rezultatul altor probleme. Prin 
politicile sale, Guvernul trebuie să urmărească 
nu atât ranversarea sau stoparea emigraţiei, ci 
crearea unui mediu de oportunităţi economice 
şi sociale în care cetăţenii ar putea să-şi utilize-

Sursa: „Piaţa forţei de muncă în Republica Moldova. Ediţii trimestriale”, BNS, www.statistica.md

Figura 15 Numărul persoanelor declarate ca fi ind plecate în alte ţări la 
lucru sau în căutare de lucru, mii 
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ze întregul potenţial creativ. Faptul că cetăţenii 
moldoveni sunt gata să-şi asume riscuri uriaşe 
legate de emigrarea ilegală duce la concluzia că 
aceşti oameni, de fapt, doresc să-şi controleze 
propria viaţă şi în acest sens dau dovadă de un 
curaj ieşit din comun. Aceste capacităţi de asu-
mare a riscurilor şi a responsabilităţilor trebuie 
canalizate astfel încât cetăţenii să le poată mani-
festa în iniţiative economice private desfăşurate 
în ţară.

 Totodată, Guvernul şi ONG-urile trebuie să in-
formeze mai mult populaţia despre riscurile per-
sonale (trafi c, hărţuire, lipsă de protecţie socială 
şi juridică) şi sociale (riscul de dezintegrare a 
familiei, abandonul copiilor) asociate cu emigra-
ţia ilegală. Pe de altă parte, ONG-urile naţionale 
care dispun de sufi ciente resurse umane şi tehni-
ce, în cooperare cu cele străine, trebuie să pună la 
punct o campanie de identifi care şi informare a 
părinţilor afl aţi peste hotare despre situaţia copi-
ilor lor. Aceasta va putea contribui la reintegrarea 
familiei, fi e în Republica Moldova, fi e peste hota-
re. Reintegrarea familiilor îndreptăţeşte costurile 

fi nanciare pe care le-ar implica o asemenea cam-
panie de informare internaţională.

 Prin instrumente juridice şi poliţieneşti efi ci-
ente, Guvernul trebuie să restrângă la minim 
şansele pentru grupărilor criminale naţionale şi 
transnaţionale de trafi care sau atragere a cetăţe-
nilor moldoveni în scheme ilegale de emigraţie. 
Domeniul prioritar de acţiune trebuie să fi e mo-
nitorizarea activităţii fi rmelor turistice-fantomă 
sau agenţiilor dubioase de recrutare a forţei de 
muncă. 

 Guvernul trebuie să se angajeze mai plenar în 
extinderea posibilităţilor de angajare la muncă 
peste hotare într-un cadru contractual clar defi -
nit, care să reglementeze protecţia socială şi juri-
dică a cetăţenilor moldoveni. Colaborarea largă 
internaţională în domeniul angajării legale a ce-
tăţenilor Republicii Moldova trebuie să fi e una 
din pârghiile de bază ale politicii emigraţionale. 
Conaţionalii noştri trebuie să se simtă protejaţi 
în afara ţării, aspect despre care în prezent nici 
nu putem vorbi la modul serios.
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Diagnoza
Migrarea internă are un rol important 

în repartizarea teritorială a populaţiei în 
Republica Moldova. Fenomenul se mani-
festă în principal prin mobilitatea popula-
ţiei pe direcţiile oraş-oraş (din oraşele mici 
către Chişinău şi Bălţi) şi sat-oraş. Dacă 
până la începutul anilor 1990 migrarea in-
tensă pe direcţia sat-oraş a fost determina-
tă de dezvoltarea economică accelerată a 
oraşelor şi industrializare, în perioada re-
formelor economice procesul a continuat 
din cauza degradării economice şi sociale 
accelerate a localităţilor rurale. Astfel, deşi 
în mediul rural locuieşte 53% din popula-
ţia ţării, instituţiile de ocrotire a sănătăţii 
din mediu rural angajează numai 14-15% 
din personalul medical. După cum arată 
unele investigaţii, 65% la sută din popula-
ţia rurală efectuează cumpărături în urbele 
mari ale republicii, iar 15% în centrele ra-
ionale. Nivelul de înzestrare cu mijloace de 
producţie în agricultură este de 2,5-3,0 ori 
mai mic decât în sectoarele economice spe-
cifi ce mediului urban. În gândirea politică 
din Republica Moldova încă mai persistă 
stereotipul moştenit din perioada sovieti-
că conform căruia populaţia rurală ar avea 
cerinţe mai mici faţă de condiţiile de trai, 
viaţa culturală, nivelul de venituri, calitatea 
serviciilor de educaţie şi sănătate prestate. 
Acest stereotip determină luarea unor deci-
zii de politică care defavorizează rezidenţii 
din mediul rural (de exemplu, alocarea in-
vestiţiilor publice se face pentru proiecte de 
care benefi ciază în primul rând rezidenţii 
urbani).

Migrarea din mediul rural în cel urban 
este în mare măsură şi consecinţa politicilor 
demografi ce din perioada sovietică. În acea 
epocă, tendinţele de modernizare demogra-
fi că au fost inhibate pentru a nu altera rolul 
de apendice agricol pe care îl avea Republi-
ca Moldova în sistemul economic sovietic. 
După înlăturarea barierelor administrative, 
tendinţa de migrare din mediul rural spre 
cel urban s-a intensifi cat. Factorii care afec-
tează mobilitatea businessului sunt primor-
diali în raport cu migrarea forţei de muncă, 
care se îndreaptă acolo unde există locuri 

de muncă atractive. Deloc surprinzător, mi-
grarea se produce în principal prin depla-
sarea populaţiei tinere din spaţiul rural în 
localităţile urbane mari pentru a se angaja 
sau pentru studii, după care urmează anga-
jarea în muncă şi stabilirea permanentă aici, 
unde viaţa economică progresează (subca-
pitolul ECONOMIA REALĂ). Nivelul de 
educaţie a tinerilor din mediul rural este în 
creştere, dar ei nu pot să-l fructifi ce adecvat 
din cauza spectrului îngust al ocupaţiilor şi 
meseriilor solicitate în mediul rural. O mare 
parte a populaţiei tinere care-şi face studiile 
în instituţiile de învăţământ mediu de spe-
cialitate şi învăţământ superior din oraşe nu 
pot şi nu doresc să se întoarcă în satul de 
baştină deoarece apriori le este clar că nu-
şi vor găsi un loc de muncă în specialitatea 
sau meseria însuşită. În caz contrar, studiile 
ar fi  o investiţie nejustifi cată din punct de 
vedere economic în capitalul lor uman.

Majoritatea familiilor rurale tinere au 
trecut la modelul contemporan de repro-
ducţie, dând naştere la 1-2 copii în familie. 
Deşi o bună parte din aceste familii au mai 
păstrat dragostea de prelucrare a pământu-
lui şi de practicare a agriculturii, şi în cazul 
lor se produc modifi cări economice, sociale 
şi de mentalitate esenţiale. De aceea ne pu-
tem aştepta că fenomenul de migrare spre 
mediul urban se va intensifi ca odată cu dez-
voltarea economică a zonelor urbane şi cu 
multiplicarea locurilor de muncă.

În prezent lipseşte informaţia statisti-
că complexă şi actualizată despre migrarea 
internă, care ar permite urmărirea în timp 
şi analiza riguroasă a fenomenului. Deşi 
lipsesc datele statistice consistente, date-
le disponibile sugerează că fenomenul de 
migrare internă se menţine foarte intens, 
cu toate că în mare măsură a fost substituit 
de emigrare. Rezultatele recensământului 
din 2004 arată că într-o perioadă de doi ani 
înainte de recensământ, soldul migrator in-
tern a fost pozitiv numai pentru municipiul 
Chişinău (+38,8 mii persoane), municipiul 
Bălţi (+4,5 mii persoane) şi raionul Cahul 
(+0,9 mii persoane). În restul raioanelor, 
precum şi în Transnistria, soldul migrator 
a fost negativ.

2.4. Migrarea internă

EVOLUŢIILE:  -1 

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: 0 



85Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII 85Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

D
em

o
g

rafia: o
 am

en
in

ţare laten
tă

Riscuri
Migrarea internă pe direcţia sat-oraş este 

un element fi resc şi indispensabil al moderni-
zării demografi ce. Însă, în contextul actual al 
Republicii Moldova, un risc major al migră-
rii interne este degradarea micilor localităţi 
rurale de unde populaţia tânără pleacă ma-
siv (aspect descris în capitolul MOLDOVA 
RURALĂ). În decurs de 1-2 generaţii chiar 
este posibilă dispariţia unor sate mici. Inten-
sitatea sporită şi de lungă durată a emigraţiei 
a epuizat potenţialul demografi c al populaţiei 
rurale. Mediul rural nu mai fi gurează astăzi 
ca „rezervor de forţă de muncă”, ci din contra, 
suferă de un defi cit de forţă de muncă califi ca-
tă, iar forţa de muncă rămasă îmbătrâneşte.

Alte riscuri provin din concentrarea 
mare a populaţiei în cele două oraşe mari, 
Chişinău şi Bălţi. Fiecare al 4–lea cetăţean al 
ţării locuieşte în capitală, însă peste 70% din 
generaţii provin din mediile rurale. Aglome-
rarea şi concentrarea spaţială creează presi-
une asupra sectorului urban şi mediului am-
biant (vezi IMPACTUL UMAN ASUPRA 
MEDIULUI AMBIANT). Extinderea urba-
nă generează confl icte funciare, care ar pu-
tea să capete caracteristici de confl ict social, 
în special în localităţile adiacente capitalei.

Concomitent se observă o depopulare 
a multor oraşe mici şi medii, care în decurs 
de câteva generaţii s-ar putea transforma 
în arii nepopulate. Multe dintre localităţile 
urbane mici îşi pierd rolul de centre regio-
nale socio-economice şi au rămas numai cu 
funcţie administrativă locală. În particular, 
populaţia oraşului Cantemir s-a redus cu 
40% faţă de 1989, în Orhei şi Soroca – cu 
20%. Persistenţa acestor tendinţe va duce la 
aprofundarea decalajelor de dezvoltare eco-
nomică dintre centru şi ariile de periferie şi 
la o nouă intensifi care a procesului de mi-
grare şi emigrare. Totodată, disfuncţia ora-
şelor mici ar putea paraliza şi mai mult viaţa 
economică din localităţile rurale adiacente 
care în mare măsură depind de orăşele ca 
pieţe de desfacere a producţiei agricole.

Politici guvernamentale
Analiza politicilor guvernamentale re-

levante pentru subiectul dat este destul de 
simplă deoarece în prezent pur şi simplu nu 
există politici care în mod explicit ar viza 
gestionarea riscurilor legate de migrarea 
internă a populaţiei. O viziune clară asupra 
viitorului localităţilor rurale mici nu există 
nici în cazul guvernului central, nici a celor 
locale (vezi MOLDOVA RURALĂ). În lip-
sa acestei viziuni, nu există nici o strategie pe 
baza căreia ar fi  gestionate riscurile legate de 
migrarea populaţiei din localităţile rurale. 
De asemenea, nu există nici politici urbane 
viabile care ar încerca să facă mai atractive 
oraşele mici din Republica Moldova şi astfel 
să reducă riscurile legate de supraaglomera-
rea urbelor (MOLDOVA URBANĂ).

Recomandări

 Deplasarea teritorială a populaţiei urmează 
întotdeauna mişcării capitalului şi amplasării 
teritoriale a producţiei. De aceea politicile mi-
graţionale trebuie să se bazeze pe instrumente 
economice şi fi scale care ar stimula mobilitatea 
capitalului către zonele periferice ale ţării. 

 Reţinerea populaţiei tinere în mediul rural este 
indispensabilă pentru a menţine viabilitatea 
localităţilor rurale. Evident că aceasta implică 
crearea locurilor de muncă mai bine remunera-
te prin dezvoltarea economiei rurale neagricole 
(dezvoltarea „micii” industrii uşoare şi alimen-
tare şi a sectorului serviciilor). De asemenea, 
este necesară acordarea de subvenţii fi nanciare 
şi alte genuri de facilităţi pentru a determina 
tinerii specialişti, în special medicii, pedagogii 
şi lucrătorii sociali, să se stabilească cu traiul în 
mediul rural după absolvirea facultăţii. După 
cum este arătat în subcapitolul SĂNĂTATEA 
PUBLICĂ, tinerii reacţionează la asemenea 
politici. 

 O altă condiţie indispensabilă pentru a menţine 
viabilitatea localităţilor rurale este dezvoltarea 
unor scheme de susţinere a familiilor tine-
re, prin crearea unor condiţii soci-economice 
avantajoase (loc pentru construcţii, credite pre-
ferenţiale).
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În societatea moldovenească se manifes-
tă tot mai mult impactul social, economic şi 
demografi c al plecării la muncă în străinătate 
a populaţiei feminine. Proporţia femeilor în 
fl uxurile migratoare creşte continuu. Dacă în 
2004 contingentul feminin constituia 34%74 
din totalul emigranţilor, atunci în 2006 fe-
meile reprezentau 41% din emigranţi75. Cota 
femeilor emigrante constituie în jur de 35% 
din totalul populaţiei active feminine, un 
segment însemnat al forţei de muncă. Ieşirea 
acestuia de pe piaţa muncii interne semna-
lează un defi cit de cadre în sectoarele în care 
tradiţional predomină femeile (educaţia, 
sectorul de sănătate, agricultura).

Cea mai mare parte a femeilor emigrante 
aparţin categoriei de vârstă 30–40 ani, pro-
venind preponderent din mediul rural. Cele 
mai multe dintre femei sunt sau au fost că-
sătorite şi au copii, plecarea lor provocând u 
dezechilibru al vieţii de familie, în special în 
ceea ce priveşte creşterea şi educaţia copiilor. 
Majoritatea femeilor emigrează în ţările eu-
ropene şi de obicei pe termen lung. Aproape 
60% dintre femei au o perioadă de şedere la 
destinaţie pe durate mai lungi de 1,5 ani76. 

Astfel, emigrarea populaţiei feminine 
înseamnă nu doar reducerea forţei de muncă 
încadrată în economia naţională, ci şi redu-
cerea contingentului femeilor de vârstă ferti-
lă care ar putea asigura reproducerea noilor 
generaţii. Emigrarea, chiar temporară sau 
sezonieră, minimalizează probabilitatea naş-
terii unui copil. De exemplu, pentru a păstra 
locul de muncă, atât în Rusia, cât şi în ţările 
europene, emigranţii au dreptul să lipsească 
maxim 3 luni, această condiţie forţând fe-
meile emigrante să amâne naşterea copiilor. 
Mai mult, afl area peste hotare pentru perioa-
de de câţiva ani determină un anumit număr 
de femei să se stabilească permanent şi chiar 

să se căsătorească. Acest contingent feminin 
deţine un rol important în reţelele emigra-
ţionale. Fiind integrate în societatea autoh-
tonă prin căsătorie, ele au acces la anumite 
informaţii şi servicii oferind astfel un suport 
important pentru noi emigranţi.

Femeile emigrante ilegal se confruntă 
cu risc sporit de morbiditate, dar nu se pot 
adresa instituţiilor prestatoare de servicii de 
sănătate sau ONG-urilor specializate. Statu-
tul lor ilegal intensifi că relaţia de dependen-
ţă faţă de angajator, sporind şi riscul de a se 
ajunge la relaţii sexuale ocazionale forţate. 
Emigraţia femeilor are un rol important în 
creşterea continuă a ratei divorţurilor, care 
a crescut aproape constant din 1999 (vezi 
CRIZA FAMILIEI).

Emigraţia populaţiei feminine prezintă 
un spectru de probleme social-economice 
care pe termen lung vor avea consecinţe şi 
mai puternice asupra structurii demografi -
ce şi a relaţiilor sociale. O mare parte din-
tre copii cresc într-un nou model al familiei 
moldoveneşti - familia cu părinţii emigraţi 
- cadrul lor de socializare modifi cându-se 
esenţial. Peste 11% dintre copiii în vârstă 
de 10–18 ani au mama plecată peste hotare, 
16% dintre copii de aceeaşi vârstă au tatăl 
plecat, iar 5% dintre copii au ambii părinţi 
plecaţi peste hotare77. Şi mai îngrijorător 
este faptul că cei mai mulţi dintre copiii a 
căror mamă este plecată, sunt de vârstă rela-
tiv mică, 10-14 ani. 

O parte dintre femeile stabilite în stră-
inătate îşi iau copiii în ţările de emigraţie, 
însă de cele mai multe ori acest lucru este 
foarte difi cil, uneori imposibil. De aceea, 
plecarea mamei din familie pe perioade 
îndelungate creează în rândul copiilor noi 
reprezentări faţă de viaţa de familie compa-
rativ cu cele ale generaţiei părinţilor. Mulţi 
taţi rămaşi acasă nu sunt pregătiţi să înde-
plinească responsabilităţi parentale duble. 
Mai mult, deseori ei nici nu sunt dornici să 
îndeplinească aceste obligaţii deoarece în 
cultura tradiţională, mai ales în mediul ru-
ral, creşterea şi îngrijirea copiilor şi menajul 
erau percepute ca responsabilităţi ce revin 
femeii. Lipsa de grijă maternă afectează per-
sonalitatea, sănătatea, educaţia şi formarea 

2.5. Subiect special: femeile şi emigraţia

74  „Transferuri de bani de la cetăţenii Republicii Moldova afl aţi peste 
 hotare la muncă”, realizat de compania sociologică CBS AXA, pentru 
 Organizaţia Internaţională pentru Migraţie, Fondul Monetar 
 Internaţional şi Programul Comisiei Europene pentru Securitate 
 Alimentară, Decembrie 2004.
75  Datele Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie, 
 http://www.iom.md/materials/migrants_day2006_ro.pdf.
76  „Tendinţe recente în emigraţie şi remitenţe în Republica Moldova”, 
 compania sociologică CBS AXA, pentru Organizaţia Internaţională 
 pentru Migraţie, 2006.
77  „Sănătatea şi dezvoltarea tinerilor: studiul de evaluare a cunoştinţelor, 
 atitudinilor şi practicile tinerilor” Asociaţia Sănătate pentru Tineri, 2005.
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morală a copilului. În instituţiile educative 
se amplifi că problema copiilor emigranţilor, 
mai ales al emigranţilor „de succes” care re-
mit sume consistente de bani copiilor, aceş-
tia preluând frecvent un comportament de 
comoditate. Deseori acest comportament 
rezultă în frecvenţa ocazională a şcolii şi 
în insuccese, uneori ajungându-se până la 
abandon şcolar. 

Un alt risc major cu care se confruntă 
mai ales femeile tinere care încearcă să emi-
greze ilegal este expunerea lor la trafi cul de 
persoane în scopul exploatării sexuale, cu 
efecte distructive asupra sănătăţii fi zice şi 
psihice a victimelor şi a viitoarelor lor relaţii 
sociale. Până în prezent organizaţiile speci-
alizate în asistenţa victimelor trafi cului de 
persoane au asistat peste 2000 de femei vic-
time provenite din Moldova, cele mai multe 
dintre acestea având nevoie de asistenţă psi-
hologică şi medicală78. 

Recomandări 
Schimbările produse de emigraţia fe-

minină necesită anumite intervenţii pentru 
reducerea impactului social al fenomenului: 

 Elaborarea unei politici de emigraţie care să 
acopere toate domeniile şi aspectele care sunt 
relevante pentru acest fenomen. Politica de emi-
graţie trebuie să includă o direcţie specială refe-
ritoare la emigrarea populaţiei feminine, ţinând 
cont de rolul major al femeii în perpetuarea na-
ţiunii şi în creşterea şi educarea copiilor.

 Luând în consideraţie caracterul emigraţiei fe-
meilor pe perioade lungi de timp sunt necesare 

măsuri de control la nivelul administraţiilor lo-
cale care ar monitoriza îndeplinirea obligaţiilor 
parentale de către aceste femei.

 Politica emigraţiei forţei de muncă trebuie să fi e 
corelată cu cea de protecţie socială. Un model ar 
fi  dezvoltarea unui sistem de asigurare socială 
alternativ celui guvernamental.

 Sunt necesare instrumente de garantare a secu-
rităţii cetăţenilor moldoveni în afara ţării prin 
consolidarea capacităţilor misiunilor diplomati-
ce şi susţinerea diasporei.

 Trebuie intensifi cate relaţiile bilaterale cu statele 
de destinaţie în reţelele de trafi c de persoane în 
vederea efi cientizării măsurilor preventive. 

 Trebuie dezvoltate serviciile medicale şi asigurat 
un acces cât mai facil la diferite servicii pentru 
creşterea copiilor (creşe, alte instituţii preşcolare) 
necesare pentru a motiva creşterea copiilor în ţară 
şi a elimina riscurile dezvoltării defi ciente a copi-
ilor de vârstă mică ai mamelor ce emigrează.

 Sunt necesare măsuri de informare şi educaţie 
specifi că pentru familiile în care este plecată 
mama. Aceste măsuri pot fi  implementate de 
şcoli sau alţi agenţi de educaţie. De asemenea, 
este posibilă transferarea unor responsabilităţi 
parentale către instituţii sau persoane fi zice în 
baza unui contract între părinţii plecaţi şi per-
soanele fi zice sau juridice cărora li se delegă res-
ponsabilităţile. 

 Sunt oportune programe continue de informare 
şi educaţie cu referire de procedura, riscurile şi 
oportunităţile migrării, echilibrarea schimbări-
lor din familie în urma migrării părinţilor. Soci-
etatea civilă, mass-media şi instituţiile guverna-
mentale, în special cele de educaţie sunt agenţii 
responsabili de astfel de programe. 

78  „Trafi cul de persoane în Moldova. Comentarii, tendinţe, recomandări”, 
 Centrul Internaţional „La Strada”, 2005.





Necesitatea unui 
salt economic



“Nu avem bani, 
 aşa că trebuie să gândim”. 
   Lord Rutherford, savant britanic
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lentă a economiei prin extinderea sectoru-
lui terţiar şi comprimarea relativă a celui 
primar. Datele statistice denotă o creştere 
puternică a sectorului serviciilor, unde vo-
lumul real al producţiei este deja de două 
ori mai mare decât în 1994 (în Figura 16 

Diagnoza 
După aproape un deceniu de recesiune 

acută şi şapte ani de creştere economică, în 
2006, Produsul Intern Brut al Moldovei echi-
vala cu numai 50% din volumul înregistrat 
în perioada ante-reformatoare (anii 1989-
1990)79. Dacă în viitor va fi  menţinută o creş-
tere anuală la nivelul mediei din 2000-2006 
(5,8%), recuperarea nivelului de producţie 
din perioada precedentă tranziţiei va fi  posi-
bilă abia către 2018-2019. Recesiunea econo-
mică a fost însă atât de gravă, încât chiar nici 
dublarea ratei de creştere nu ar face posibilă 
recuperarea economică decât în 2013-201480. 
Un declin atât de prelungit şi acut poate fi  
explicat într-o anumită măsură de factorii 
geografi ci şi structurali (închiderea terestră 
a ţării, lipsa resurselor energetice proprii, 
dependenţa înaltă a economiei de condiţii-
le climaterice instabile) şi de impactul unor 
şocuri externe. Totuşi, cauzele principale 
care au împiedicat şi continuă să împiedice 
creşterea economică ţin de domeniul politi-
cilor. Nici un guvern moldovenesc nu a fost 
în stare să adopte reforme care ar fi  dezlăn-
ţuit cu adevărat potenţialul sectorului privat 
moldovenesc. Astfel, economia s-a adaptat 
foarte lent la avantajele sale competitive rea-
le şi încă păstrează ramuri bazate pe avantaje 
imaginare, preluate din economia sovietică.

Evoluţia sectoarelor economice este 
neuniformă, observându-se o modernizare 

3.1. Economia reală

Necesitatea unui salt economic

Prima parte a Capitolului trei aruncă o privire asupra evoluţiilor esenţiale din economia 
reală, în raport cu care statul încă nu şi-a defi nit în mod univoc rolul pe care doreşte să-l 
joace. În sectorul bancar tendinţele pozitive din ultimii doi ani au fost în mare măsură 
determinate de intrarea competitorilor străini şi sunt benefi ce pentru întregul sector 
fi nanciar. În acest capitol sunt analizate şi performanţele comerciale ale Republicii Moldova, 
or, tocmai comerţul extern dezvăluie adevăratele avantaje competitive şi slăbiciuni ale 
economiei. În continuare, autorii analizează situaţia pe piaţa muncii autohtone, care, în 
mod evident, este în mare măsură o derivată a situaţiei economice generale. Capitolul se 
încheie cu un subiect special extrem de actual pentru Republica Moldova - asistenţa externă 
pentru dezvoltare – domeniu în care sunt încă multe de făcut pentru optimizarea alocării 
şi utilizării fondurilor.

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  +1

PERSPECTIVELE: +1

79  Aceste rezultate nu se schimbă semnifi cativ dacă în loc de volumul 
 absolut al PIB am utiliza expresia sa per capita. De asemenea, situaţia 
 nu este cu mult diferită chiar dacă ţinem cont şi de faptul că 
 începând cu 1992 statisticile ofi ciale nu includ Transnistria, în timp ce 
 datele din 1990 o includeau. Cu toate că nu dispunem de date 
 statistice concludente, recesiunea economică din regiunea estică 
 a ţării a fost în linii mari la fel de gravă şi prelungită ca şi în restul ţării 
 (vezi subiectul special ECONOMIA TRASNISTRIEI din capitolul 
 MOLDOVA REGIONALĂ).
80  Aici este ignorat cu bună ştiinţă faptul că atingerea şi păstrarea 

unei rate de creştere economică de 10-11% este o sarcină extrem 
de difi cilă, dacă nu chiar imposibilă pentru economia fracturată a 
Moldovei.

81  În sistemul statistic naţional datele sunt temporal-consistente 
şi diferenţiate pe sectoare numai începând cu 1994.

Surse: BNM

Figura 16 Evoluţia valorică a producţiei pe sectoare, 1994=100% 
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creşterea sectorului este aproximată prin 
vânzările de mărfuri cu amănuntul şi servi-
ciile prestate populaţiei)81. Această expansi-
une a fost în mare măsură rezultatul deschi-
derii către capitalul privat prin liberalizare 
şi privatizare.

Industria a trecut printr-un proces de 
privatizare şi restructurare mai lent, care 
totuşi până în 2003 a condus la recuperarea 
nivelului producţiei din 1994. Recesiunea 
industrială din 2006-2007 a demonstrat 
însă că restructurarea şi modernizarea in-
dustrială nu a fost fi nalizată, adaptarea la 
şocurile externe din 2006 fi ind însoţită de 
costuri mari. Tranziţia companiilor la func-
ţionarea într-un mediu competitiv nu a fost 
fi nalizată nici pe segmentul privat al secto-
rului industrial, dar mai ales a stagnat pe 
segmentul public.

„Piatra de moară” a economiei moldo-
veneşti este sectorul agricol. Deşi mult mai 
bine dotată cu factori naturali de producţie 
decât majoritatea ţărilor din regiune, per-
formanţele agriculturii moldoveneşti sunt 
cu mult sub potenţial. Pe lângă factorii cli-
materici, dezvoltarea normală a sectorului 
este compromisă de capitalizarea sa insufi -
cientă, nerespectarea tehnologiilor agricole, 
subdezvoltarea infrastructurii instituţionale 
şi fi zice de suport a businessului agricol şi 
politicile inefi ciente de subvenţionare.

Serviciile şi industria demonstrează o 
performanţă bună şi capacităţi de adaptare 
şi inovare relativ avansate. Însă marii pro-
ducători industriali şi prestatori de servicii 
sunt localizaţi numai în câteva centre ur-
bane. Aceste sectoare au conexiuni relativ 
reduse cu sectorul rural agricol, care este 
generator de locuri de muncă prost plătite şi 
unde predomină ocupaţiile de subzistenţă.

Pe fundalul unei oferte interne anemice, 
cererea agregată creşte în ritmuri galopante. 
Estimările arată că volumul cererii agregate 
a revenit la nivelul din perioada ante-refor-
matoare, iar în cele două mari centre urbane 
(Chişinău şi Bălţi) aparent chiar a depăşit 
acest nivel. Comparativ cu 1994, în 2006 
cheltuielile de consum erau de peste 2,5 ori 
mai mari, iar investiţiile în capital fi x cu 90% 
mai mari. Estimările demonstrează din nou 
o evoluţie anemică a cheltuielilor de consum 
în mediul rural şi una foarte rapidă în me-
diul urban. Paralel cu aceasta, investiţiile în 

capital fi x au crescut rapid în sectoare de ac-
tivitate aglomerate în mediul urban, în timp 
ce în investiţiile în agricultură au crescut 
foarte lent.

Riscuri
În pofi da opiniei dominante conform 

căreia creşterea economică bazată pe con-
sum ar fi  un fenomen negativ, autorii pre-
zentului raport consideră că aceasta nu este 
o problemă în sine. Din contra, o cerere de 
consum care creşte dinamic este un element 
pozitiv care ar trebui să încurajeze oferta in-
ternă. Provocările majore pentru economia 
moldovenească provin din incapacitatea 
producătorilor interni de a răspunde unei 
cereri atât de înalte şi în continuă diversifi -
care, din această cauză crescând importurile 
în mod spectaculos (subcapitolul COMER
ŢUL EXTERN).

Unul din cele mai esenţiale riscuri cu 
care se confruntă companiile moldove-
neşti provine din lipsa forţei de muncă de 
o califi care corespunzătoare. Sistemul edu-
caţional în Republica Moldova nu este apt 
să pregătească forţă de muncă competitivă, 
care să corespundă criteriilor înaintate de 
angajatorii de pe piaţa internă a muncii, fără 
a mai vorbi de cea externă (subcapitolele 
EDUCAŢIA PROFESIONALĂ şi PIAŢA 
MUNCII). Nu este întâmplător faptul că 
majoritatea absolută a emigranţilor moldo-
veni care au plecat legal peste hotare sunt 
angajaţi în posturi de muncă care solicită un 
nivel de pregătire profesională inferior edu-
caţiei formale pe care o au. Dar chiar şi în 
cazul când emigrantul are o înaltă pregătire 
şi experienţă profesională, aceste avantaje 
nu pot fi  utilizate din cauza faptului că di-
plomele moldoveneşti de studii nu sunt re-
cunoscute în ţările europene.

Un alt risc esenţial care a infl uenţat 
derularea afacerilor este legat de difi culta-
tea obţinerii resurselor creditare necesare 
pentru investiţii şi suplinirea capitalului 
circulant. După venirea în sistemul bancar 
autohton al unor bănci străine competiţia în 
sector s-a intensifi cat, iar o dată cu aceasta 
serviciile fi nanciare au început să devină 
mai accesibile (SECTORUL FINANCIAR). 
Problemele legate de obţinerea creditelor nu 
ţin doar de partea ofertei, ci şi a cererii. În 
pofi da excesului de lichiditate care se ob-
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servă în sistemul bancar, plasarea resurselor 
este difi cilă din cauza că o bună parte din-
tre solicitanţii de credite nu au cunoştinţele 
necesare pentru întocmirea şi respectarea 
unor planuri de afaceri judicioase din punct 
de vedere economic.

În pofi da îmbunătăţirilor care s-au pro-
dus în 2005-2007 în mediul de afaceri au-
tohton, din partea instituţiilor de stat încă 
predomină o atitudine de „răpitor” vizavi de 
business şi companiile private. Corupţia şi 
estorcarea administrativă rămân fenomene 
larg răspândite, iar competenţele ofi ciale sau 
„voluntar asumate” ale organelor de control 
de stat depăşesc cu mult limitele normalului. 
Nu este deloc surprinzător faptul că, după 
un elan puternic în 2005, reforma regulato-
rie practic a stagnat în 2007, iar fi nalizarea 
etapei a II-a a acestei reforme (cunoscută 
publicului larg sub numele „Ghilotina II”) a 
fost amânată de Parlament de două ori. Unul 
din aspectele cele mai difi cile ale climatului 
de afaceri moldovenesc este licenţierea şi 
autorizarea activităţilor economice.

Sectorul serviciilor s-a transformat în 
locomotiva economiei moldoveneşti, de-
monstrând nu doar cea mai puternică, ci şi 
cea mai durabilă creştere economică înce-
pând cu anul 2000. Expansiunea sa a fost în 
mare măsură determinată de creşterea pute-
rii de cumpărare a populaţiei şi de dezvol-
tarea sectorului corporativ. Totodată, gradul 
de competitivitate al serviciilor prestate în 
multe ramuri ale economiei este compromis 
de calitatea lor instabilă sau dubioasă. Drep-
turile consumatorilor în Republica Moldova 
sunt prost apărate (cauzele vezi în capitolul 
JUSTIŢIA), de aceea legătura inversă con-
sumator – prestatorul de servicii adeseori 
nu are efecte corectoare asupra calităţii ser-
viciilor.

Problema calităţii este specifi că şi com-
paniilor industriale. Calitatea necorespun-
zătoare a fost argumentul principal şi în 
mare măsură relevant, al Federaţiei Ruse, 
care în martie 2006 a introdus embargo asu-
pra importurilor băuturilor alcoolice din 
Republica Moldova. Acţiunea respectivă, 
având la bază considerente sută la sută po-
litice, ar fi  fost mai greu de realizat de către 
Federaţia Rusă dacă vinurile moldoveneşti 
ar fi  avut o calitate corespunzătoare. Din ca-
uza problemelor de calitate, companiile din 

ramura industriei alimentare pot ajunge în 
incapacitatea de a exporta produse pe piaţa 
europeană chiar şi după intrarea în vigoare 
a Preferinţelor Comerciale Autonome (vezi 
COMERŢUL EXTERN).

Integrarea verticală slabă dintre indus-
tria alimentară şi agricultură subminează 
în egală măsură performanţele ambelor, 
reducând şi mai mult competitivitatea pro-
duselor moldoveneşti pe pieţele europene. 
Pe deasupra, competitivitatea agriculturii 
moldoveneşti este erodată şi de vulnerabi-
litatea sectorului. Evident, oriunde în lume, 
sectoarele agricole depind într-o anumită 
măsură de condiţiile climaterice. Totuşi, 
în Republica Moldova această dependenţă 
este practic totală. Seceta extremă din anul 
2007 a provocat agriculturii pierderi totale 
estimate la peste 1 miliard euro şi a afectat 
bunăstarea la peste 2 milioane de rezidenţi 
rurali. Dacă schimbările climaterice vor fi  
permanente, aceasta ar putea să distrugă 
sectorul şi să compromită securitatea eco-
nomică şi alimentară a ţării.

Evoluţiile macroeconomice creează 
un set aparte de riscuri la care sunt expuse 
companiile din Republica Moldova. Deose-
bit de îngrijorătoare este evoluţia preţurilor, 
care au crescut accelerat în a doua jumătate 
a anului 2007. Companiile din sectorul co-
merţului cu amănuntul şi angro sunt sin-
gurele care benefi ciază, pe termen scurt, de 
accelerarea infl aţiei preţurilor de consum. 
Majoritatea celorlalte sectoare suferă de 
creşterea costurilor de producţie asociate cu 
creşterea preţurilor de consum şi de scăde-
rea rentabilităţii proiectelor investiţionale 
pe care le lansează.

Politici guvernamentale
La nivel retoric, statul a adoptat o po-

litică favorabilă dezvoltării sectorului real 
al economiei. Expresia acestei politici este 
Planul Naţional de Dezvoltare elaborat de 
Guvern şi adoptat de Parlament în 2007. 
Obiectivul fundamental al PND este crearea 
condiţiilor pentru creşterea calităţii vieţii 
populaţiei prin consolidarea fundamentului 
pentru o creştere economică robustă, dura-
bilă şi incluzivă. PND stabileşte 5 priorităţi, 
toate având implicaţii economice importan-
te: consolidarea statului de drept, reglemen-
tarea confl ictului transnistrean, sporirea 
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competitivităţii economiei naţionale, dez-
voltarea capitalului uman şi asigurarea unei 
dezvoltări regionale echilibrate. 

În pofi da retoricii liberale, se poate afi r-
ma că în realitate guvernul încă nu şi-a cla-
rifi cat în mod univoc rolul pe care doreşte să 
îl exercite în economie şi nu are o înţelegere 
clară asupra modelului de dezvoltare eco-
nomică a ţării pe termen lung. Lipsa acestei 
înţelegeri este refl ectată de multitudinea de 
acte normative, instrucţii şi ordine care con-
travin discursului liberal profesat. Exemple 
relativ recente de asemenea decizii sunt in-
terdicţia (verbală) instituită în 2007 de către 
Agenţia Moldova-Vin asupra exportului de 
vinuri în vrac, controlul instaurat de aceeaşi 
Agenţie asupra exportului de struguri, hotă-
rârea guvernamentală (anulată ulterior) de 
a permite exportul unor produse cerealiere 
exclusiv prin Bursa de Universală de Măr-
furi a Moldovei, favorizarea marilor compa-
nii agricole în raport cu micile gospodării în 
sistemul de alocare a subvenţiilor agricole 
şi altele. Acest fel de acţiuni probabil vor 
continua, din cauza abandonării reformei 
administraţiei centrale.

Oricărei economii de piaţă îi sunt spe-
cifi ce eşecuri şi excese care trebuie corectate 
prin intervenţii direcţionate într-un cadru 
transparent de politici publice. În econo-
miile mature există agenţii regulatorii inde-
pendente de guvern, care în activitatea lor 
urmăresc interesul public, interes care nu se 
identifi că în mod obligatoriu cu interesul gu-
vernului sau interesul „de stat”. În Republica 
Moldova, agenţiile regulatorii existente, deşi 
nominal sunt independente de Guvern, păs-
trează un mare grad de dependenţă fi nanci-
ară şi instituţională şi suferă de un defi cit de 
resurse umane califi cate, fi ind determinate 
astfel să promoveze interesele „statului”, de 
multe ori în detrimentul intereselor consu-
matorilor sau producătorilor. Deosebit de 
mult dăunează promovării interesului pu-
blic dependenţa faţă de guvern a Agenţiei 
Naţionale pentru Reglementări în Energeti-
că, Agenţiei Naţionale pentru Reglementări 
în Telecomunicaţii şi Informatică şi Agenţiei 
Naţionale de Protecţie a Concurenţei. 

Evoluţia sectorului industrial este în 
mare măsură condiţionată de absenţa unei 

politici clare de restructurare şi privatizare. 
Guvernul păstrează o prezenţă covârşitoare 
în sector, or, conform datelor ofi ciale între-
prinderile „monitorizate” de Ministerul In-
dustriei şi Infrastructurii contribuie cu circa 
60% din producţia industriei ne-alimenta-
re82. Guvernul a elaborat o serie de progra-
me ramurale de dezvoltare pe termen lung 
(Strategia de dezvoltare a industriei alimen-
tare, Programul de dezvoltare a industriei 
uşoare, Programul de dezvoltare a ramurii 
electronice, Programul de dezvoltare a in-
dustriei constructoare de maşini şi echipa-
mente, Programul de dezvoltare a ramurii 
sticlăritului şi cartonului). „Modernizarea” 
şi „inovaţiile” sunt laitmotivele acestor do-
cumente de planifi care. În acelaşi timp, este 
greu de crezut că modernizarea industrială 
se va manifesta atâta timp cât sectoarele date 
rămân dominate de modele depăşite de ma-
nagement şi marketing şi fără o deschidere 
substanţială faţă de investiţiile străine. Iar 
dezvoltarea unei serii de ramuri industriale 
este subminată de politica eronată de preţuri 
şi tarife promovată din raţionamente pur 
electorale, fără anumite implicaţii serioase 
asupra protecţiei sociale. Aceste efecte se 
observă deosebit de clar în cazul serviciilor 
publice (vezi subcapitolele ENERGETICA 
şi SERVICIILE COMUNALE). 

În sectorul agricol esenţa politicii este 
susţinerea şi stimularea procesului de op-
timizare şi creare a exploatărilor agricole 
efi ciente din punct de vedere tehnologic şi 
economic şi consolidarea terenurilor agrico-
le. În acelaşi timp, Guvernul are propria în-
ţelegere asupra ceea ce înseamnă „exploatări 
agricole efi ciente tehnologic şi economic”, 
considerând că acestor criterii le pot cores-
punde doar întreprinderile mari (ca suprafa-
ţă şi cifră de afaceri). Este evident că în agri-
cultură efi cienţa tehnologică şi economică 
nu depinde doar de scara activităţii, ci de o 
multitudine de alţi factori pe care Guvernul 
nu-i consideră şi care se pot manifesta numai 
în situaţia când toate entităţile agricole sunt 
tratate pe picior de egalitate. Drept urma-
re, sistemul de subvenţionare în agricultură 
canalizează resursele spre entităţile agricole 
inefi ciente, multe fi ind generatoare de pier-
deri. Stimulând „crearea unor exploataţii 
agricole optime”, guvernul a ignorat practic 
o serie de domenii în care intervenţia sa di-
rectă este mult mai necesară: restabilirea in-

82  Situaţia în domeniile monitorizate de Ministerul Industriei şi 
Infrastructurii în ianuarie-iunie a. 2007, http://mii.gov.md/libview.
php?l=ro&idc=98&id=128.



95Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII 95Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

N
ecesitatea u

n
u

i salt eco
n

o
m

ic

frastructurii de irigare, asigurarea distribui-
rii informaţiei şi accesibilităţii serviciilor de 
consultanţă, consolidarea sectorului de ser-
vicii comerciale prestate agriculturii, adapta-
rea culturilor, asolamentelor şi tehnologiilor 
agricole la noile provocări climatice.

Guvernul nu a fost în stare să promoveze 
insistent nici îmbunătăţirea climatului de afa-
ceri general al activităţii de întreprinzător. Din 
cauza unor blocaje instituţionale şi interese 
corporative înguste, o serie de reforme iniţiate 
în acest domeniu au fost abandonate sau amâ-
nate: reformarea cadrului regulator al activi-
tăţii de întreprinzător, sistemului de achiziţii 
publice, sistemului de metrologie, standardi-
zare, testare şi certifi care, liberalizarea siste-
mului energetic şi telecomunicaţiilor etc.

Politicile macroeconomice consisten-
te şi orientate spre stabilizarea mediului 
general de afaceri sunt deosebit de impor-
tante pentru dezvoltarea economiei reale. 
Politica monetară dualistă promovată de 
Banca Naţională a Moldovei până în 2006 
nu a dat rezultate semnifi cative, infl aţia de-
păşind aproape în fi ecare an pragul de 10%, 
iar nivelul „optim” al cursului valutar a fost 
în mod constant mărul discordiei între pro-
ducători şi exportatori pe de o parte, şi im-
portatori şi consumatori, pe de altă parte. 
La sfârşitul anului 2007, Banca Naţională a 
anunţat schimbări importante în politica sa 
monetară, intenţionând să implementeze în 
decurs de 2-3 ani strategia de ţintire ofi cială 
a infl aţiei83. Aceste schimbări, vor implica 
schimbări importante în câmpul politicii 
economice moldoveneşti, în primul rând 
creşterea esenţială a ponderii BNM şi redu-
cerea rolului ministerelor economice. 

Recomandări 

 Pentru ca sectorul privat să-şi descătuşeze pe de-
plin potenţialul său, Guvernul trebuie să înţelea-
gă că businessul este un aliat, şi nu un adversar, 
în procesul de modernizare şi dezvoltare a ţării. 
Această schimbare de atitudine trebuie să se re-
fl ecte nu doar în documentele de politici, dar şi 
în comportamentul cotidian al funcţionarilor şi 
ofi cialilor publici de rang înalt. Finalizarea refor-
mei administraţiei publice centrale şi reducerea 
imixtiunilor administrative şi politice în activi-
tatea economică sunt esenţiale pentru realizarea 
potenţialului sectorului privat.

 Pe termen scurt, Guvernul trebuie să investeas-
că prioritar în dezvoltarea sectorului de forma-

re profesională şi să asigure descentralizarea şi 
integrarea sistemului educaţiei profesionale cu 
sectorul industrial. De asemenea, este necesară 
integrarea sistemului naţional de educaţie profe-
sională în proiectele de schimb academic şi cola-
borare europene. Alocarea prioritară a resurselor 
fi nanciare şi umane în dezvoltarea educaţiei ter-
ţiare în detrimentul educaţiei profesionale tehni-
ce nu este îndreptăţită ţinând cont de avantajele 
comparative reale şi oportunităţile investiţionale 
pe care le are Moldova la această etapă.

 Sistemul educaţional secundar şi terţiar trebuie 
să cultive studenţilor deprinderi şi abilităţi an-
treprenoriale, astfel încât o parte dintre aceştia 
să fi e capabili, după absolvirea universităţilor, 
colegiilor şi şcolilor polivalente nu doar să su-
plinească locuri de muncă vacante, ci şi să creeze 
locuri de muncă, utilizând mixul de cunoştinţe 
profesionale şi economice însuşite.

 Sectorul fi nanciar trebuie să fi e dezvoltat în con-
tinuare, atât prin intrarea unor noi bănci străine, 
cât şi prin dezvoltarea segmentului nebancar al 
sectorului fi nanciar. Aceasta va conduce în mod 
fi resc la ieft inirea creditului şi la diversifi carea 
portofoliului de servicii bancare. Totodată, pen-
tru utilizarea efi cientă a resurselor fi nanciare 
disponibile în sistem şi pentru optimizarea în-
tregii activităţi este necesară o educaţie econo-
mică consistentă a solicitanţilor de credite, fi ind 
vorba, mai ales de reprezentanţii sectorului în-
treprinderilor mici şi microîntreprinderilor.

 Ţinând cont de corupţia fenomenală care afec-
tează funcţionarea sistemului economic şi socie-
tatea moldovenească în ansamblu, eradicarea ba-
rierelor instituţionale şi birocratice în dezvoltarea 
entităţilor economice este posibilă numai prin 
reducerea la minimum a interacţiunilor „per-
sonalizate” între business şi guvernare. Aceasta 
este posibilă prin utilizarea pe scară extinsă a 
tehnologiilor informaţionale (spre exemplu, sis-
temul electronic de achiziţii publice, depunerea 
aplicaţiilor pentru înregistrarea, licenţierea şi 
lichidarea afacerii) şi asigurarea transparenţei 
funcţionării instituţiilor regulatorii.

 Dezvoltarea  sectorului serviciilor va depinde 
în mare măsură de felul în care vor fi  protejate 
drepturile consumatorilor şi de modifi carea po-
liticilor tarifare ale guvernului. Pentru protejarea 
drepturilor consumatorilor nu este necesară cre-
area unor noi agenţii, ci asigurarea funcţionării, 
respectării şi impunerii legislaţiei respective de 
către sistemul de justiţie. Politicile tarifare trebu-
ie revizuite în aşa fel încât să se renunţe defi nitiv 
la sistemele de subvenţionare încrucişată, la me-
canismele de barter. Politicile tarifare şi-au de-

83  Comunicat ofi cial al BNM din 15 noiembrie 2007, link www.bnm.
md/md/docs/pr/71_6723.prf. 
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monstrat inconsistenţa ca instrument al politicii 
de protecţie socială. Este necesară adoptarea şi 
revizuirea grilelor de tarife care să acopere cos-
turile reale de producţie, să nu creeze inechităţi 
şi să asigure pentru consumatori economii de 
scară (adică cei care consumă relativ mai mult 
trebuie să plătească relativ mai puţin).

 În sectorul industrial se impune restructurarea 
şi privatizarea majorităţii întreprinderilor con-
trolate de stat. Continuarea „monitorizării” de 
către guvern a funcţionării întreprinderilor din 
ramura electronică, producţia de maşini şi utilaj, 
producţia de aparataj de precizie şi instrumente 
medicale etc. se va solda cu erodarea defi nitivă 
a capacităţilor competitive a întreprinderilor şi 
cu agravarea decalajului tehnologic în raport cu 
competitorii din străinătate.

 Politica de subvenţionare în agricultură trebuie 
să renunţe la favorizarea exploatărilor agricole 
mari şi să adopte principiul de favorizare a în-
treprinderilor efi ciente, inovatoare şi capabile a 
se integra în lanţuri valorice verticale cu clienţii 
şi furnizorii lor. Scopul esenţial al Guvernului 
vizavi de agricultură nu trebuie să fi e controla-
rea realizării lucrărilor agricole la nivelul fi ecărui 
raion şi comunitate, ci asigurarea infrastructurii 
necesare pentru extensiunea agricolă (drumuri 
de acces, sisteme avansate de irigare, sere şi sola-
rii, sisteme de protecţie contra grindinii şi altor 
calamităţi, sisteme de stocare şi depozitare la rece 
a producţiei, dezvoltarea sistemului de asigurare 
în agricultură, facilitarea stabilirii contactelor cu 
parteneri externi etc.).
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Diagnoză
Sectorul bancar domină sistemul fi -

nanciar moldovenesc. Până în 2006, secto-
rul bancar prezenta un mediu concurenţial 
insignifi ant, spectrul de produse fi ind pu-
ţin diversifi cat, iar comisioanele percepute 
pentru servicii de intermediere fi ind înalte. 
Astfel, lipsa accesului la resursele credita-
re pentru o bună parte dintre producătorii 
moldoveni era cu adevărat o problemă-che-
ie (vezi ECONOMIA REALĂ). Intrarea 
operatorilor externi pe piaţă începând cu 
2006, a intensifi cat concurenţa în sector şi 
va fi  benefi că pentru clienţii băncilor. Într-
adevăr, după ce în 2004-2006 marja bancară 
practic nu s-a modifi cat, în 2007 s-a obser-
vat o scădere esenţială a acesteia, indicând 
intensifi carea luptei concurenţiale între 
bănci pentru clienţi (Figura 17).

Activele agregate ale sistemului bancar 
moldovenesc alcătuiesc în prezent 51% din 
PIB, un nivel relativ mic comparativ cu ţările 
Europei centrale (Figura 18), dar potenţia-
lul de creştere este înalt. Structura sectorului 
bancar rămâne concentrată, 66% din active-
le bancare fi ind deţinute de 5 bănci84, dar si-
tuaţia se poate schimba în viitor ca urmare 
a creşterii investiţiilor străine în băncile care 
nu fac parte din top-5. Participarea străină 
în sectorul bancar este prezentă prin 3 bănci 
cu deţinerea de 100% a pachetului de acţi-
uni, dar pătrunderea directă prin fi liale ale 
băncilor străine în sectorul bancar autohton 
încă nu este prezentă85.

Începând cu 2002 sectorul bancar înre-
gistrează o îmbunătăţire a indicatorilor de 
activitate. Numai în 2007 activele bancare 
au crescut cu 32%, iar depozitele bancare 
cu 29%86. Creşterea volumului creditului de 
aproape 40% înregistrată în 200687 este pre-
ponderent infl uenţată de mărirea semnifi ca-
tivă a creditului pentru imobil (creşterea de 
2,1 ori) şi a creditul de consum (+64%)88. Pe 
acest fundal, scăderea marjei bancare atestă 
ameliorarea efi cienţei bancare. Pentru com-
paraţie, dacă în 2000 marja bancară alcătu-
ia 8,67 puncte procentuale pentru moneda 
naţională şi 11,57 pentru valută străină, în 
octombrie 2007 acest indicator era de 3,40 

pentru lei moldoveneşti şi 4,69 pentru va-
lută străină89. Cadrul normativ şi legislativ 
în sectorul bancar este în linii mari adecvat 
practicii internaţionale, deşi practica de su-
praveghere şi control suferă de anumite am-
biguităţi procedurale, iar drepturile supra-
veghetorilor nu sunt clar stipulate90. 

Cu o capitalizare de numai 1 miliard do-
lari, piaţa de capital deocamdată are un rol 
neînsemnat în sistemul fi nanciar, dar mani-
festă tendinţe de extindere. Numărul com-
paniilor listate la bursă creşte, concomitent 
crescând numărul operaţiunilor, volumul 
tranzacţiilor şi preţurile la o serie de acţiuni 
tranzacţionate. De un interes sporit pe piaţa 
de valori se bucură pachetele de acţiuni din 
sectorul bancar, care deţin 83% din operaţiu-
nile pieţei, şi cele ale industriei alimentare91.

Similar pieţei de capital, piaţa asigurărilor 
este un sector restrâns, cu o dezvoltare lentă şi 
cu produse încă în stadiu de elaborare. Volu-

3.2. Sectorul fi nanciar 

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  +1

PERSPECTIVELE: +1

Notă: * - valori estimative.
Sursa: BNM

Figura 17 Modifi carea marjei la operaţiunile bancare în monedă 
naţională şi valută străină, puncte procentuale

84  „Indicatori fi nanciari pe sistemul bancar”, BNM, www.bnm.md. 
85  „Republic of Moldova: Financial System Stability Assessment”, IMF, 

IMF Country Report No. 05/64, February 2005.
86 Activele, capitalul şi obligaţiunile pe sistemul bancar, BNM, www.

bnm.md. 
87 Raportul anul 2006, BNM, www.bnm.md.
88 Ibidem.
89 „Ratele dobânzilor”, BNM, www.bnm.md. 
90 „Republic of Moldova: Financial System Stability Assessment”, IMF, IMF 

Country Report No. 05/64, February 2005.
91 Conform analizelor asupra pieţei de capital efectuate de compania 

Estimator-VM, www.evm.md. 
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mul resurselor acumulate de sectorul asigurări 
rămâne neînsemnat pentru economia ţării, al-
cătuind 1,27% din PIB92. Pe piaţa de asigurări 
a Moldovei activează circa 30 operatori93, dar 
numărul lor probabil se va reduce ca urmare 
a aplicării noilor politici de consolidare a sec-
torului. Cererea pieţei este axată majoritar pe 
asigurarea activităţilor de afaceri sau activită-
ţilor de răspundere legală (89%)94. Produsele 
de asigurare a vieţii sau proprietăţii în linii 
mari sunt încă neglijate de populaţie.

Sectorul de microfi nanţare şi leasing de-
monstrează o dezvoltare puţin mai pronunţa-
tă. Grupul instituţiilor de microfi nanţare este 
format din 530 Asociaţii de Economii şi Credit 
vizibil active şi 3 instituţii de micro-fi nanţare, 
care deservesc aproape 85000 de clienţi din 
sectorul agricol, comerţ, construcţii şi servicii. 
Clienţii sunt în principal întreprinderile mici 
şi noi, cu experienţă limitată în management 
şi domeniu de activare Portofoliul de credite 
oferit de aceste instituţii însumează 12 milioa-
ne dolari anual. Dar cu o piaţă potenţială es-
timată la 128 mii antreprenori mici şi 503 mii 
întreprinderi agricole, este evident potenţialul 
enorm de expansiune a microfi nanţării.

Dacă iniţial activitatea de leasing era limi-
tată doar la procurarea de autovehicule pentru 
agenţii economici, odată cu modifi cările legis-
lative din 2005 activitatea s-a extins la persoa-
nele fi zice şi la bunurile de uz casnic. Se dez-
voltă rapid şi leasingul imobiliar, în mare mă-
sură ca urmare a intrării unor operatori străini 
pe piaţă. Eliminarea unor taxe pentru utilajul 
procurat în leasing a redus povara fi nanciară 
pentru întreprinzători, determinând sporirea 
cererii pentru echipament şi utilaj industrial, 
în special în industria construcţiilor şi alte ra-
muri unde activitatea are caracter sezonier.

Riscuri
În pofi da indicatorilor cantitativi în 

creştere, sectorul bancar prezintă anumi-
te defi cienţe calitative. Calitatea guvernării 
corporative bancare este negativ infl uenţa-
tă de prezenţa statului în operaţiunile unor 
instituţii bancare. Structura vagă a relaţi-
ilor de proprietate ale unor bănci frânează 
atragerea investitorilor strategici în sector95. 
Creşterea cantitativă a creditului nu este 
neapărat susţinută şi de aprecierea corectă 
a benefi ciarilor de aceste credite, din cauza 
lipsei unui mecanism adecvat de evidenţă a 
stării fi nanciare curente a clientelei bancare. 
Conform opiniei unor experţi străini, credi-
tele corporative sunt adesea bazate pe relaţii-
le personale dintre directorii unor bănci cu 
managerii unor întreprinderi şi nu neapărat 
bazate pe un scrutin riguros al benefi ciarilor 
de credit.

Fiind în stare embrionară, piaţa de ca-
pital prezintă defi cienţe de reglementare 
instituţională, procedura de informare şi 
organizare operaţională, în special, post-
vânzare. Totodată, procedura de monitori-
zare a activităţii conţine multe neclarităţi96. 
Piaţa de capital încă nu îndeplineşte funcţia 
proprie de fi nanţare a sectorului real, ci este 
mai des folosită pentru privatizare şi conso-
lidarea pachetelor de acţiuni. Complexitatea 
contractuală reduce interesul şi încrederea 
potenţialilor investitori în corectitudinea 
activităţii brokerilor pe piaţă. 

Piaţa de asigurări are un aport neînsem-
nat în acumularea de resurse. Una din cauze 
este informarea inadecvată a populaţiei des-
pre importanţa asigurării. Altă cauză majoră 
este politica defectuoasă de control şi regle-
mentare a sectorului97. Infl uenţând în mod 

92  Calcule realizate de autor, conform notei informative „Indicii de bază 
ai organizaţiilor de asigurare din Republica Moldova pentru anul 
2006”, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurărilor şi 
Fondurilor Nestatale de Pensii, http://www.issa.md/rapoarte.htm. 

93  „Indicii de bază ai organizaţiilor de asigurare din Republica Moldova 
pentru anul 2006”, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea 
Asigurărilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii, http://www.issa.md/
rapoarte.htm.

94  Ibidem.
95  „Republic of Moldova: Financial System Stability Assessment”, IMF, 

IMF Country Report No. 05/64, February 2005.
96  Ibidem.
97  Ibidem.

Surse: Banca Centrală Europeană, Banca Naţională a Moldovei

Figura 18 Active bancare în unele ţări europene, % din PIB, 2006
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direct piaţa de asigurări, statul reduce efi ci-
enţa şi competitivitatea companiilor priva-
te. Activitatea de asigurare este infl uenţată 
şi de lipsa aprecierii adecvate a riscurilor în 
domeniile de asigurare 98. În pofi da adoptă-
rii unor modifi cări legislative, sectoarele de 
microfi nanţare şi leasing se confruntă cu ne-
clarităţi regulatorii, fi scale şi instituţionale.

Politici
Dominarea sectorului fi nanciar de către 

bănci este o caracteristică a multor ţări în 
tranziţie. Dezvoltarea sectorului bancar este, 
însă, o premisă pentru dezvoltarea întregului 
sistem fi nanciar. Banca Naţională a Moldovei 
promovează o politică de intensifi care a con-
curenţei, acceptând intrarea instituţiilor fi -
nanciare străine în sectorul bancar autohton. 
Pentru îmbunătăţirea funcţionării segmen-
telor nebancare ale sistemului fi nanciar, au 
fost adoptate o serie de modifi cări legislative, 
cea mai importantă fi ind crearea noii Comi-
sii Naţionale a Pieţei Financiare. Ministerul 
Economiei şi Comerţului, împreună cu Co-
misia Naţională a Pieţei Financiare, au iniţiat 
în 2007 o serie de modifi cări legislative, care 
vor permite activizarea pieţei obligaţiunilor 
corporative. Pe piaţa asigurărilor statul pro-
movează, prin mărirea capitalului normativ, 
concentrarea şi consolidarea, având ca scop 
micşorarea vulnerabilităţii sectorului faţă de 
riscurile sistemice. În contextul afl uxului de 
resurse fi nanciare este importantă dezvolta-
rea continuă a activităţii de leasing şi micro-
fi nanţare, pentru intensifi carea mobilităţii 
surplusului de capital. Recent s-au făcut mo-
difi cări de lege în ambele sectoare, care au 
dus la mărirea gamei de produse şi a extins 
accesul la piaţă. 

Recomandări

 Este recomandabilă permisiunea intrării directe 
pe piaţa bancară a investitorilor bancari străini. 
Aceasta va duce la o diversifi care şi mai amplă a 
produselor bancare şi la micşorarea ratei dobân-
zii. Alegerea investitorilor strategici cu renume 
pentru privatizarea pachetului de acţiuni banca-
re ale statului ar servi şi la atragerea investiţiilor 
străine în sectorul real99.

 Devine necesar un fond de garantare a creditelor 
bancare, care totodată ar contribui la elaborarea 
unor principii de apreciere a riscului de credit şi 
ar dezvolta o bază informaţională cu privire la 
creditare. Este oportună şi creşterea baremului 

de garantare a depozitelor populaţiei prin văr-
săminte adăugătoare a băncilor comerciale în 
fondul de garantare a depozitelor bancare.

 În paralel cu înfi inţarea pieţei obligaţiunilor cor-
porative trebuie dezvoltată şi piaţa secundară 
de valori. Relaţia contractuală dintre brokeri şi 
potenţialii investitori trebuie simplifi cată, în spe-
cial în ceea ce priveşte investitorii de talie mică. 
Pentru îmbunătăţirea fl uxului informaţional este 
necesară extinderea informaţiei despre starea fi -
nanciară a companiilor participante pe piaţă.

 O viziune pe termen lung pentru dezvoltarea sec-
torului de capital ar fi  implicarea sectorului bancar 
în operaţiunile pieţei de capital, şi anume, dezvol-
tarea produselor noi bancare prin redirecţionarea 
depozitelor populaţiei spre piaţa de capital.

 Ţinând cont de afl uxul bănesc din remitenţe, 
operatorii de asigurări ar trebui să propună noi 
produse pentru atragerea resurselor populaţiei. 
Ar fi  oportună implicarea companiilor de asigu-
rare în dezvoltarea produselor de asigurare a afa-
cerilor mici şi micro şi îmbunătăţirea metodolo-
giei de analiză a riscurilor pentru fi ecare sector 
de asigurare. Statul trebuie să asigure indepen-
denţa activităţii operatorilor prin intervenţii 
limitate şi într-un cadru legislativ bine stabilit. 
Totodată, în cazul băncilor cu participare în sec-
torul asigurărilor, resursele fi nanciare provenite 
din veniturile activităţilor de asigurare trebuie să 
fi e clar separate şi susţinute de rezerve speciale.

 Una din defi cienţele majore în sectorul de mi-
crofi nanţare este incapacitatea antreprenorilor 
mici de a formula planuri de afaceri credibile. 
Această defi cienţă va putea fi  depăşită numai 
treptat, odată cu dezvoltarea companiilor de 
consultanţă care îşi orientează serviciile spre în-
treprinderile mici şi micro. Garanţia fi nanciară 
ale microfi nanţării ar spori odată cu implicarea 
sectorului de asigurare prin elaborarea produ-
selor de asigurare a afacerilor mici şi implicarea 
mai susţinută a instituţiilor fi nanciare locale şi 
internaţionale în creditarea instituţiilor de mi-
crofi nanţare.

 Companiile locale de leasing ar trebui să inten-
sifi ce acţiunile de capitalizare creând mecanisme 
noi de atragere a lichidităţilor bancare. Implicarea 
sectorului de asigurare ar diminua riscul activită-
ţii, intensifi când astfel activitatea companiilor de 
leasing. Scopul strategic în acest domeniu trebuie 
să fi e atragerea investitorilor străini, care vor pu-
tea asigura un fl ux sporit de resurse fi nanciare, 
reduce rata dobânzii şi prelungind contractele de 
leasing pe termene mai mari de 5 ani.

98  Ibidem.
99  „Graeme Justice despre privatizarea bancară”, relatare de la conferinţa 

de presă a noului şef al Misiunii FMI pentru Republica Moldova, 
Logos-Press, nr. 35 (723), din 28.09.07.
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Diagnoză
În perioada 2000–2006, comerţul exte-

rior s-a caracterizat prin evoluţia accelerată 
a importurilor faţă de exporturi (Figura 19). 
Defi citul balanţei comerciale a crescut de la 
304,9 mil. dolari în anul 2000 până la 1641,6 
mil. dolari în anul 2006. Tendinţele au fost 
determinate de competitivitatea internaţio-
nală redusă a exporturilor moldoveneşti şi 
concentrarea lor geografi că excesivă, creşte-
rea preţurilor resursele energetice şi creşte-
rea consumului intern.

Dinamica comerţului extern pe gru-
pe de ţări a fost marcată de o diversifi care 
esenţială a pieţelor externe. Se remarcă, ast-
fel, descreşterea cu 19,6% a ponderii ţărilor 
CSI per total exporturi – de la 60,9% în anul 
2001, la 41,3% - în ianuarie-octombrie 2007 
(cu toate că exporturile în CSI au crescut cu 
30,1%) şi majorarea exporturilor în UE-27 
până la 50,1% în perioada dată a anului 2007 
(de două ori mai mult faţă de anul 2001). 
Totodată, 45,6% din mărfuri au fost impor-
tate din UE, 36,3% - din CSI (comparativ cu 
33,5% în anul 2000) şi 18,1% - din alte ţări. 

În structura exporturilor prevalează 
produse cu valoare adăugată redusă. Deşi în 
2006-2007 exporturile în ţările UE au sporit 
cu circa 50% faţă de anul 2005, dominaţia 
exportului produselor alimentare, a băutu-
rilor alcoolice şi a produselor textile demon-
strează o specializare îngustă care frânează 

expansiunea exporturilor pe pieţele UE. Re-
duceri esenţiale (cu 32,8% mai puţin faţă de 
ianuarie-octombrie 2006) s-au înregistrat 
la exporturile de băuturi alcoolice, a căror 
pondere în total exporturi s-a diminuat de 2 
ori: de la 18,3% în ianuarie-octombrie 2006 
până la 9,4% în ianuarie-octombrie 2007. 
Sistarea exporturilor vinicole în Federaţia 
Rusă a condus la reducerea substanţială în 
ianuarie-octombrie 2007 a livrărilor de ver-
muturi (-59,1%), vin din struguri (-57,4%) şi 
material vinicol (-21,9%). Destul de limitate 
sunt şi posibilităţile curente de export ale 
sectorului zootehnic. Reluarea exporturilor 
în Rusia şi în Ucraina, cât şi unele bariere 
tarifare la importul în Moldova a produse-
lor animaliere, instituite prin modifi cările 
operate în tariful vamal în decembrie 2006 
şi intrate în vigoare din 1 ianuarie 2007, au 
o semnifi caţie deosebită pentru sectorul zo-
otehnic. Totodată, exporturile de produse 
animaliere în UE vor fi  posibile numai atunci 
când vor îndeplini cumulativ câteva exigen-
ţe: va exista o ofertă de export acceptabilă 
pentru importatorii din UE, vor fi  aplicate 
integral normele sanitare deja aprobate şi 
cele care îşi aşteaptă rândul, iar producătorii 
şi exportatorii se vor conforma în totalitate 
cerinţelor acestora.

În structura importurilor pe grupe de 
mărfuri predomină bunurile nesubstituibi-
le, combustibilul şi energia electrică deţi-
nând 23%. Majorarea importurilor ţine şi de 
necesitatea utilizării tehnicii şi tehnologiilor 
avansate, a materiilor prime (textile, piei) 
pentru fabricarea mărfurilor de export, cât 
şi de creşterea cererii interne de consum a 
populaţiei pentru produsele fi nite, susţinută 
de majorarea constantă a volumului de re-
mitenţe. Aceşti factori ai importului reduc 
esenţial posibilităţile de impunere a unor 
politici comerciale protecţioniste.

După retragerea României din acor-
dul de comerţ liber cu Republica Moldova 
la 1.01.2007, pe termen scurt producătorii 
moldoveni nu şi-au putut reorienta exportu-
rile pe această piaţă, datorită taxării tuturor 
produselor autohtone exportate. Consecin-
ţele retragerii României din acordul de liber 
schimb au fost parţial compensate datorită 

3.3. Comerţul extern

EVOLUŢIILE:  -1 

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: 0 

Sursa: BNM

Figura 19 Dinamica exporturilor, importurilor şi a defi citului comercial 
în anii 2000-2006, milioane dolari SUA
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benefi ciilor Sistemului Generalizat de Prefe-
rinţe GSP+ acordat de UE. În aceste condi-
ţii, circa 75% din exporturile de mărfuri de 
origine moldovenească pot avea acces liber 
pe piaţa României. Dar aceasta nu înseamnă 
că, în mod automat, 75% din exporturile de 
mărfuri de origine moldovenească vor ajun-
ge pe piaţa statului vecin. Pentru a accesa 
piaţa UE, caracterizată prin cerinţe şi stan-
darde foarte înalte faţă de mărfurile de im-
port, va fi  nevoie de ceva timp şi de resurse 
fi nanciare suplimentare, de ajustarea ofertei 
moldoveneşti de mărfuri la noile cerinţe de 
export în această ţară, care vor fi  similare 
celor din UE.

Cel mai mult au fost afectate exportu-
rile de produse alimentare, deoarece majo-
ritatea întreprinderilor specializate nu de-
ţin certifi catele ISO 9001 în baza cărora se 
face exportul în UE. Iar odată cu achitarea 
taxelor vamale destul de mari, au devenit 
mai puţin rentabile afacerile în România. 
Însă pe termen lung, aceasta va contribui 
la creşterea competitivităţii întreprinderilor 
moldoveneşti afl ate în prezent pe piaţa Ro-
mâniei. Obţinerea de către Moldova a unei 
cote egale cu cea stabilită pentru Bulgaria 
i-ar permite statului nostru să-şi majoreze 
semnifi cativ exporturile de vinuri în UE şi 
să diminueze impactul distorsiunilor apăru-
te în comerţul cu Rusia. 

În context, aprobarea preventivă de că-
tre Comisia Europeană a Preferinţelor Co-
merciale Autonome pentru Republica Mol-
dova în noiembrie 2007, ca măsură preala-
bilă a regimului de comerţ asimetric cu UE, 
care va fi  pus în aplicare în 2008, va permite 
scutirea de taxe vamale la export, ceea ce va 
fi  un impuls suplimentar pentru majorarea 
cotei UE în total exporturi.

Riscuri
Implementarea măsurilor de politică gu-

vernamentală are loc pe fundalul perpetuării 
mai multor riscuri. Ritmul de creştere a pro-
ducţiei autohtone este net inferior ritmului 
de creştere a cererii pe piaţa internă, aceasta 
stimulând creşterea importurilor. Măsurile 
„active” de protejare a pieţei interne şi de op-
timizare a comerţului exterior sunt limitate 
datorită calităţii de membru al OMC.

Pe termen mediu, dependenţa excesivă a 
Republicii Moldova de sectorul agroalimen-

tar, precum şi încrederea excesivă în pieţele 
CSI sporesc vulnerabilitatea economiei la 
şocurile adverse. Un alt risc major este faptul 
că Republica Moldova se bazează pe resurse 
energetice importate, economia sa demon-
strând unii dintre cei mai reduşi indicatori 
de efi cienţă energetică. Pentru a aborda aces-
te probleme, Guvernul trebuie să promoveze 
diversifi carea economică a bazei de produ-
cere şi a pieţelor de export. În plus, faptul 
că Republica Moldova se bazează pe resurse 
energetice importate trebuie să confere efi -
cienţei energetice şi surselor de energie re-
novabilă caracterul de obiectiv prioritar pe 
termen mediu (vezi ENERGETICA).

Anul 2007 a fost unul nefavorabil pen-
tru comerţul extern, dar au existat şi unele 
tendinţe pozitive. Impactul şocurilor ex-
terne suportate de Republica Moldova s-a 
dovedit mai mic decât se aştepta iniţial. 
Negocierile pentru obţinerea Preferinţelor 
Comerciale Autonome din partea UE s-au 
încheiat cu succes, dar Moldova nu va putea 
să-şi restabilească nivelul din 2005 al expor-
turilor dacă nu vor fi  redresate defi cienţele 
în domeniul infrastructurii calităţii şi stan-
dardizării.

Exporturile de vinuri pe pieţele occi-
dentale sunt difi cile din cauza faptului că 
producătorii moldoveni încă nu au stabilit 
relaţii durabile cu marile reţele de distri-
buţie. Lipseşte un mecanism efi cient de 
atragere a investiţiilor străine în vinifi caţie, 
stereotipul general fi ind că „nu are cine în-
văţa moldovenii să facă vin”. Nu există un 
„brand” al vinului moldovenesc, care ar fi  
promovat la nivelul întregului sector. Se ob-
servă şi degradarea continuă a plantaţiilor de 
viţă-de-vie, scăzând potenţialul de materie 
primă pentru export. Deocamdată lipseşte 
şi o strategie la nivelul ramurii de promova-
re a produselor vinicole pe piaţa externă.

Politici guvernamentale
Până în anul 2005, relaţiile comerciale 

cu UE aveau la bază Acordul de Parteneri-
at şi Cooperare. Rezultatele au fost limitate, 
acordul eşuând să se materializeze într-o 
evoluţie a relaţiilor comerciale bilaterale. 
Acordul n-a stipulat nici o perspectivă de 
aderare, în comparaţie cu alte acorduri ale 
UE semnate cu ţări terţe. Progresul cel mai 
remarcabil în această perioadă a fost ade-
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rarea Republicii Moldova în 2001 la Or-
ganizaţia Mondială a Comerţului. Până la 
semnarea în anul 2005 Planului de Acţiuni 
Uniunea Europeană – Republica Moldova, 
politicile guvernamentale în domeniul co-
merţului exterior au constat în adoptarea 
mai multor acte normative şi legislative100. 
După anul 2005, datorită semnării Planului 
de Acţiuni s-a creat o bază serioasă pentru 
intensifi carea negocierilor comerciale bila-
terale la un nivel mult mai înalt, datorită po-
sibilităţii acordării unor Preferinţe Comer-
ciale Autonome cu condiţia asigurării unui 
control efectiv al originii produselor.

Pentru aceasta a fost necesară adoptarea 
Regulamentului cu privire la completarea, 
autentifi carea şi eliberarea certifi catelor de 
origine a mărfurilor exportate din Republi-
ca Moldova în UE în cadrul regimului de 
comerţ preferenţial. Serviciul Vamal a sub-
stituit Camera de Comerţ şi Industrie ca in-
stituţie responsabilă de certifi carea originii 
mărfurilor, principiul “ghişeului unic” fi ind 
instituit la 4 ofi cii vamale. Totodată, acor-
darea Preferinţelor Comerciale Autonome 
(PCA) a fost posibilă datorită implementă-
rii în cadrul Serviciului Vamal al sistemului 
informaţional ASYCUDA WORLD, permi-
ţând reducerea duratei devamării de la 500 
la 70 de minute.

În pofi da acestor succese, perspective-
le noastre comerciale pe termen scurt sunt 
mai puţin avantajoase decât ale altor ţări. 
De exemplu, Ucraina a negociat cu UE un 
„acord profund de comerţ liber”, în timp ce 
Moldova va primi „preferinţe comerciale au-
tonome”. Noul regim comercial nu va acorda 
preferinţă şi produselor de importanţă stra-

tegică pentru Republica Moldova (vinurile, 
cerealele, zahărul, textilele), care vor putea fi  
exportate în limita anumitor cote.

În decembrie 2006, Comisia Europea-
nă a prezentat Parlamentului European şi 
Consiliului de Miniştri un comunicat cu 
privire la consolidarea Politicii Europene 
de Vecinătate. Comunicatul a fost însoţit de 
un Raport General de progres asupra im-
plementării planurilor de acţiuni semnate 
cu ţările vecine şi de un set de rapoarte de 
ţară, inclusiv un raport asupra Moldovei. 
Raportul arată că în 2006, Moldova a reali-
zat un „bun progres” în negocierile comer-
ciale cu UE. 

În particular, a fost elaborat şi prezentat 
spre examinarea Comisiei Europene, planul 
de monitorizare a reziduurilor produselor 
animaliere. Această măsură a fost necesa-
ră pentru ca exportatorii autohtoni să be-
nefi cieze pe deplin de oportunităţile PCA. 
Aprobarea conceptului “ghişeului unic”101 
şi crearea Comisiei interministeriale de im-
plementare a “ghişeului unic”102, va permi-
te aplicarea principiului ghişeului unic nu 
doar în procesul de vămuire, ci şi de toate 
subdiviziunile plasate la frontieră. Au fost 
ajustate standardele sanitare şi fi tosanitare 
autohtone la cele europene prin elaborarea 
şi aprobarea proiectului Legii privind activi-
tatea sanitară veterinară şi a 4 regulamente 
de bază ce ţin de igiena şi siguranţa produ-
selor alimentare şi a controalelor ofi ciale ale 
autorităţilor veterinare103. A fost elaborată 
strategia redimensionării laboratoarelor de 
referinţă în domeniul siguranţei alimente-
lor şi a sănătăţii animalelor. Actualmente, 
cu suportul fi nanciar al CE, laboratoarele 
de referinţă sunt în stadiu de dotare cu echi-
pament necesar. Un alt progres esenţial este 
transferarea din 1 ianuarie 2008 a împuter-
nicirilor de eliberare a certifi catelor prefe-
renţiale CT-1 pentru exporturile în ţările 
CSI către Serviciul Vamal de la Camera de 
Comerţ şi Industria. Totodată, va fi  extrem 
de importantă pentru viitor înzestrarea Ser-
viciului Vamal cu sufi ciente resurse umane 
şi tehnice pentru a asigura un proces vamal 
continuu şi operativ.

Recomandări 

 Pentru o mai bună integrare comercială a ţării 
în UE este necesară asigurarea renovării şi mo-

100 Printre cele mai importante acte normative şi legislative menţionăm 
Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea 
Organizaţiei de Promovare a Exportului nr.105 din 02.02.1999; Legea 
Republicii Moldova privind barierele tehnice în calea comerţului 
nr.866 din 10.03.2000; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu 
privire la aprobarea Strategiei de promovare a exportului Republicii 
Moldova pentru anii 2003-2005 nr.80 din 29.01.2002; Hotărârea 
Guvernului Republicii Moldova cu privire la regulile de origine a 
mărfurilor nr.1599 din 13.12.2002; Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova cu privire la aprobarea Regulamentului privind aplicarea 
regimurilor vamale nr.207 din 26.02.2003; Hotărârea Guvernului 
Republicii Moldova cu privire la excluderea barierelor la exportul 
mărfurilor nr.478 din 22.04.2003. 

101 Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.131-o din 
23.04.2007.

102 Dispoziţia Guvernului Republicii Moldova nr. 88-d din 28.09.2007.
103 Regulament CE 854 „Regulamentul privind organizarea controalelor 

ofi ciale ale produselor alimentare de origine animală destinate 
consumului uman”, Regulament CE 852 „Reguli generale de igienă 
a produselor alimentare de origine animală”, Regulament CE 853 
„Reguli specifi ce de igienă pentru produsele de origine animală”, 
Regulament CE 882 „Regulamentul privind controalele ofi ciale 
efectuate pentru a asigura verifi carea conformităţii cerinţelor privind 
hrana pentru animale, cerinţelor privind produsele alimentare de 
origine animală, precum şi a normelor de sănătate animală şi de 
bunăstare a animalelor.



103Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII 103Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

N
ecesitatea u

n
u

i salt eco
n

o
m

ic

dernizării industriei moldoveneşti cu scopul 
generării capacităţilor de producţie cu valoare 
adăugată înaltă şi diversifi cării ofertei de pro-
duse industriale (prin facilitarea creării com-
paniilor mixte, parcurilor industriale etc.). În 
acest context, deosebit de importantă este cer-
tifi carea întreprinderilor în sistemul ISO 9001 
(doar 80 de întreprinderi deţineau certifi cate 
ISO în 2006).

 Sporirea volumului de investiţii în strategiile de 
marketing şi raţionalizare a vânzărilor va per-
mite extinderea pe noi pieţe şi recuperarea unei 
porţiuni din pieţele tradiţionale. În România, 
vinifi catorii investesc în strategii cam 10% din 
profi t, pe când în Moldova această sumă este 
de circa 1%. Majoritatea exportatorilor mari au 
deschis companii de distribuţie exclusive în Ru-
sia, Ucraina, Germania etc., ceea ce le permite să 
organizeze mai raţional vânzările, dar ei au ne-
voie de asistenţa serviciilor de stat competente 
(MIEPO, Camera de Comerţ şi Industrie, Minis-
terul Afacerilor Externe şi Integrării Europene) 
pentru a se instaura durabil pe aceste pieţe. Tot-
odată, companiile vinicole trebuie să analizeze 
posibilităţile de alianţă cu companii vinicole cu 
renume mondial.

 Trebuie armonizată în continuare legislaţia Re-
publicii Moldova în domeniul taxelor şi impo-
zitelor cu dispoziţiile OMC, la care ţara noastră 
este deja parte, precum şi ajustarea altor acte 
normative în conformitate cu legislaţia Uniunii 
Europene în domeniu.

 În continuare este necesară simplifi carea şi re-
ducerea numărului de documente privind ac-
tivităţile de export-import, computerizarea şi 
automatizarea procedurilor vamale şi eliminarea 
barierelor interne faţă de exportul producţiei vi-
nicole. De asemenea, trebuie asigurat transferul 
complet al responsabilităţii pentru certifi carea 
originii mărfurilor către Serviciul Vamal (indife-
rent de destinaţia de export) şi promovarea prin-
cipiului „ghişeului unic” în toate ofi ciile vamale.

 Pe termen lung, Republica Moldova trebuie să 
negocieze includerea exporturilor de vin în PCA 
(fără cote) şi să asigure informarea adecvată a 
agenţilor economici exportatori privind benefi -
ciile pe care le prezintă acordarea PCA.
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Indicatori 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Populaţia totală 3639,6 3631,5 3623,1 3612,9 3589,9 3581,1

Populaţia economic activă 1616,7 1615,0 1473,6 1432,5 1422,3 1357

Populaţia ocupată 1499,0 1505,1 1356,5 1316,0 1318,7 1257,3

Numărul salariaţilor 899,2 891,8 868,2 840,9 830,8 842,4

Şomeri conform BIM 117,7 109,9 117,1 116,5 103,7 99,9

Şomeri înregistraţi la ofi ciile de muncă la 
sfârşitul anului 27,6 24,0 19,7 21,0 21,7

Populaţie inactivă 2022,9 2016,5 2149,5 2180,3 1963,7 1576,0

Persoane declarate plecate peste hotare la 
lucru sau în căutarea unui loc de muncă 172,0 231,3 291,0 345,3 394,5 310,0

Diagnoză 
În ultimii ani, pe piaţa muncii se ates-

tă o înrăutăţire continuă a principalilor 
indicatori ocupaţionali. Din 2000 până în 
2006, numărul populaţiei active s-a redus 
de la 1654 mii până la 1357 mii persoane104. 
Numărul populaţiei ocupate s-a redus de la 
1514 mii până la 1257, în timp ce numărul 
şomerilor calculat conform metodologi-
ei BIM s-a redus de la 140 mii până la 100 
mii (Tabelul 7). Analizând rata de ocupare 
a forţei de muncă din Republica Moldova 
comparativ cu cele din statele membre ale 
UE se observă că ea este cu mult mai mică 
– 45,4% comparativ cu 63,3% media euro-
peană, ceea ce accentuează încă o dată, că 
atât funcţionalitatea pieţei muncii, cât şi 
calitatea creşterii economice din ultimii ani 
lasă mult de dorit.

Printre factorii de bază care au determi-
nat reducerea indicatorilor ocupaţionali pot 
fi  consideraţi următorii:

 Factorul demografi c: Republica Moldova se con-
fruntă cu un sold demografi c negativ şi cu îm-
bătrânirea populaţiei (subcapitolul CRIZA NA
TALITĂŢII ŞI MORTALITĂŢII). Diminuarea 
potenţialului uman are un impact esenţial asupra 
reducerii indicatorilor ocupării forţei de muncă, 
impact care va deveni şi mai important în viitor.

 Emigraţia forţei de muncă (vezi subcapitolul 
EMIGRAREA): Cauza principală care a gene-
rat emigrarea este lipsa oportunităţilor atractive 
de angajare pe piaţa muncii din ţară. Defi citul 

de locuri de muncă bine plătite, nivelul scăzut 
de salarizare, perspectivele pesimiste de creştere 
profesională şi calitatea redusă a vieţii motivează 
din ce în ce mai mult populaţia aptă de muncă 
să-şi caute locuri de muncă în afara ţării.

 Calitatea creşterii economice: Analiza creşterii 
PIB după componentele cererii agregate arată că 
sporul PIB se datorează preponderent creşterii 
consumului fi nal al gospodăriilor, în principal al 
celor din mediul urban (ECONOMIA REALĂ). 
Intensifi carea în 2006-2007 a formării brute de ca-
pital încă nu este sufi cientă pentru asigurarea unei 
creşteri economice durabile. Un asemenea model 
de creştere economică nu contribuie la multiplica-
rea locurilor de muncă productive şi atractive. 

 Procesele de modernizare structurală a econo-
miei: Raporturile de piaţă care se bazează în pri-
mul rând pe competitivitate şi efi cienţă impun 
agenţii economici să-şi minimizeze costurile de 
producţie şi, prin urmare, să-şi optimizeze nu-
mărul locurilor de muncă din cadrul întreprin-
derilor lor. Se observă, în particular, reducerea 
constantă a locurilor de muncă în agricultură. 
Creşterea salariilor din ultimii ani se datorează 
proceselor de modernizare a mecanismului eco-
nomic de piaţă, contribuind, totodată şi la redu-
cerea nivelului de ocupare a forţei de muncă.

Concomitent cu descreşterea indicato-
rilor ocupaţionali au loc modifi cări semni-
fi cative în structura populaţiei ocupate în 
funcţie de vârstă, sex, mediu, domeniu de 
activitate etc. Astfel, se observă o reducere 
semnifi cativă o ponderii populaţiei ocupate 
în ramurile care nu pot asigura o produc-
tivitate a muncii ridicată şi, prin urmare, o 
creştere a veniturilor salariale (în primul 
rând, în agricultură). Modifi cări semnifi -
cative se observă şi în structura populaţiei 
ocupate în funcţie de vârstă, avându-se în 
vedere îmbătrânirea resurselor umane. În 
majoritatea întreprinderilor mari vârsta 
medie a personalului este apropiată de cea 
de pensionare. Încercările tinerilor, în spe-
cial cei cu studii medii profesionale, de a se 
angaja în întreprinderile date, de regulă, nu 
au succes. Patronii nu sunt dispuşi să anga-
jeze persoane fără experienţă în domeniu, 
iar calitatea educaţiei formale ale tinerilor 
adeseori este inacceptabilă (vezi EDUCA
ŢIA PROFESIONALĂ). Deseori, tinerii nu 
pot accepta salariile propuse de patroni, dar 
nici persoanele de vârstă pensionară nu se 

3.4. Piaţa muncii

EVOLUŢIILE:  -1 

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: 0 

Tabelul 7 Indicatorii de bază ai pieţei muncii, mii persoane 

Notă: Din cauza schimbărilor metodologice în cercetarea pieţei muncii, indicatorii din anul 2006 nu sunt direct comparabili cu 
cei din anii precedenţi;
Sursa: BNS

104  Vezi nota la Tabelul 7.
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grăbesc să elibereze locul lor de muncă în 
favoarea tinerilor.

Modifi cările structurale ale ocupaţiei în 
funcţie de mediu sunt legate de procesul de 
depopulare a localităţilor rurale (vezi DE
MOGRAFIA: O AMENINŢARE LATEN
TĂ şi MOLDOVA RURALĂ). Lipsa opor-
tunităţilor de autoangajare şi atractivitatea 
practic nulă a locurilor de muncă disponi-
bile în localităţile rurale impune populaţia 
economic activă din mediul rural, mai ales 
cea tânără, să aleagă calea migrării în oraşe 
sau a emigrării cu speranţa de a duce o viaţă 
cât de cât mai bună.

Riscuri 
Înrăutăţirea indicatorilor ocupaţionali 

semnalizează vulnerabilitatea economiei 
naţionale şi a sistemului securităţii sociale 
(vezi POLITICI DE PROTECŢIE SOCIA
LĂ). Reducerea nivelului de ocupare a forţei 
de muncă conduce, pe de o parte, la creş-
terea raportului de dependenţă economică, 
iar pe de altă parte, la epuizarea resurselor 
necesare pentru asigurarea mecanismului 
de funcţionare a sistemului de asigurări so-
ciale şi a sistemului de ocrotire a sănătăţii, 
care se afl ă în strânsă dependenţă de venitu-
rile salariale ale populaţiei ocupate. 

Reducerea ocupării forţei de muncă poa-
te infl uenţa negativ şi calitatea potenţialului 
uman. Lipsa oportunităţilor de angajare, ni-
velul redus al salariilor pe care le oferă locuri-
le de muncă disponibile impune populaţia să 
practice activităţi suplimentare care nu sunt 
legate în mod direct de specialitatea şi califi -
carea lor. Persoanele care pleacă peste hotare 
la muncă practică, de asemenea, munci ne-
califi cate. O asemenea situaţie determină un 
proces masiv de pierdere a califi cării potenţi-
alului uman care în perspectivă poate aduce 
Republica Moldova la statutul de ţară sub-
dezvoltată, iar investiţiile în capitalul uman 
efectuate atât de stat, cât şi de populaţie, se 
pot transforma în cheltuieli nejustifi cate. 

Un alt factor legat de degradarea capi-
talului uman este ignorarea de către stat a 
problemelor cu care se confruntă sistemul 
educaţional. Salariile extrem de mici ale pe-
dagogilor au condus la un defi cit masiv de 
cadre didactice în şcolile profesionale. Ofer-
tele educaţionale propuse de şcoli, precum şi 
echipamentul utilizat în pregătirea specialiş-

tilor care nu s-a schimbat timp de 15 ani, nu 
pot răspunde exigenţelor pieţei muncii (vezi 
EDUCAŢIA). Multe specializări şi meserii 
propuse de şcolile profesionale nu mai au 
căutare pe piaţă. Pe de altă parte, au apărut 
multe meserii şi specializări care nu fi gurează 
în ofertele educaţionale ale şcolilor profesio-
nale din ţară. Din acest considerent se creea-
ză impresia că şcolile profesionale pregătesc 
şomeri, nu specialişti. Majoritatea şomerilor 
din grupa de vârstă 15-24 ani au studii medii 
profesionale (cei cu studii secundar profesio-
nale şi medii de specialitate constituie 30,4% 
şi, respectiv, 15,2% din totalul şomerilor).

Şomajul nu poate fi  considerat o pro-
blemă majoră pentru piaţa muncii. Nivelul 
său redus este o trăsătură distinctivă a pie-
ţei muncii din Republica Moldova la etapa 
actuală. De aceea, promovarea unor politici 
orientate spre o diminuare continuă a aces-
tui fenomen de pe piaţa muncii este nejus-
tifi cată. Problema ar consta mai curând în 
crearea unor condiţii şi servicii adecvate de 
reintegrare profesională pentru persoanele 
afl ate în şomaj, precum şi asigurarea con-
diţiilor favorabile de creare a unor locuri 
de muncă atractive, care să asigure pentru 
potenţialii lucrători şi familiile lor un trai 
decent. Salariile mici şi funcţionalitatea im-
perfectă a pieţei muncii determină diminu-
area indicatorilor ocupaţionali.

Politici guvernamentale
Modifi carea permanentă a modului 

şi mecanismelor de intervenţie a statului 
pe piaţa muncii este o trăsătură specifi că a 
pieţei muncii din Republica Moldova. Pe 
parcursul tranziţiei, pe lângă schimbarea 
concepţiei de ocupare a forţei de muncă, 
au fost modifi cate de mai multe ori cadrul 
instituţional şi legislaţia ce vizează ocupa-
rea forţei de muncă şi sistemul de protecţie 
socială a şomerilor. La 15 mai 2002, în Re-
publica Moldova a fost aprobată „Strategia 
Ocupării Forţei de Muncă” al cărei scop de 
bază consta în asigurarea funcţionalităţii 
pieţei muncii. Aceasta presupunea, în pri-
mul rând, crearea condiţiilor favorabile de 
formare a unor comportamente ale cererii şi 
a ofertei de muncă adecvate economiei de 
piaţă moderne. Mediul concurenţial pe care 
se bazează economia de piaţă ar permite asi-
gurarea unui nivel optim al ocupării, creşte-
rea durabilă a productivităţii muncii şi, prin 
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urmare, a veniturilor salariale ale lucrători-
lor, iar pe de altă parte, valorifi carea cât mai 
efi cientă a potenţialului uman existent. Deşi 
termenul de realizare a strategiei în cauză nu 
s-a încheiat, în anul 2007 a fost aprobată o 
nouă strategie de ocupare a forţei de muncă 
pe o perioadă de până în 2015. Elaborarea 
unei noi strategii, mai moderne, a fost deter-
minată de înrăutăţirea drastică a situaţiei de 
pe piaţa muncii din republică, precum şi de 
noile obiective de integrare europeană. 

Alte acte normative şi documente insti-
tuţionale prin intermediul cărora se promo-
vează politica de ocupare a forţei de muncă 
din Republica Moldova sunt programele de 
ocupare a forţei de muncă, elaborate pe un 
termen de 2-3 ani, având un caracter mai 
mult operaţional. Toate documentele stra-
tegice şi operaţionale corespund exigenţelor 
economiei de piaţă, dar ele conţin elemente 
moştenite din perioada precedentă tran-
ziţiei. Astfel, poate fi  menţionată practica 
veche de a numi în calitate de responsabili 
în crearea locurilor de muncă ministerele de 
resort. Or, locurile de muncă sunt create în 
cadrul economiei reale, iar crearea lor de-
pinde de justifi carea lor economică şi nu de 
indicaţiile date de ministere. În acelaşi con-
text, „motivarea” întreprinderilor mari, cu 
capital de stat sau fără, de a crea noi locuri 
de muncă în scopul realizării prevederilor 
programelor şi strategiilor de ocupare a for-
ţei de muncă este, de asemenea, irelevantă. 
Locurile de muncă sunt productive şi dura-
bile doar atunci când asigură o rentabilitate 
maximă pentru întreprindere, iar crearea 
lor artifi cială în scopul realizării prevederi-
lor strategiilor, conduce la pierderea compe-
titivităţii pentru întreprinderile date.

Şi încercările recent iniţiate de guvern 
privind „armonizarea sistemului de învă-
ţământ cu necesităţile pieţei muncii” sunt 
de-a dreptul stângace. Investiţiile majore 
sau schimbările în politica economică sau 
comercială pot genera schimbări majore şi 
în structura ocupaţională a pieţei muncii. 
Din acest considerent, încercările de pro-
nosticare „centralizată” a evoluţiei structurii 
ocupaţionale pe termen lung şi, în consecin-
ţă, de reglementare directivă a planului de 
admitere în instituţiile de învăţământ mediu 
de specialitate şi superior nu vor ameliora 
situaţia privind ocuparea forţei de muncă, 
ci din contra, o pot agrava. Într-o economie 

de piaţă, model spre care tinde şi Republica 
Moldova, corelarea sistemului educaţional 
cu exigenţele pieţei muncii, precum şi cali-
tatea serviciilor educaţionale pot fi  asigurate 
doar prin măsuri şi metode specifi ce eco-
nomiei de piaţă, bazată pe acţiunea liberă a 
forţelor pieţei.

Recomandări

 Din caracterul derivat al pieţei muncii rezultă 
că o ameliorare a situaţiei în domeniul ocupă-
rii poate fi  realizată doar în urma „însănătoşirii” 
economiei reale. Întreprinderile mari create în 
perioada economiei centralizate, care au supra-
vieţuit în condiţiile tranziţiei nu mai pot consti-
tui principala sursă de absorbţie a potenţialului 
uman disponibil şi de creare a unor noi locuri de 
muncă durabile. Viitorul economiei moderne de 
piaţă îl reprezintă întreprinderile mici adaptabi-
le. Creşterea ocupării forţei de muncă poate avea 
loc nu doar prin crearea unor locuri de muncă 
în întreprinderile existente, ci prin crearea unor 
noi întreprinderi moderne şi competitive şi prin 
crearea unor noi pieţe de bunuri şi servicii.

 Este necesară implementarea cercetărilor de 
marketing pe piaţa muncii în corelaţie cu conso-
lidarea sistemului de orientare şi pregătire profe-
sională. În condiţiile în care piaţa muncii se afl ă 
în proces de formare şi de schimbare continuă, 
oferta de muncă trebuie să facă faţă acestor fl uc-
tuaţii. Prin urmare, oferta de muncă trebuie să 
fi e fl exibilă şi să poată răspunde rapid şi efi cient 
la toate modifi cările structurale care pot avea loc 
în economia reală, precum şi pe piaţa muncii. 

 Reabilitarea institutului de orientare profesiona-
lă ar conduce la optimizarea costurilor legate de 
formarea ofertei de muncă, proces care, de regu-
lă, durează şi este costisitor. Sistemul de pregă-
tire profesională trebuie restructurat esenţial, ca 
să pună accentul nu doar pe cunoştinţele apro-
fundate în materii de specialitate înguste, ci şi pe 
deprinderi generale, cum ar fi  cunoaşterea lim-
bilor moderne, calculatorului, comunicare etc. 
O nouă concepţie a învăţământului profesional 
poate reduce esenţial rata şomajului în rândul ti-
nerilor, în special ai celor cu studii medii de spe-
cialitate. Totodată, sistemul educaţional trebuie 
să facă din tineri nu doar specialişti dornici de a 
se angaja, dar şi să le educe spiritul de iniţiativă 
şi să le asigure cunoştinţe economice de bază ne-
cesare pentru crearea propriei afaceri.

 În situaţia în care şomajul nu este o problemă 
esenţială, politicile de ocupare a forţei de muncă 
trebuie să fi e orientate spre îmbunătăţirea con-
diţiilor generale şi securităţii muncii, să stimu-
leze patronii să plătească „în alb” şi să majoreze 
salariile.
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În ultimii ani, volumul şi rolul asistenţei 
tehnice în Republica Moldova a sporit con-
siderabil. Anumite evoluţii demonstrează o 
sporire a atenţiei donatorilor externi:

 Deschiderea reprezentanţei Comisiei Europe-
ne în Moldova la sfârşitul anului 2005. De la 
1 ianuarie 2007, Republica Moldova este vecină 
directă a Uniunii Europene şi este evident că 
acest fapt a condus la un interes crescând al UE 
faţă de evoluţia situaţiei din Republica Moldova. 
Totodată, noua proximitate geografi că armoni-
zată cu declararea vectorului european în poli-
tica externă a sporit interesul donatorilor (şi nu 
numai a UE) faţă de stabilizarea acestei regiuni.

 Aprobarea de către Fondul Monetar Interna-
ţional a noului program pentru Moldova, în 
mai 2006. Semnarea Memorandumului cu FMI 
a avut loc după 5 ani de lipsă a susţinerii Re-
publicii Moldova de către această instituţie şi a 
semnalat o înţelegere reciprocă privind politicile 
de dezvoltare.

 Sporirea volumului de asistenţă. Volumul asis-
tenţei şi numărul proiectelor a crescut continuu 
în ultimii ani (Tabelul 8), ca urmare a creşterii 
interesului comunităţii donatorilor faţă de dez-
voltarea Republicii Moldova. Ponderea cea mai 
mare revine Statelor Unite şi Uniunii Europene, 
refl ectând atât puterea economică, cât şi intere-
sul considerabil al acestor actori faţă de regiune.

Pentru următorii ani se aşteaptă menţinerea 
trendului de sporire a ajutorului extern. Pentru 
anii 2007-2009, asistenţa tehnică şi fi nanciară 
acordată Republicii Moldova poate ajunge la 1,2 
mlrd. dolari SUA, jumătate din această asistenţă 
venind sub formă de granturi. 

În mod normal acordarea asistenţei şi 
susţinerea diferitelor sectoare trebuie să 
aibă loc în conformitate cu priorităţile sta-
bilite de guvernele naţionale în documente 
strategice. În Republica Moldova există trei 
astfel de documente: Strategia de Creştere 
Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS), 
Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Re-
publica Moldova (PAUERM) şi Programul 
de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 
„Modernizarea ţării – bunăstarea popo-
rului”. Evident, existenţa a trei documente 
strategice nu constituie o ambianţă tocmai 
propice pentru coordonarea asistenţei stră-

ine. Totuşi, asistenţa a fost acordată în mare 
parte raliindu-se la priorităţile trasate de 
SCERS, dar şi de Planul de Acţiuni Uniunea 
Europeană – Republica Moldova. Deşi Pro-
gramul Naţional de Asistenţă Tehnică în-
cearcă să înglobeze priorităţile SCERS şi să 
le conecteze la proiecte de asistenţă existen-
te, deseori aceasta se reduce doar la o sim-
plă preluare a priorităţilor din SCERS fără a 
găsi până la urmă fondurile necesare. Astfel 
de sectoare precum reforma administraţi-
ei publice, agricultura şi dezvoltarea rurală 
şi protecţia socială s-au bucurat de alocaţii 
sporite, în timp ce domenii precum cerce-
tarea şi inovaţiile, industria sau turismul au 
fost practic ignorate. 

Din octombrie 2005, coordonarea re-
laţiilor guvernului moldovenesc cu comu-
nitatea donatorilor are loc la două niveluri. 
Coordonarea „superioară” este efectuată 
de Comitetul Naţional pentru coordonarea 
asistenţei externe pe lângă Ofi ciul Primului 
Viceprim-ministru. Acest Comitet este pre-

3.5. Subiect special: asistenţa externă 
 pentru dezvoltare

Tabelul 8 Asistenţa tehnică acordată Republicii Moldova, 2005-2006

Surse: Unitatea Naţională de Coordonare, Rapoarte anuale 2005, 2006

2005 2006

Nr. de proiecte 196 254

Bugetul global al proiectelor (milioane USD) 288 308

Sursa: Unitatea Naţională de Coordonare, Rapoarte anuale 2005, 2006.

Figura 20 Distribuţia alocaţiilor fi nanciare de asistenţă tehnică pe 
sectoare în 2005-2006, %
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ocupat de: (i) asigurarea corespunderii con-
tinue între programele externe de asistenţă 
şi priorităţile de dezvoltare economică şi 
socială a Moldovei; (ii) monitorizarea pro-
gramelor de asistenţă externă; (iii) exami-
narea problemelor legate de implementarea 
proiectelor de asistenţă şi elaborarea propu-
nerilor de soluţionare a acestora; (iv) evalu-
area rezultatelor implementării proiectelor 
date105. Ministerul Economiei şi Comerţului 
efectuează coordonarea „inferioară” care 
include programarea, coordonarea, analiza 
şi evaluarea asistenţei tehnice, oferită de or-
ganizaţiile multilaterale şi ţările donatoare. 
Unitatea Naţională de Coordonare (NCU) 
este responsabilă de managementul opera-
ţional al acestor sarcini106. 

Cu toate acestea, coordonarea asistenţei 
tehnice rămâne defi citară. Astfel, regula-
mentele de funcţionare nu delimitează clar 
rolurile ambilor actori, provocând confuzii 
şi suprapuneri în activitatea lor. Pe lângă 
aceasta, Ministerul de Externe şi Integra-
rea Europeană (pe linia Planului de Acţiuni 
Uniunea Europeană – Republica Moldova) 
şi Ministerul Finanţelor sunt alţi doi actori 
importanţi în coordonarea asistenţei străine. 
Aceasta complică şi mai mult procesul de 
coordonare şi implementare a unor proiecte, 
îndeosebi dacă se ia în calcul şi problemele 
de comunicare/cooperare între unii actori. 

Din partea donatorilor, coordonarea 
asistenţei se înscrie în mare parte în strate-

giile de ţară elaborate de fi ecare donator în 
parte. În acelaşi timp, donatorii au semnat 
un Memorandum de înţelegere privind co-
ordonarea şi armonizarea activităţilor gu-
vernului şi a donatorilor în vederea îmbu-
nătăţirii efi cacităţii ajutorului extern pentru 
Republica Moldova. Acest Memorandum a 
fost pus la baza Cadrului Guvernului pen-
tru Parteneriat (Government’s Partnership 
Framework). Acest cadru a fost semnat de 
Guvern şi partenerii de dezvoltare care ac-
tivează în Moldova (Comisia Europeană, 
agenţiile ONU, FMI, Banca Mondială, SIDA, 
DFID, SDC, UNICEF, Ministerul Cooperă-
rii pentru Dezvoltare a Olandei). Grupul de 
Armonizare se întruneşte trimestrial, iar 
partenerii externi organizează şi întâlniri lu-
nare pentru schimbul informaţiilor privind 
activităţile desfăşurate. 

Pe plan global, pentru asigurarea unei 
coordonări mai bune, ţările dezvoltate îm-
preună cu cele în curs de dezvoltare, au 
adoptat aşa-numită Declaraţie de la Paris. 
Prin adoptarea acestei Declaraţii părţile 
urmăresc sporirea efi cacităţii asistenţei, o 
adaptabilitate mai mare a acesteia la situa-
ţiile şi priorităţile particulare ale ţărilor re-
cipiente, o precizie mai înaltă a indicatorilor 
şi ţintelor, dar şi o monitorizare şi evaluare 
mai riguroasă a implementării programelor 
de asistenţă107. Republica Moldova s-a alătu-
rat acestei Declaraţii în octombrie 2006. Mai 
mult, indicatorii de progres incluşi în această 
declaraţie au fost puse la baza Cadrului Gu-
vernului pentru Parteneriat (Government’s 
Partnership Framework) „Coordonarea şi 
armonizarea activităţilor guvernului şi a do-
natorilor în vederea îmbunătăţirii efi cacită-
ţii ajutorului extern pentru Moldova”. 

Declaraţia de la Paris propune spre imple-
mentare 56 de acţiuni care urmează să fi e eva-
luate în raport cu 12 indicatori de monitoriza-
re şi ţinte stabilite pentru anul 2010. Pe lângă 
aceasta, se efectuează şi evaluări intermediare, 
una având loc în 2006. Aceasta vizează, însă, 
acţiunile întreprinse în 2005 şi de aceea repre-
zintă mai degrabă o evaluare a nivelului iniţial 
de proximitate faţă de ţintele stabilite în De-
claraţie. Raportul de monitorizare efectuat în 
2006 vizează 34 ţări, inclusiv Republica Mol-
dova. Raportul arată că Republica Moldova, 
asemeni multor altor ţări în curs de dezvoltare, 
încă este destul de departe de atingerea obiec-
tivelor stabilite pentru 2010 (Tabelul 9).

Dimensiuni Nivelul 
iniţial Sfi dările principale

Apartenenţă Redus Fragmentarea între ministere. CCTM nu este racordat corespunzător la documentele strategice. 

Coordonare Redus

Sisteme de ţară sunt slabe. Un sistem informaţional integrat trebuie să fi e introdus în 2008 
şi deveni operaţional în 2009. Cota ajutorului acordat şi refl ectat în bugetul de stat trebuie 
să crească. Cota asistenţei tehnice coordonate (între donatori) rămâne joasă. Numărul 
structurilor paralele (Unităţi de implementare) pentru implementarea proiectelor de către 
donatori trebuie să fi e redus. 

Armonizare Moderat 
Utilizarea redusă a procedurilor comune. Asistenţa acordată trebuie să folosească mai 
pe larg abordări bazate pe programe. Cota lucrului analitic coordonat privind Moldova 
trebuie să crească.

Administrare axată 
pe rezultate Redus Calitatea proastă şi accesibilitatea în oarecare măsură limitată a informaţiei despre sărăcie. 

Sistemul integrat de evaluare şi monitorizare la nivel naţional lipseşte. 

Responsabilitate 
reciprocă Moderat Evaluări reciproce parţiale asupra progresului în implementarea înţelegerilor privind 

efi cienţa ajutorului agreate în comun

105 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.322 din 23.03.2006 cu 
privire la instituirea Comitetului Naţional pentru asistenţa tehnică 
acordată Republicii Moldova.

106 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.988 din 28.09.2000 cu 
privire la efi cientizarea mecanismului de coordonare a asistenţei 
tehnice acordate Republicii Moldova.

107 Declaraţia de la Paris privind Efi cacitatea Ajutorului pentru Dezvoltare (2005).

Tabelul 9 Sfi dările principale în implementarea Declaraţiei de la Paris

Surse: OECD, „Survey on Monitoring Paris Declaration. Moldova. 2006”; World Bank, „Aid Eff ectiveness Review. 
Moldova”, October 2006
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Din partea autorităţilor moldovene, 
Unitatea Naţională de Coordonare este res-
ponsabilă de monitorizarea şi evaluarea asis-
tenţei străine. Rezultatele activităţii de eva-
luare sunt publicate sub formă de rapoarte 
anuale, care sunt foarte descriptive, prezintă 
informaţia generală privind asistenţa tehni-
că acordată Moldovei şi enumeră proiectele 
implementate în fi ecare sector care a bene-
fi ciat de asistenţa tehnică străină. Aceste ra-
poarte descriu ce a fost implementat, dar nu 
oferă concluzii relevante asupra efi cienţei şi 
impactului asistenţei, şi dacă scopurile pro-
puse de programe (care includ mai multe 
proiecte) au fost atinse108. Cu alte cuvinte, 
nu există o evaluare riguroasă a impactului 
asistenţei în realizarea scopurilor de dezvol-
tare propuse şi a felului cum aceasta poate fi  
îmbunătăţită în viitor. Aceeaşi concluzie este 
valabilă şi în cazul monitorizării. De multe 
ori nu este apreciată efi cienţa implementă-
rii unor proiecte şi ce poate fi  îmbunătăţit 
în decursul desfăşurării acestora. De fapt, 
raportul anual al UNC recunoaşte că nici 
„…nu au fost făcute încercări de evaluare la 
nivel de program de către autorităţile mol-
dovene”109. Lansarea sistemului IDEA, care 
oferă informaţii referitoare la proiectele în 
derulare, nu poate suplini un sistem integrat 
şi autentic de monitorizare şi evaluare a efi -
cienţei şi impactului asistenţei străine.

Pe de altă parte, donatorii efectuează 
monitorizarea şi evaluarea proiectelor con-
form standardelor proprii şi obiectivelor 
stabilite în strategiile lor de asistenţă. Re-
zultatele acestor evaluări nu sunt comuni-
cate întotdeauna autorităţilor recipiente de 
asistenţă. În fi nal, Strategia Naţională de 
Asistenţă care ar trebui să conţină o listă de 
indicatori clari pentru monitorizarea şi eva-
luarea asistenţei, agreaţi de comun acord de 
donatori şi autorităţile moldoveni, seamănă 
mai degrabă cu un „shopping list”110.

Rolul şi volumul asistenţei străine va 
creşte cu certitudine în anii viitori. Este cru-
cial ca Republica Moldova să fi e în stare să 
exploateze la maxim aceste circumstanţe 
propice şi să sporească efectele pozitive ale 
asistenţei pentru dezvoltarea ţării. Pentru 
realizarea acestor deziderate este important 
ca autorităţile moldoveneşti împreună cu 
partenerii de dezvoltare să înlăture o serie 
de neajunsuri şi să depună eforturi care ar 
spori impactul pozitiv al asistenţei acordate.

 Adoptarea Planului Naţional de Dezvoltare re-
prezintă atât o oportunitate, cât şi o sfi dare. În 
mod ideal, acest Plan ar trebui să servească drept 
platformă pentru acordarea şi alinierea asistenţei 
internaţionale la agenda naţională de dezvoltare. 
Cu alte cuvinte, la priorităţile PND ar trebui să 
fi e racordate fl uxurile de asistenţă externă, inclu-
siv cele care vin pe linia PAUERM. O asemenea 
decizie trebuie susţinută atât de autorităţile mol-
dovene, cât şi de comunitatea donatorilor. Tot-
odată, alinierea asistenţei externe la priorităţile 
PND ar orienta această asistenţă spre scopuri 
clar stabilite.

 Coordonarea asistenţei trebuie simplifi cată şi 
efi cientizată. În aceste sens este necesară delimi-
tarea clară a responsabilităţilor între Comitetul 
Naţional pentru coordonarea asistenţei externe 
pe lângă Ofi ciul Primului Viceprim-ministru şi 
Unitatea Naţională pentru Coordonare. Primul 
ar trebui să se ocupe de funcţiile strategice de 
planifi care, monitorizare şi evaluare, iar cel de-al 
doilea trebuie să se concentreze asupra progre-
sului proiectelor la nivel tehnic. În acest sens este 
crucială înzestrarea Comitetului Naţional cu ca-
pacităţile necesare pentru îndeplinirea reală a 
acestor funcţii, eventual, cu suport permanent al 
donatorilor. Personalul trebuie suplinit şi, în caz 
de necesitate, instruit.

 Asigurarea monitorizări progresului proiectelor 
conform obiectivelor de program. Monitori-
zarea proiectelor în derulare trebuie aliniată la 
priorităţile documentului strategic naţional. În 
afară de furnizarea informaţiei privind atingerea 
obiectivelor intermediare de program, procesul 
efi cient de monitorizare va permite evidenţie-
rea problemelor ce apar în procesul desfăşurării 
proiectelor şi înlăturarea acestora. 

 Asigurarea evaluării efi cienţei şi impactului 
asistenţei externe. Autorităţile moldovene şi 
donatorii trebuie să dispună de o imagine veri-
dică a impactului proiectelor de asistenţă asupra 
atingerii obiectivelor de dezvoltarea trasate în 
documente strategice, spre exemplu în PND. O 
evaluare adecvată trebuie să meargă dincolo de 
adunarea aritmetică a rezultatelor proiectelor 
implementate. De aceea este nevoie de un cadru 
de evaluare a performanţei în atingerea obiecti-
velor trasate în documentul strategic naţional. 
În plus, acest cadru trebuie să considere pro-
cesul de implementare, efi cienţa contribuţiilor 
partenerilor şi să ofere soluţii de îmbunătăţire 
pentru viitor.

108 „Monitoring and evaluating external assistance programmes”, Atos 
Origin, 2005.

109  „Raport anual 2006”, Unitatea Naţională de Coordonare, Ministerul 
Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova.

110  „Monitoring and evaluating external assistance programmes”, Atos 
Origin, 2005.





Avansarea 
democratizării 

şi bunei guvernări



“Planurile nu înseamnă nimic, 
planifi carea este totul”. 

Dwight D. Eisenhower, al 34-lea preşedinte american

“Autoritatea nu înseamnă stăpânire, 
ci responsabilitate pentru alţii”. 
        Sfântul Augustin
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Diagnoza 
Cultura politică reprezintă sistemul de 

percepţii şi atitudini, bazat pe valori istoric 
fundamentate, care determină obiectivele 
sociale şi comportamentul îndreptat spre 
atingerea lor de către indivizi, grupurile so-
ciale şi instituţiile unei societăţi. Instituţiile 
publice, private şi cetăţenii se manifestă ca 
subiecţi ai procesului politic în raporturile 
lor reciproce, determinate de cultura politi-
că. Infl uenţarea politicilor publice de către 
organizaţii, grupuri şi indivizi care urmăresc 
scopuri politice, sociale, economice, ecolo-
gice etc. implică participarea lor la procesul 
politic. Din această perspectivă buna gu-
vernare presupune existenţa unui procesul 
politic ce ţinteşte atingerea a trei obiective 
fundamentale: securitatea naţională în toa-
tă complexitatea ei; dezvoltarea economică 
pentru asigurarea bunăstării cetăţenilor şi 
diminuarea dezechilibrele sociale; asigura-
rea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale cetăţenilor.

Fenomenul culturii politice din Repu-
blica Moldova încă nu a fost studiat funda-
mental. Este evident, însă, că nivelul culturii 

politice s-a dovedit impropriu pentru asi-
gurarea unei funcţionări efi ciente a insti-
tuţiilor democratice noi, precum şi pentru 
atenuarea efectelor factorilor de şoc care au 
însoţit modernizarea şi tranziţia. Republica 
Moldova parcurge de aproape două decenii 
un proces de modernizare şi tranziţie soci-
al-economică şi politică. Şocurile generate 
de modernizare au fost amplifi cate de factori 
colaterali infl uenţi: „criza identitară”, con-
fl ictul transnistrean şi infl uenţele exterioare 
asupra proceselor interne. Factorii menţio-
naţi au contribuit la fragmentarea societăţii 
moldoveneşti pe segmente etnice, lingvistice, 
regionale etc. Realităţile din perioada mo-
dernizării au creat noi clişee negative pentru 
perceperea Republicii Moldova, atât în in-
terior, de către cetăţeni, cât şi în afara ţării: 
cea mai săracă ţară din Europa, exportatoare 
de forţă de muncă ieft ină, ţară de origine şi 
de tranzit a emigraţiei ilegale, a trafi cului de 
fi inţe umane, unul din cei mai înalţi “indice 
al statelor falite111” (vezi subcapitolul CUM 
SUNTEM VĂZUŢI ÎN LUME). 

4.1. Cultura şi participarea politică

Avansarea democratizării 
şi bunei guvernări

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  0

PERSPECTIVELE: 0

Capitolul patru este una din cele mai extinse părţi ale Raportului de Stare a Ţării, acoperind 
câteva domenii de maximă actualitate pentru Republica Moldova. Primul aspect analizat 
este cultura şi participarea politică în societatea moldovenească, infl uenţată de un amestec 
de valori tradiţionale şi moderne. Subcapitolul doi arată că Republica Moldova a înregistrat 
anumite progrese în adoptarea politicilor în domeniul drepturilor omului, dar acestea sunt 
modeste în comparaţie cu rezultatele înregistrate de către alte ţări din Europa Centrală şi de 
Est. Un element critic pentru funcţionarea sistemului democratic este justiţia independentă 
şi efi cientă. După cum este arătat în acest capitol, justiţia moldovenească încă suferă de o 
serie de carenţe care-i limitează capacităţile de exercitare a actului de justiţie independentă. 
Procesul de bună guvernare este în mare măsură erodat de slăbiciunea sistemului de 
administraţie publică. Capitolul dat scoate în evidenţă aspectele ce ţin de consolidarea şi rolul 
societăţii civile în procesul de modernizare a ţării, rol pe care organizaţiile neguvernamentale 
moldoveneşti ar putea să-l joace cu o mai mare responsabilitate şi dăruire. Alegerile locale 
din 2007 fac obiectul unei analize speciale care încheie acest capitol.

111 http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_
id=3865&page=0.
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Evident, Republica Moldova a înregis-
trat şi anumite succese în modernizarea 
instituţiilor democratice în conformitate 
cu standardele europene. Totuşi, moder-
nizarea societăţii per ansamblu nu a putut, 
în mod obiectiv, fi  sincronizată cu moder-

înalte a populaţiei rurale, are şi o cultură 
politică preponderent arhaică sau parohia-
lă, cu o mare rezistenţă opusă moderniză-
rii. Caracteristica respectivă se regăseşte în 
comportamentul elitelor politice, preferin-
ţele electorale ale cetăţenilor şi în gradul de 
participare la treburile publice. 

Valorile şi percepţiile, care pot fi  identi-
fi cate în mod implicit prin sondaje de opinie 
publică, sunt extrem de importante pentru 
înţelegerea culturii politice. Atitudinea faţă 
de sărbători marchează câmpul semiotic al 
valorilor, întrucât sărbătorile sunt prilejuri 
de manifestare a sentimentelor de entuzi-
asm, admiraţie sau bucurie pentru anumi-
te evenimente cu impact pentru coeziunea 
socială şi pentru simbolurile care le fi xează. 
După cum se poate vedea din Figura 21, cele 
mai importante sărbători pentru moldoveni 
sunt cele religioase şi de familie, după care 
urmează cele cu caracter internaţional. Săr-
bătorile naţionale, legate de statalitatea şi or-
dinea constituţională a Republicii Moldova 
sunt cel mai puţin populare printre cetăţeni, 
ziua vinului fi ind de aceeaşi importanţă cu 
ziua independenţei. 

În mod paradoxal, popularitatea scăzută 
a sărbătorilor naţionale nu-şi găseşte refl ec-
tare în nivelul relativ înalt al percepţiilor po-
zitive vizavi de statutul de cetăţean al Repu-
blicii Moldova: peste 70% dintre cetăţeni se 
declară mândri sau foarte mândri de faptul 
că sunt cetăţeni ai acestei ţări (Figura 22), 
deşi doar 15–25% sărbătoresc evenimentele 
legate de statalitate. Acest paradox poate fi  
explicat de perioada de timp cât sărbătorile 
s-au afl at în câmpul valoric al comunităţii: 
sărbătorile creştine – mai mult de un mile-
niu; sărbătorile internaţionale – aproximativ 
50 de ani ai perioadei sovietice; sărbătorile 
naţionale – ultimii 16–18 ani de după peri-
oada sovietică.

Modernizarea Republicii Moldova im-
plică necesitatea unei bune guvernări, care 
este realizabilă doar în condiţiile existenţei 
unui anumit grad de stabilitate politică. Ni-
velul de interes faţă de politică, comporta-
mentul electoral şi intenţiile de protest ale 
cetăţenilor în situaţii de criză reprezintă 
indicatorii pentru estimarea stabilităţii po-
litice. Din acest punct de vedere, pe parcur-
sul ultimilor şase ani majoritatea absolută 
a cetăţenilor Republicii Moldova a fost ne-

Notă: * - Cifrele indică procentajul cetăţenilor care au declarat că sărbătoresc evenimentul respectiv
Sursa: Barometrele de Opinie Publică

Figura 21 Cele mai importante sărbători ale moldovenilor*

nizarea rapidă a instituţiilor. Cauza este că 
instituţiile publice şi cele ale societăţii civile 
au fost modernizate în baza unor modele şi 
standarde de împrumut pentru a se ancora 
într-un context european, care şi-a demon-
strat efi cienţa în medii cu o cultură politică 
corespunzătoare. Republica Moldova, nu-
mită şi “satul Europei” în virtutea ponderii 

Sursa: Barometrele de Opinie Publică

Figura 22 Repartiţia răspunsurilor generale la întrebarea 
„Cât de mândri sunteţi de calitatea de cetăţean al Republicii 
Moldova”, % din total
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mulţumită de direcţia generală a evoluţiei 
lucrurilor din ţară (Figura 23). 

Pe lângă un nivel foarte scăzut de încrede-
re în partidele politice, cetăţenii manifestă şi 
un interes scăzut faţă de politică (Figura 24). 
Gradul de încredere al cetăţenilor în capaci-
tatea lor de a infl uenţa hotărârile autorităţilor 
la nivel local şi naţional este unul foarte scă-
zut, corelând strâns cu gradul de interes pen-
tru politică. Nu este clară direcţia cauzalităţii 
– cetăţenii nu se interesează de politică fi indcă 
nu cred că pot infl uenţa hotărârile instituţiilor 
publice sau viceversa – dar combinaţia tuturor 
acestor factori s-a regăsit în comportamentul 
electoral prin accentuarea absenteismului. Ţi-
nând cont de faptul că democraţiile moderne 
sunt prin excelenţă “democraţii partinice”, 
care se afi rmă prin alegeri periodice, tocmai 
interesul faţă de politică, faţă de ofertele par-
tidelor şi participarea activă la alegeri repre-
zintă singura cale legală şi legitimă pentru 
ca cetăţenii să încerce schimbarea stării de 
lucruri. În acest sens, pentru cultura politică 
moldovenească este caracteristic nihilismul 
politic, existând riscul răbufnirii într-un com-
portament de protest.

Astfel, indicele stabilităţii politice al 
Republicii Moldova, estimat după mode-
lul Gallup International, este negativ şi în 
scădere pe parcursul anului 2007 de la -4,1 
(aprilie) la -14,0 (noiembrie)112. Conform 
acestui model, în Republica Moldova predo-
mină „nemulţumiţii” - cetăţenii care consi-
deră că alegerile în organele publice elective 
nu sunt corecte şi că ţara nu este guvernată 
după voinţa poporului - cu 49,5% în aprilie 
2007 şi 54,2% în noiembrie 2007. Factorii 
cu impact negativ asupra stabilităţii politice 
s-au intensifi cat în 2007 în urma califi cării 
„sub aşteptări” date de observatorii locali şi 
internaţionali alegerilor locale generale din 
iunie 2007, calităţii şi transparenţei scăzute a 
adoptării unor decizii importante în dome-
niul social-economic, calităţii justiţiei etc. 

Nivelul scăzut al stabilităţii politice nu 
are un impact imediat. Acesta serveşte drept 
indicator că printr-un anumit concurs de 
circumstanţe pot apărea confl icte între ra-
murile puterii sau pot izbucni mişcări de 
protest. Totuşi, trebuie remarcat faptul că în 
ultimii şase ani nu au avut loc confl icte între 
ramurile puterii, ci doar acţiuni de protest 
organizate de opoziţie împotriva unor poli-
tici guvernamentale. Datele BOP113 din peri-

oada 2001 – 2005 atestă că aproximativ 10% 
dintre cetăţeni au participat la vreo acţiune 
de protest. Puţin mai mult de 15% admit 
posibilitatea participării la acţiuni de protest 
în caz de necesitate. De obicei, protestele în 
Republica Moldova sunt paşnice. Subiectele 

Sursa: Barometrele de Opinie Publică

Figura 23 Repartiţia răspunsurilor generale la întrebarea 
„Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie 
bună sau greşită?”, % din total

Sursa: Barometrele de Opinie Publică

Figura 24 Repartiţia răspunsurilor generale la întrebarea „În ce 
măsură vă interesează politica?”, % din total

112 În modelul Gallup International stabilitatea politică se estimează în 
baza interacţiunii a doi parametri măsuraţi în cadrul sondajelor de 
opinie: 1) guvernarea în baza voinţei poporului; şi 2) alegerea liberă 
şi corectă a reprezentanţilor poporului în organele publice elective. 
Modelul Gallup identifi că patru categorii de cetăţeni în funcţie 
de răspunsurile la întrebările despre alegerile şi conducerea ţării 
după voinţa poporului: Da, Da – Mulţumiţii (Piloni ai democraţiei); 
Da, Nu – Dezamăgiţii; Nu, Da – Indiferenţii (spectatorii); Nu, Nu 
– Nemulţumiţii.

113 Barometrul de Opinie Publică, IPP, Mai 2007.
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cele mai contestate prin intermediul protes-
telor stradale sunt cele legate de: interpreta-
rea istoriei şi modalitatea de predare a aces-
teia în şcoli; probleme lingvistice, precum 
denumirea limbii de stat şi ofi cializarea sta-
tutului limbii ruse; soluţionarea confl ictului 
transnistrean prin federalizare.

În perioada 2005–2007 nu au avut loc 
proteste de masă pe marginea problemelor 
menţionate. Unul din factori a fost constitu-
irea parteneriatului politic pentru realizarea 
obiectivelor integrării europene la care au 
aderat şi principalele forţe politice de opozi-
ţie capabile să organizeze proteste în masă. 
Au avut loc, însă, un şir de proteste „tema-
tice”, de proporţii relativ reduse, organizate 
de partide de opoziţie împotriva politicilor 
guvernamentale (de exemplu, protestele de-
ţinătorilor de patentă). Deşi întrunesc peste 
o jumătate de milion de angajaţi, sindicatele 
din Republica Moldova, practic, nu organi-
zează proteste împotriva politicilor guver-
namentale, ultimii 3–4 ani fi ind consumaţi 
în confl icte de ordin intern. De asemenea, se 
constată că degajarea tensiunilor protestata-
re în societate are loc prin supapa emigraţiei 
celei mai active şi competente forţe de mun-
că. Însă, după recenta anunţare a consumă-
rii “parteneriatului politic” de către partidul 
de guvernământ, opoziţia a indicat asupra 
posibilităţii reluării acţiunilor de protest în 
eventualitatea dacă se va încerca soluţiona-
rea problemelor de maximă sensibilitate fără 
luarea în consideraţie a punctelor de vedere 
ale acesteia. 

Politici guvernamentale
Patru cicluri electorale au evidenţiat că 

în Republica Moldova succesiunea la guver-
nare se realizează în mod periodic, paşnic 
şi, în general, în conformitate cu normele 
şi standardele general acceptate. Alegerile 
nu duc în mod iminent la înlăturarea ten-
siunilor şi a instabilităţii politice. Procesul 
electoral, precum şi rezultatele alegerilor 
servesc uneori, contrar aşteptărilor, drept 
temei pentru creşterea instabilităţii politice. 
Fragmentarea societăţii ca urmare a diviză-
rii ei pe criterii etnolingvistice, religioase, 
politice se regăseşte în rezultatele alegerilor, 
care se deosebesc semnifi cativ după criteriul 

urban-rural, nord-sud, majoritate-minori-
tate etnică. În funcţie de rezultatele alege-
rilor, neîncrederea reciprocă a exponenţilor 
forţelor politice, suspectarea de manipulare 
din partea autorităţilor generează confl icte 
cu potenţial de destabilizare politică. 

Ultimele trei campanii electorale din 
Republica Moldova au primit califi cati-
ve mai negative decât cele precedente, din 
partea misiunilor specializate de observare 
internaţională desfăşurate sub egida OSCE. 
Alegerile au fost apreciate drept relativ libe-
re, dar departe de a fi  corecte şi conforme 
standardelor internaţionale. Nu au fost ates-
tate manipulări masive cu voturile alegători-
lor în ziua alegerilor. Pretenţiile faţă de auto-
rităţile Republicii Moldova se reduc la lipsa 
de bunăvoinţă pentru asigurarea condiţiilor 
egale pentru concurenţii electorali a accesu-
lui uniform la mass-media electronică, uti-
lizarea de către partidul de guvernământ a 
resurselor administrative şi hărţuirea opozi-
ţiei. În consecinţă, sondajele de opinie atestă 
că majoritatea respondenţilor consideră că 
alegerile în Republica Moldova nu sunt li-
bere şi corecte. 

Partidele politice au devenit principa-
lele instituţii care asigură relaţia dintre so-
cietatea civilă şi instituţiile publice. În cele 
patru cicluri electorale nici un candidat in-
dependent nu a devenit deputat. În organe-
le reprezentative de nivel local doar 5–15% 
dintre consilieri şi primari sunt aleşi în afara 
fi lierelor de partid. Sondajele de opinie re-
levă că această stare de fapt nu se datorează 
încrederii cetăţenilor în partide, ci sistemu-
lui electoral proporţional utilizat pentru 
alegerea deputaţilor şi consilierilor. Sonda-
jele de opinie relevă că majoritatea absolută 
a cetăţenilor pledează pentru schimbarea 
sistemului electoral în favoarea votului uni-
nominal, lucru respins cu regularitate de că-
tre clasa politică. În Republica Moldova, în 
prezent, sunt înregistrate 28 de partide poli-
tice, legislaţia în vigoare impunând ca la în-
registrare partidele să aibă cel puţin 4000 de 
membri114, însemnând că ar trebui să existe 
cel puţin 112.000 de membri de partid sau, 
cel puţin, aproximativ 6% dintre cetăţeni ar 
fi  trebuit să fi e membri de partid. În realita-
te, partidele mari declară că au de la 20–30 
mii membri, ceea ce este credibil, luând în 
consideraţie capacitatea lor de a înainta câ-
teva mii de candidaţi în funcţia de primar şi 

114 Legea privind partidele politice adoptată la 21/12/2007.
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consilier local şi de a înregistra alte câteva 
mii de reprezentanţi ai formaţiunilor în ca-
litate de ofi ciali electorali în organele electo-
rale, observatori etc. 

În perioada de după declararea indepen-
denţei Republicii Moldova, demnitari de cel 
mai înalt rang, reprezentanţi ai diferitelor 
forţe politice şi instituţii non-guvernamen-
tale au lansat iniţiative de identifi care a „ideii 
naţionale”, care ar permite depăşirea diviză-
rilor antagoniste în societatea moldoveneas-
că pe criterii politice. Rolul „ideii naţionale” 
ar fi  să diminueze riscurile destabilizării po-
litice, cauzate de atitudinile forţelor politice 
faţă de principalele probleme cu potenţial 
de polarizare a opiniei publice. Problemele 
respective s-au profi lat foarte clar în ultimul 
deceniu prin protestele pe care le-au generat. 
Este vorba de modalităţile de interpretare a 
istoriei cu impact asupra problemei identi-
tăţii naţionale şi lingvistice; modalitatea de 
soluţionare a confl ictului separatist din ra-
ioanele din stânga Nistrului; vectorul politi-
cii externe; politicile social-economice şi de 
asigurare a drepturilor cetăţeneşti.

Iniţiativa care s-a bucurat de un suport, 
practic, unanim a fost Declaraţia cu privi-
re la parteneriatul politic pentru realizarea 
obiectivelor integrării europene, votată in 
corpore de toţi deputaţii la prima şedinţă a 
noii legislaturi din 24 martie 2005. Docu-
mentul are la bază consensul larg al tuturor 
fracţiunilor parlamentare în ceea ce priveş-
te promovarea consecventă şi ireversibilă a 
cursului strategic spre integrarea europeană. 
Ideea parteneriatului politic pentru realiza-
rea obiectivelor integrării europene a fost 
acreditată neofi cial cu potenţial de a suplini 
ideea naţională. În cadrul parteneriatului 
politic toate fracţiunile parlamentare s-au 
angajat să întreprindă eforturi în vederea: 
soluţionării paşnice şi democratice a proble-
mei transnistrene; asigurării stabilităţii in-
stituţiilor democratice; asigurării indepen-
denţei sistemului judecătoresc; combaterii 
corupţiei; dezvoltării libere a mijloacelor de 
informare în masă, respectării drepturilor 
minorităţilor naţionale, dezvoltării sociale, 
reducerii sărăciei, ameliorării climatului in-
vestiţional şi afi rmării plenare a rolului lim-
bii de stat. Acţiunile invocate aveau menirea 
să apropie Republica Moldova de satisfa-
cerea criteriilor necesare pentru integrarea 
europeană.

Din perioada parteneriatului politic, 
Parlamentul şi Guvernul, în special Minis-
terul Afacerilor Externe şi Integrării Euro-
pene (MAEIE) au manifestat o deschidere 
fără precedent pentru cooperarea cu orga-
nizaţiile societăţii civile având drept scop 
atragerea acestora în implementarea strate-
giilor naţionale susţinute de către partene-
rii externi. Deschiderea instituţiilor publice 
faţă de societatea civilă este “fără precedent” 
în sensul că a fost, de fapt, impusă de insti-
tuţiile internaţionale, suportul acestora faţă 
de Republica Moldova în implementarea 
strategiilor şi planurilor comune (SCERS, 
PAUERM) fi ind, practic, condiţionat de co-
operarea cu societatea civilă. Cooperarea in-
stituţiilor publice şi cele ale societăţii civile 
este infl uenţată şi susţinută din exterior, fapt 
ce  reprezintă o caracteristică importantă a 
culturii politice moldoveneşti. 

Parteneriatul politic a avut rezonanţă 
şi suport internaţional. Politicile publice cu 
caracter de consolidare social-politică au 
fost desfăşurate preponderent sub auspiciile 
unor strategii elaborate şi/sau susţinute de 
instituţii şi structuri internaţionale: Stra-
tegia de Creştere Economică şi Reducere 
a Sărăciei; Planul de Acţiuni Uniunea Eu-
ropeană – Republica Moldova; Obiectivele 
Mileniului. Însă lupta pentru putere şi me-
todele utilizate în acest sens în cadrul alege-
rilor locale generale din 2007 au relevat că 
pentru partidul de guvernământ menţinerea 
la guvernare prin orice mijloace prevalează 
asupra parteneriatului politic şi asupra sco-
pului în numele căruia a fost încheiat aces-
ta. O consecinţă a pierderii alegerilor locale 
din 2007 de către partidul de guvernământ 
a fost declaraţia şefului statului conform că-
reia parteneriatul politic a expirat. Expresia 
sistării parteneriatului politic a fost boicota-
rea reciprocă între partidul de guvernământ 
şi opoziţie în aproximativ 2/3 din raioane a 
constituirii organelor de conducere. În cazul 
raionului Rezina, boicotul a condus la dizol-
varea consiliului raional şi convocarea unor 
noi alegeri. 

O altă manifestare a sistării parteneri-
atului politic a fost adoptarea legii privind 
partidele politice şi a amendamentelor (în 
primă lectură) la Codul Electoral, care vor 
dezavantaja partidele de opoziţie extrapar-
lamentare şi partidele mici. Astfel, conform 
legii privind partidele politice, este redus 
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numărul de membri (de la 5 la 4 mii) nece-
sar pentru fondarea unui partid, este stabili-
tă posibilitatea de dizolvare pentru neparti-
cipare în alegeri şi acordarea fi nanţării de la 
bugetul de stat (în mărime de 0,2%) numai 
după alegerile parlamentare din 2009115. În 
acelaşi timp, amendamentele la Codul Elec-
toral116 prevăd majorarea pragului electoral 
pentru accederea în Parlament de la 4% 
până la 6% şi excluderea noţiunii de bloc 
electoral din Codul Electoral al Republicii 
Moldova, precum si a tuturor prevederilor 
ce reglementează activitatea lor. Ambele 
documente au fost elaborate în grabă, fără 
a lua în considerare propunerile şi obiecţiile 
experţilor locali şi internaţionali, şi au ge-
nerat deja reacţii de protest a partidelor de 
opoziţie.

Astfel, nivelul culturii politice moldo-
veneşti permite ca interesele de partid să 

prevaleze asupra interesului public, fără 
sancţionarea din partea alegătorilor a unor 
astfel de eşalonări a priorităţilor din partea 
partidelor politice. 

Recomandări 

 Este necesară consolidarea vectorului strategic 
de integrare europeană, dat fi ind faptul că nu 
există o altă idee cu potenţial de idee naţională 
pentru Republica Moldova. 

 Implementarea cu bună credinţă a obligaţiu-
nilor Republicii Moldova faţă de instituţiile in-
ternaţionale în vederea satisfacerii criteriilor de 
integrare europeană este cel mai recomandabil 
lucru. Singura sursă de atragere a suportului in-
ternaţional pentru dezvoltarea Republicii Mol-
dova este angrenarea la instituţiile europene prin 
alinierea la standardele acestora. 

115 Legea cu privire la partidele politice, vezi proiectul legii la http://
www.parlament.md/download/drafts/ro/4860.2006.doc.

116 http://www.parlament.md/download/drafts/ro/4350.2007.doc.
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Diagnoza
În 2004-2006, Republica Moldova a 

înregistrat anumite progrese în adoptarea 
politicilor în domeniul drepturilor omului. 
Totuşi, progresele sunt modeste în compa-
raţie cu rezultatele înregistrate de ţările din 
Europa Centrală şi de Est. Adoptarea legisla-
ţiei relevante, în cele mai multe cazuri, nu se 
soldează cu adoptarea politicilor coerente şi 
sistematice pentru a pune în aplicare legisla-
ţia adoptată. Printre principalele difi cultăţi 
se numără capacităţile slabe ale guvernului 
de a formula opţiuni efi ciente de politici şi 
de a implementa politicile necesare în prac-
tică. Resursele disponibile din partea soci-
etăţii civile nu sunt valorifi cate sistematic, 
deseori executivul abordează formal impli-
carea societăţii civile în procesul de elabora-
re a politicilor. Un alt obstacol important îl 
reprezintă prioritatea redusă a importanţei 
politicilor din domeniul drepturilor omului 
în conştiinţa factorilor decizionali, inclusiv 
a politicienilor. Politicile cu privire la pro-
movarea drepturilor omului nu sunt consis-
tent interiorizate de forţele politice. Princi-
palele forţe generatoare de schimbări rămân 
actorii externi (în special în ceea ce priveş-
te obligaţiile relevante în Planul de acţiuni 
Uniunea Europeană Republica Moldova) şi 
contribuţia societăţii civile specializate.

În acest subcapitol va fi  analizată situa-
ţia în patru domenii deosebit de problemati-
ce în ceea ce priveşte respectarea drepturilor 
omului în Republica Moldova: 

1. Libertatea de exprimare, mass-media, accesul la 
informaţie.

2. Libertatea întrunirilor, libertatea asocierii.

3. Siguranţa şi libertatea persoanei.

4. Non-discriminarea minorităţilor naţionale.

Starea libertăţii de exprimare este di-
rect proporţională cu situaţia din domeni-
ile mass-media publică şi privată, condiţiile 
instituţionale şi economice de funcţionare a 
acestora, severitatea imixtiunii şi interven-
ţiei instituţiilor publice, capacitatea econo-
mică a sectorului, gradul de autoorganizare 
şi calitatea profesioniştilor din domeniu. În 

perioada anilor 2004-2006 putem observa o 
evoluţie modestă, tendinţa fi ind remarcată 
prin crearea cadrului instituţional şi legisla-
tiv mai progresiv, însă aplicarea în practică 
şi funcţionarea acestora este deocamdată 
defi cientă. În perioada menţionată, CEDO a 
pronunţat 5 cazuri de condamnare a Repu-
blicii Moldova117 pentru încălcarea libertăţii 
de exprimare, valoarea totală a costurilor 
pentru societate ajungând la 50 000 euro.

Audiovizualul public încă rămâne pu-
ternic favorabil majorităţii afl ate la guverna-
re, politica editorială a acestora nu este inde-
pendentă. Aceasta se manifestă cel mai clar 
în preajma alegerilor118. Exponenţii guvernă-
rii se bucură de o refl ectare mai mare şi mai 
calitativă. Mass-media publică este încă sur-
sa dominantă de informare pentru locuitorii 
mediului rural, de aceea pluralismul şi auto-
nomia redacţională sunt importante pentru 
garantarea libertăţii de exprimare şi creării 
condiţiilor egale pentru actorii politici şi cei 
publici. Putem remarca un progres la nivelul 
creării cadrului legislativ şi premiselor insti-
tuţionale pentru o mai mare independenţă a 
companiei Teleradio-Moldova. Componen-
ţa Consiliului de observatori ai companiei, 
numită în baza legii noi, este mai echilibrată 
în comparaţie cu componenţa precedentă şi 
se compune şi din reprezentanţii societăţii 
civile şi ai opoziţiei. 

Audiovizualul privat a cunoscut o dez-
voltare moderată şi consolidarea poziţii-
lor posturilor de televiziune deja existente. 
Doar compania NIT se bucură de emiterea, 
practic, pe tot teritoriul ţării, celelalte pos-
turi cunoscute, cum ar fi  ProTV, EuroTV 
(recent privatizat) au o acoperire parţială. 
Există multiple posturi private cu raza de 
acoperire limitată unei regiuni geografi ce. 
Sunt prezente şi posturile TV din alte ţări: 
Rusia, România şi Ucraina, inclusiv cu pro-
dusele informaţionale proprii. Diversitatea 
opiniei este în principiu prezentă, însă ca-
litatea produselor mediatice este insufi cien-

4.2. Drepturile omului

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  0

PERSPECTIVELE: 0

117 Busuioc, 2004, Savitchi, 2004, Komersant Moldovy, 2006, 
Amihalachioaie, 2004, Manole (admisibilitate), 2006. 

118 Datele independente atestă doar 10-15% de refl ectare a opiniei 
neproguvernamentale din totalul timpului de emisie a companiei 
Teleradio-Moldova.
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tă. Cu mici excepţii, posturile private nu au 
sufi ciente resurse pentru a promova o poli-
tică editorială privind calitatea informaţiei. 
Posturile menţionate refl ectă, în principiu, 
evenimentele importante pentru societa-
te, totodată acoperirea informaţională este 
deseori sumară şi limitată din punct de ve-
dere al conţinutului. În perioada menţiona-
tă au fost înregistrate cazuri de atac asupra 
posturilor audiovizuale din partea autorită-
ţilor119. În perioada alegerilor, diversitatea 
opiniilor este prezentă în formă sumară şi 
strict reglementată prin autocenzură şi re-
gulile impuse rigid de Comisia Electorală 
Centrală (CEC).

Situaţia posturilor radio nu diferă cali-
tativ de cea a posturilor televizate. Diversita-
tea posturilor de frecvenţă FM nu semnifi că 
neapărat accesibilitatea şi refl ectarea diver-
selor opinii pentru societate şi nici capaci-
tatea acestora de a oferi produse mediatice 
de calitate.

Presa scrisă privată este destul de di-
versifi cată. Principalele partide politice au 
propriile ziare în limbile română sau rusă. 
Politica acestora este puternic dependentă 
de opţiunile politice ale partidelor. Există, 
totodată câteva ziare şi săptămânale care re-

uşesc să se poziţioneze mai echidistant faţă 
de partidele politice, cum ar fi  Timpul, Zia-
rul de Chişinău, Ziarul de Gardă, Ekonomi-
ceskoie Obozrenie şi altele. Acestea creează 
un spaţiu cu un grad mai divers de opinii. 
Totodată, accesul pe paginile acestora este 
relativ limitat, calitatea materialelor infor-
maţionale şi analitice este în dezvoltare. 
Costul ziarelor şi astfel accesibilitatea aces-
tora pentru grupurile largi ale populaţiei 
este o altă problemă. Sunt raportate cazuri 
de presiune asupra presei scrise locale şi re-
gionale din partea autorităţilor raionale120. 
Au fost înregistrate şi cazuri de intimidare a 
presei scrise naţionale.121 

Libertatea întrunirilor paşnice constitu-
ie un drept fundamental şi o formă institu-
ţională a libertăţii de exprimare. Libertatea 
de asociere este indispensabilă realizării în 
comun a drepturilor şi intereselor profesio-
nale, politice şi civice. În principiu, în acest 
domeniu situaţia a evoluat temperat în di-
recţia pozitivă, însă pe fondul progreselor 
ţărilor din Europa Centrală şi de Est, situaţia 
din Moldova a stagnat. Tendinţa pozitivă se 
datorează unui grad mai mare de activism 
din partea cetăţenilor. În preajma ciclurilor 
electorale, libertăţile au cunoscut un grad 
mai mare de restrângere. 

Accesibilitatea restrânsă şi costurile ri-
dicate ale libertăţii de exprimare prin mass-
media stimulează creşterea şi manifestarea 
în public a opiniei. În ultima perioadă, nu-
mărul cazurilor a crescut considerabil, si-
tuaţie datorată parţial ciclurilor electorale. 
Dacă în 2005 s-au desfăşurat 358 întruniri 
publice, în 2006 numărul acestora a crescut 
la 890. Un indicator semnifi cativ îl reprezin-
tă exercitarea libertăţii de întruniri în capi-
tala ţării. Creşterea întrunirilor publice este 
însoţită de creşterea refuzurilor din partea 
autorităţilor publice locale. În anul 2006, o 
uşoară scădere a numărului de solicitări a 
fost însoţită de creşterea numărului de refu-
zuri (Figura 25).

Statistica demonstrează că în Chişinău, 
pentru desfăşurarea întrunirilor autorităţile 
publice propun locuri mai puţin solicita-
te/vizibile. Totodată, autorităţile intervin şi 
în ceea ce priveşte ora de manifestare, fi ind 
preferate orele de lucru.

Un alt aspect al drepturilor omului este 
libertatea asocierii ce se ramifi că în libertatea 

119 PRO TV Chişinău, Euro TV Chişinău, Antena C.
120 “Ecoul nostru” (Sângerei), “Unghiul” (Ungheni), „Observatorul de Nord. 

Ediţie de Floreşti”, „Gagauz Halkâ” (Comrat), „SP” (Bălţi), etc.
121 „Ziarul de Gardă”, „JURNAL de Chişinău”, „Moldavskie vedomosti”, 

„Curaj”, „Timpul”, distrugerea site-ului www.investigatii.md. 

Sursa: CDOM

Figura 25 Numărul de solicitări şi refuzuri de acceptare a întrunirilor publice
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asocierii civice, politice şi religioase. În ulti-
ma perioadă, asocierea civică a cunoscut o 
creştere spectaculoasă. Aceasta se manifestă 
în primul rând prin creşterea formelor aso-
ciative ale cetăţenilor din mediul rural, unde 
procedurile de înregistrare formală a asocia-
ţiilor este relativ simplă. Pe fundalul acestei 
tendinţe în general pozitive observăm unele 
acţiuni îngrijorătoare din partea Procuratu-
rii şi a Ministerului Justiţiei (vezi şi subcapi-
tolul SOCIETATEA CIVILĂ). În preajma 
alegerilor locale, Procuratura a iniţiat acţiuni 
de verifi care a organizaţiilor locale având ca 
scop ofi cial neadmiterea implicării acestora 
în activitatea politică. Se profi lează substan-
ţial poziţia restricţionistă a secţiei asociaţiile 
obşteşti şi partide politice a Ministerului Jus-
tiţiei în vederea înregistrării asociaţiilor sau 
modifi cării documentelor statutare. Aceeaşi 
tendinţă se manifestă în cazul înregistrării 
partidelor politice. Asocierea pe criterii re-
ligioase marchează o tendinţă negativă. Ser-
viciul culte optează pentru o poziţie părtini-
toare în favoarea denominaţiilor ortodoxe. 
Funcţionarea denominaţiilor numite netra-
diţionale, cum ar fi  grupurile musulmane, 
mormonii etc., este sub presiunea poliţiei 
prin acţiuni de percheziţie, expulzări de pe 
teritoriul ţării a străinilor care vizitează lo-
curile pentru activităţi religioase. 

Situaţia cu privire la siguranţa şi liberta-
tea persoanei este un subiect care în conti-
nuare prezintă difi cultate din motivele exis-
tenţei multiplelor proceduri administrative 
de reţinere şi imperfecţiune a practicii in-
stanţelor judiciare de aplicare a prevederilor 
de cauţiune în baza procedurilor criminale. 
Condiţiile de detenţie în locurile de execu-
tare a pedepselor şi în locurile de detenţie 
preventivă sunt în continuare o sursă impor-
tantă de generare a relelor tratamente. Ră-
mâne nedezrădăcinată practica de folosire 
a forţei în obţinerea probelor de către orga-
nele de anchetă. Procedurile administrative 
de detenţie sunt frecvent utilizate pentru a 
justifi ca şi a preceda o detenţie pe procedu-
ra criminală. Eliberarea mandatului de arest 
de către judecătorul de instrucţiune tot mai 
frecvent este considerat un procedeu pur 
formal de legitimizare a demersului pentru 
arest preventiv din partea organului de an-
chetă. Aceasta reprezintă o deviere substan-
ţială de la practica europeană de aplicare a 
măsurii de detenţie preventivă. 

Informaţiile produse de organizaţiile ne-
guvernamentale de specialitate şi Comitetul 
European pentru prevenirea Torturii (CPT) 
relevă un fenomen sistematic de utilizare a 
forţei fi zice şi psihice de către organele de 
anchetă. Cele 7 binecunoscute cazuri de tor-
tură122 (cu costurile sociale totale de 125000 
euro) arată că problemele principale rezidă 
în funcţionarea sistemului instituţional de 
investigaţie, insufi cienţa tehnologiilor mo-
derne poliţieneşti de investigaţie, existenţa 
culturii corporative nefavorabile, presiuni 
politice excesive asupra organelor de anchetă, 
slăbiciunea şi efi cienţa scăzută a mecanisme-
lor de supraveghere. Accesul la serviciile me-
dicale este deseori compromis sau inexistent 
pentru persoanele afl ate sub anchetă. Investi-
garea cazurilor de abuz este inefi cientă, cos-
tisitoare pentru partea de apărare şi persoana 
în detenţie. Deşi fenomenul este sistematic, 
pe parcursul perioadei 2004-2006 doar câte-
va cazuri de abuz au fost sancţionate.  

Condiţiile de detenţie în executarea 
sentinţelor defi nitive şi condiţiile de deten-
ţie preventivă, precum şi multiplele cazuri 
pierdute la CEDO, ilustrează probabil cea 
mai mare sursă de încălcări ale drepturilor 
omului în Republica Moldova. Autorităţi-
le blamează insufi cienţa fondurilor pentru 
întreţinerea sistemului. Totodată, politicile 
penale, prin pedepsele aspre şi explorarea 
modestă a formelor alternative de pedeapsă, 
menţin numărul mare de deţinuţi în locuri-
le de executare a sentinţelor.

Situaţia minorităţilor din Republica 
Moldova poate fi  examinată în primul rând 
prin considerarea minorităţilor naţionale 
(ucraineni, ruşi, găgăuzi, bulgari, romi şi 
alţii). Politicile actuale în acest domeniu re-
prezintă o reminiscenţă a politicilor sovieti-
ce de rusifi care şi asimilare a minorităţilor. 
Minorităţile naţionale sunt forţate să înveţe 
în instituţiile preşcolare în limba rusă, în 
şcolile cu predare în limba rusă unde limba 
ofi cială şi limba nativă sunt prezente doar ca 
obiecte de studiu în proporţie de sub 5% din 
tot curriculumul şcolar. Rezultatul politici-
lor date este asimilarea minorităţilor, înstră-
inarea acestora din circuitul public, crearea 
obstacolelor suplimentare pentru integrarea 
cu adevărat a acestora în societate. 

122 Ostrovar, 2005, Becciev, 2005, Sarban, 2005, Corsacov, 2006, 
Holomiov 2005, Boicenco 2005, Pruneanu 2007.
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Studiile efectuate de organizaţiile specia-
lizate şi constatările Comitetului consultativ 
pe lângă Convenţia cadru pentru protecţia 
minorităţilor naţionale a Consiliului Euro-
pei atestă dorinţa comunităţilor respective 
pentru studierea în limba nativă şi integra-
rea în societate. 

Utilizarea limbilor minoritare la nivel 
local în circuitul neformal este prezent sub-
stanţial în viaţa privată. Totodată, lipseşte 
recunoaşterea ofi cială şi stimularea folosirii 
limbilor minoritare în sfera publică şi prin 
mass-media. Lipsa politicilor coerente în 
acest sens, competenţele slab reprezentate 
ale autorităţilor la nivelul de elaborare şi 
promovare a politicilor (Biroul Relaţiilor In-
teretnice, Ministerul Educaţiei şi Tineretu-
lui, Ministerul Culturii) defavorizează pro-
movarea politicilor conforme standardelor 
europene în acest domeniu. 

Situaţia romilor în Moldova în special 
cu referire la situaţia romilor din mediul ru-
ral reprezintă un subiect important de pre-
ocupare a instituţiilor Consiliului Europei. 
Comunităţile romilor din mediu rural ră-
mân în continuare subdezvoltate, accesul la 
serviciile publice (educaţie, medicale, sănă-
tate, infrastructura) sunt absolut inadecvate. 
Pe fondul lipsei serviciilor publice, progra-
melor de dezvoltare ale comunităţilor date, 
schemelor de micro-creditare, comunităţile 
rurale dezavantajate ale romilor au puţine 
şanse de dezvoltare. Ca urmare, emigraţia 
din aceste localităţi este extrem de accentu-
ată, iar speranţa de viaţă este mult mai mică 
în comparaţie cu media pe ţară. 

Riscuri 
În domeniul drepturilor omului, Repu-

blica Moldova şi-a asumat un număr im-
portant de obligaţii internaţionale. Princi-
palele derivă din Planul Uniunea Europeană 
- Republica Moldova, existând şi obligaţii 
neonorate încă în faţa Consiliului Europei. 
Printre obligaţiile neonorate deocamdată se 
numără:

 recunoaşterea procedurilor de plângeri indivi-
duale şi interstatale în baza art.21 şi 22 a Con-
venţiei ONU contra Torturii,

 ratifi carea procedurii de plângeri individuale în 
baza protocolului facultativ la Pactul cu privire 
la Drepturile Civile şi Politice,

 implementarea mecanismului naţional de preve-
nire a torturii în baza protocolului facultativ la 
Convenţia ONU contra torturii,

 implementarea efi cientă a recomandărilor Co-
mitetului European pentru prevenirea torturii, 
reforma locurilor de detenţie preventivă şi dez-
voltarea capacităţilor poliţiei,

 crearea mediului favorabil pentru dezvoltarea 
mass-mediei, neimplicarea în activitatea mass-
media, 

 adoptarea legii cu privire la libertatea de expri-
mare conformă standardelor europene,

 adoptarea legii noi cu privire la întrunirile publi-
ce conformă standardelor europene, 

 contribuirea la dezvoltarea societăţii civile,

 executarea hotărârilor CEDO prin modifi carea 
politicilor relevante,

 adoptarea legii cu privire la religii, 

 reforma substanţială a procuraturii,

 garantarea autonomiei şi independenţei reale ale 
autorităţilor publice locale.

Totodată şi în domeniile unde Republi-
ca Moldova a înregistrat formal un progres 
există multe restanţe şi riscuri. Astfel, în 
domeniul audiovizualului Capacitatea Con-
siliului de Observatori de a asigura autono-
mia, independenţa companiei şi temperarea 
interferenţei politicului în activitatea in-
stituţiei vor fi  decisive pentru valorifi carea 
premiselor instituţionale favorabile bunelor 
schimbări. Dar tendinţa de implicare a poli-
ticului, polarizarea opiniilor politice şi lipsa 
de experienţă tehnică în cadrul Consiliului 
de Observatori şi conducerii manageriale a 
companiei vor reprezenta principalele ris-
curi în capitalizarea progreselor obţinute. 
Consiliul de Observatori este expus riscuri-
lor de infl uenţă din partea majorităţii par-
lamentare, asociaţiile profesionale şi organi-
zaţiile civice având un rol insufi cient pentru 
a oferi o mai mare stabilitate şi pluralism 
sistemului. Un alt factor negativ vor fi  alege-
rile parlamentare din 2009 care vor stimula 
controlul guvernării asupra mediei.

Libertatea de întrunire este limitată de 
prevederile Legii cu privire la întruniri care 
creează un sistem de autorizare al libertăţii, 
prevăd un regim favorabil pentru constrân-
gerea libertăţii, nu oferă protecţie efectivă 
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şi efi cientă organizatorilor şi îi face pe aceş-
tia vulnerabili la acţiunile de constrângere 
din partea poliţiei şi autorităţilor publice. 
Menţinerea politicilor existente poate gene-
ra multiple cazuri de condamnare la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului şi poate re-
strânge în continuare exercitarea libertăţii de 
exprimare. Acesta poate conduce la restricţi-
onarea libertăţii de întruniri publice în speci-
al cu apropierea ciclului electoral din 2009. 

Riscurile la adresa dreptului la asociere 
religioasă se conţin în tratamentul preferen-
ţial la înregistrarea cultelor de către Servi-
ciul de stat culte, presiunea administrativă 
din partea poliţiei asupra denominaţiilor 
numite netradiţionale. Procedura de înre-
gistrare reprezintă cele mai multe probleme, 
Republica Moldova fi ind deja condamnată 
în trei cazuri la CEDO123. Un alt risc este 
comportamentul vădit părtinitor al autori-
tăţilor publice prin contribuţii materiale şi 
fi nanciare în favoarea Mitropoliei Moldovei. 
Aceste fenomene constituie principale surse 
de diminuare a dreptului la asociere religi-
oasă şi pot determina noi condamnări ale 
Moldovei la CEDO. La sfârşitul anului 2007 
costurile sociale pe urma condamnării se ri-
dicau la 15000 euro.

Unul din riscurile cele mai mari la adre-
sa siguranţei şi libertăţii umane este aplica-
rea inconsecventă a cerinţelor faţă de deten-
ţia preventivă, lipsa respectării principiului 
de egalitate a armelor părţilor la această 
etapă şi conştientizarea insufi cientă a jude-
cătorilor. Un alt risc important îl reprezintă 
restricţionarea accesului reprezentantului 
sau avocatului la persoana reţinută. Exis-
tenţa locurilor de detenţie care sunt încă în 
subordinea poliţiei, la fel expune riscurilor 
majore persoanele reţinute.

Calitatea serviciilor de avocatură, în 
special pentru serviciile gratuite, accesibili-
tatea serviciilor şi capacitatea insufi cientă a 
Baroului avocaţilor de a se autoorganiza în 
vederea menţinerii, stabilirii şi aplicării nor-
melor etice reprezintă un alt factor de risc. 
În fi nal, dependenţa şi calitatea sistemului 
judiciar reprezintă un alt risc în garantarea 
drepturilor. Afl area persoanelor în locurile 
de executare a sentinţelor este însoţită de un 
şir de factori de risc legaţi de accesul limitat 
al condamnaţilor la justiţie, efi cienţa scăzută 
a căilor de redresare a încălcărilor dreptului 
la viaţa privată, corespondenţă, contestarea 

sancţiunilor disciplinare şi administrative, 
calitatea condiţiilor de executare124. CPT şi 
organizaţiile neguvernamentale de speciali-
tate atestă lipsa progreselor semnifi cative în 
acest domeniu.

Este îngrijorătoare multitudinea şi di-
versitatea locurilor de detenţie. În prezent 
există peste 100 de locuri de detenţie, de la 
izolatoarele de detenţie preventivă, comisa-
riatele de poliţie, penitenciarele, casele pen-
tru copii, azilurile, spitalele psihiatrice, in-
ternatele şi alte locuri în care persoanele se 
afl ă în forme diferite de privare a libertăţii. 
Locurile menţionate se afl ă în subordinea 
diferitelor autorităţi: Ministerul Afaceri-
lor Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale, Copilului şi Fa-
miliei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului 
Educaţiei. Politica actuală de instituţiona-
lizare excesivă a copiilor, a persoanelor în 
vârstă şi altor categorii de persoane contri-
buie la formarea riscurilor suplimentare. 

Politici
Cadrul instituţional s-a bucurat de o 

uşoară îmbunătăţire în 2004-2006, în parti-
cular, fi ind adoptat un nou Cod al Audiovi-
zualului. Principala instituţie de reglemen-
tare instituită în baza Codului nou, Consi-
liul Coordonator al Audiovizualului (CCA), 
a cunoscut o evoluţie pozitivă prin compo-
nenţa mai diversă şi echilibrată, incluzând 
şi reprezentanţii societăţii civile. Totodată, 
acesta este, de asemenea, dependent de con-
junctura politică în Parlament, rolul asoci-
aţiilor profesionale şi societăţii civile fi ind 
minim. În 2005125, câteva posturi private au 
protestat public faţă de acţiunile abuzive cu 
privire la licenţiere din partea CCA. Politica 
de acreditare şi monitorizare a conţinutului 
spaţiului mediatic al CCA a rămas intactă, 
condiţiile de funcţionare a posturilor priva-
te televizate nu sunt favorabile. Licenţa de 
5 ani pentru televiziuni şi licenţa de 3 ani 
pentru posturi de radio sunt acordate pen-
tru o perioadă prea scurtă pentru a favoriza 
investiţiile în calitatea produselor mediatice 
autohtone. Astfel, posturile de televiziune 
sunt privite ca o investiţie de scurtă durată, 

123 PPCD, 2006, Ziliberberg, 2004, Biserica Adevărat Ortodoxă, 2007, 
câteva dosare aşteaptă etapa de comunicare.

124 Cazurile relevante la CEDO: Meriakri, 2005, Iordachi, 2006.
125 TV „Euronova”, „Albasat” TV, „Radio Vocea Basarabiei”.
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posturile în cele mai multe cazuri nu sunt 
profi tabile şi sunt dependente de una sau câ-
teva surse de fi nanţare. Pe parcursul anilor 
2005-2006, Guvernul a avut un program de 
susţinere a posturilor TV locale şi regionale 
în valoare de 300 000 lei ca grant pentru in-
vestiţii capitale prin intermediul consiliilor 
raionale. Însă accesul preferenţial la aceste 
fonduri l-au avut consiliile raionale pentru 
crearea posturilor raionale. 

Legea şi amendamentele care reglemen-
tează activitatea televiziunii publice au fost 
elaborate cu contribuţia experţilor Consiliu-
lui Europei şi cu implicarea societăţii civile. 
Sub aspectul conţinutului, însă, în cele mai 
multe cazuri propunerile au rămas nevalo-
rifi cate. Un progres notabil este eliminarea 
răspunderii penale pentru defăimare. Cu ex-
cepţia eliminării răspunderii penale pentru 
defăimare şi a modifi cării art. 16 al Codului 
Civil cu referire la defăimarea civilă, cadrul 
instituţional şi legislativ pentru media scri-
să nu s-a modifi cat. Presa guvernamentală 
are un grad mic de autonomie redacţională, 
există o dependenţă directă faţă de fondu-
rile şi factorul decizional guvernamentale. 
În perioada respectivă, situaţia s-a menţinut 
constantă, iar privatizarea ziarului Moldova 
Suverană nu a redus dependenţa efectivă a 
publicaţiei de guvern.

Principalii actori implicaţi în reglemen-
tarea libertăţii întrunirilor sunt autorităţi-
le publice locale şi poliţia. Constrângerile 
esenţiale pentru manifestarea libertăţii de 
întrunire sunt capacităţile reduse ale autori-
tăţilor publice locale în gestionarea procesu-
lui decizional asupra solicitărilor de întruni-
re, atitudinea insufi cient de cooperantă din 
partea poliţiei în vederea facilitării întruni-
rilor, atitudinea de confruntare a poliţiei cu 
organizatorii întrunirilor, lipsa înţelegerii şi 
deprinderilor necesare pentru cooperarea şi 
facilitarea întrunirilor. Instanţele judecăto-
reşti, reprezintă în general un factor de con-
solidare a libertăţii de întrunire, în cele mai 
dese cazuri susţinând demersul în favoarea 
libertăţii şi împotriva restrângerilor nelegi-
time ale autorităţilor şi poliţiei. Însă, efectul 
întârziat (deseori de câteva luni) al deciziilor 
favorabile subminează exercitarea efectivă 
a libertăţii întrunirilor. Lipsa răspunderii 
autorităţilor publice pentru refuzurile ne-
întemeiate stimulează repetarea acţiunilor 
restrictive din partea autorităţilor publice. 

Recomandări

 Modifi carea Codului Audiovizualului în vede-
rea reducerii implicării CCA în activitatea de 
conţinut a posturilor radio şi TV, liberalizării 
condiţiilor de funcţionare şi de obţinere sub as-
pect de conţinut a licenţelor pentru posturile ra-
dio şi TV şi majorării perioadei de licenţă până 
la 7 ani, conform practicilor europene.

 Modifi carea codului electoral în vederea redu-
cerii rolului CEC în limitarea libertăţii de expri-
mare în perioada ciclurilor electorale.

 Promovarea programelor transparente şi vizibi-
le de subvenţii direcţionate pentru consolidarea 
posturilor autohtone.

 Elaborarea redacţiei noi a legii cu privire la în-
truniri, care ar prevedea un mecanism permisiv 
de desfăşurare a întrunirilor, condiţii precise, 
limitate şi excepţionale de limitare a libertăţii şi 
garanţii instituţionale pentru facilitarea desfă-
şurării întrunirilor.

 Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor publice 
locale în cadrul procesului decizional, dezvol-
tarea gradului mai mare de transparenţă a pro-
cesului decizional şi consolidarea atitudinii de 
cooperare şi conlucrare cu organizatorii întru-
nirilor.

 Adoptarea de către poliţie, alţi factori decizio-
nali şi politici a unei atitudini de cooperare şi 
facilitare a întrunirilor publice şi promovarea 
soluţiilor europene şi democratice în vederea 
reglementării libertăţii de întrunire publică.

 Transmiterea funcţiei de înregistrare a asociaţi-
ilor civice şi partidelor politice către instanţele 
de judecată sau camera de înregistrare prin cre-
area secţiei respective.

 Elaborarea redacţiei noi a legii cultelor în con-
formitate cu standardele Consiliului Europei, în 
care să fi e clar stipulată separarea în practică a 
religiei de stat şi să fi e oferite garanţii de asociere 
religioasă.

 Modifi carea substanţială a pedepselor Codului 
Penal în vederea atenuării acestora, promovării 
sancţiunilor mai blânde şi conform practicilor 
europene şi adoptării pedepselor alternative.

 Promovarea politicilor de asistenţă juridică gra-
tuită pentru cazurile penale şi civile, inclusiv 
prin dezvoltarea şi consolidarea pieţei servicii-
lor juridice gratuite.

 Adoptarea Codului Contravenţional în redacţie 
nouă, care va conţine garanţii de siguranţă şi li-
bertate a persoanei.



125Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII 125Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

A
van

sarea d
em

o
cratizării şi b

u
n

ei g
u

vern
ări

 Consolidarea Baroului Avocaţilor în vederea ri-
dicării transparenţei în activitatea acestuia, for-
tifi cării rolului în aplicarea principiilor etice şi 
asigurarea calităţii pentru serviciile juridice. 

 Adoptarea politicilor de prevenire a torturii în 
locurile de detenţie, inclusiv prin crearea meca-
nismului efectiv pe plan naţional în baza Pro-
tocolului facultativ la Convenţia ONU contra 
Torturii.

 Reducerea numărului de locuri de detenţie prin 
promovarea politicii de desinstituţionalizare a 
copiilor, persoanelor în vârstă şi crearea servicii-
lor comunitare.

 Adoptarea politicilor de integrare a minorităţilor 
naţionale în societate prin cultivarea identităţii 
acestora ca parte a naţiunii statului, promovarea 
politicilor educaţionale de educaţie multilingvă 
pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale şi 
promovarea folosirii limbilor minoritare în lo-
curile cu populaţie compactă a minorităţilor.

 Adoptarea Legii cu privire la combaterea şi 
prevenirea discriminării conform standardelor 
europene şi ratifi carea Cartei europene a Consi-
liului Europei a limbilor minoritare şi regionale.

 Adoptarea şi aplicarea măsurilor speciale şi po-
zitive de facilitare a dezvoltării comunităţilor 
rurale ale romilor.
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Diagnoză
Autoritatea judecătorească din Repu-

blica Moldova a parcurs o serie de reforme 
importante. În perioada 1994-1996, siste-
mul instanţelor judecătoreşti s-a reformat 
din sistem cu două nivele, în sistem cu patru 
nivele. În 2002-2003, sistemul judecătoresc 
cu patru nivele a fost reformat în sistem ju-
decătoresc cu trei nivele, existent şi în pre-
zent. Trebuie evidenţiată şi reforma de drept 
din anul 2003, o dată cu punerea în aplicare 
a Codurilor Penal şi Civil şi a Codurilor de 
Procedură Civilă şi Penală. Această reformă 
de drept a avut un impact direct asupra au-
torităţii judecătoreşti prin introducerea unei 
noi noţiuni: judecător de instrucţie. Reforma 
de drept din 2003 a avut un impact direct şi 
asupra organelor Procuraturii, ai cărei cola-
boratori au obţinut atribuţii mult mai largi 
în procesul penal. Aceste reforme au avut 
ca scopuri declarate efi cientizarea activităţii 
autorităţii judecătoreşti, responsabilitatea şi 
independenţa justiţiei.

În pofi da seriilor de reforme în dome-
niu, situaţia justiţiei este departe de a fi  per-
fectă. La 29 iunie 2007 a fost făcut public 
raportul „Indicatorii Reformei în Justiţie 
pentru Moldova” realizat de Asociaţia Avo-
caţilor Americani (ABA), Iniţiativa pentru 
Supremaţia Legii. ABA a elaborat raportul 
în baza unor norme internaţionale funda-
mentale, identifi când factorii de natură să 
indice progresul spre o justiţie responsabilă, 
efi cientă şi independentă. Conform autori-
lor raportului, analiza tendinţelor din indi-
catorii reformei în justiţie pentru Moldova 
relevă faptul că evaluările acordate pentru 
patru factori s-au îmbunătăţit între 2002 şi 

2003 2004 2005 2006

Procentul de casare a hotărârilor judecătoreşti pe cauze penale 7,2 8,1 8,8 11,8

Procentul de casare a hotărârilor judecătoreşti pe cauze civile 3,8 4,7 5,6 5,1

Cereri depuse la CEDO contra Republicii Moldova 357 441 583 621

2007, pe când evaluările acordate pentru 
cinci factori au înregistrat un declin. Alţi 21 
de factori rămân neschimbaţi, însă 11 din 
aceştia atestă o stagnare apreciată negativ 
atât în 2002, cât şi în 2007126. 

Un prim aspect al activităţii autorităţii 
judecătoreşti se referă la calitatea actului 
de justiţie. Aceasta este atestată de o serie 
de indicatori cantitativi, printre care cei 
mai importanţi sunt numărul de hotărâri 
ale instanţelor judecătoreşti inferioare ca-
sate de instanţele superioare şi numărul ce-
rerilor depuse la Curtea Europeană. După 
cum este arătat în Tabelul 10, procentul de 
casare a hotărârilor este în creştere conti-
nuă în fi ecare an (cu excepţia procentului 
de casare a hotărârilor pe cauzele civile 
în anul 2006, unde se atestă o ameliorare 
a situaţiei cu 0,5%), din care considerente 
conchidem că din acest punct de vedere ca-
litatea actului de justiţie este în descreştere. 
Tendinţa de adresare la Curtea Europeană 
este în continuă creştere, fapt care denotă 
că cetăţenii moldoveni nu prea au încrede-
re în justiţie, căutând asigurarea realizării 
drepturilor lor la instanţele internaţionale. 
Adăugate la numărul de cauze casate la ni-
vel naţional, aceste cifre denotă o dată în 
plus calitatea necorespunzătoare a actului 
de justiţie.

Al doilea aspect relevant se referă la fi -
nanţarea autorităţii judecătoreşti care, dacă 
este efectuată în măsură necesară, garantea-
ză independenţa acestei autorităţi. Nivelul 
de fi nanţare a autorităţii judecătoreşti este 
ilustrat de salarizarea angajaţilor autorităţii 
judecătoreşti şi alocările bugetare pentru 
funcţionarea sistemului. Salarizarea anga-
jaţilor autorităţilor judecătoreşti este relativ 
înaltă comparativ cu salarizarea altor func-
ţionari publici, dar este mică în raport cu 
costurile reale ale vieţii şi nu compensează 
nici pe departe riscurile cu care se confrun-
tă judecătorii. Or, asigurarea materială a 
angajaţilor din sistemul judecătoresc este o 
parte componentă a independenţei autori-
tăţii judecătoreşti în ansamblu. Modalitatea 
de salarizare a funcţionarilor din sistemul 
bugetar a fost reglementată doar în anul 
2005, o dată cu aprobarea legii cu privire la 

4.3. Funcţionarea justiţiei

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  0

PERSPECTIVELE: +1 

Tabelul 10 Indicatori ai calităţii actului de justiţie 

Surse: Buletinele Curţii Supreme de Justiţie, analiza statisticii judiciare (anii 2004-2007) pentru primele două rânduri şi pa-
gina web a Curţii Europene pentru Drepturile Omului, http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/
Reports/Annual+surveys+of+activity/

126 Indicatorii Reformei în Justiţie pentru Moldova, ianuarie 2007, 
Volumul II, Asociaţia Avocaţilor Americani.
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sistemul de salarizare în sectorul bugetar127. 
Începând cu luna decembrie 2005 a fost dis-
pusă mărirea salariilor acestei categorii de 
bugetari, iar o majorare ulterioară urma să 
fi e efectuată începând cu 1 ianuarie 2007. În 
realitate, însă, angajaţii autorităţii judecăto-
reşti nu primesc salariile conform ultimelor 
majorări, ci în valoarea prevăzută pentru 
anul 2006.

Tabelul 11 ilustrează creşterea continuă 
a volumului absolut al cheltuielilor de fi nan-
ţare a autorităţii judecătoreşti, dar şi o stag-
nare a cuantumului procentual, care osci-
lează între 0,12%-0,14% din bugetul de stat. 
Acest nivel este insufi cient pentru a asigura 
o funcţionare adecvată a justiţiei. Finanţarea 
insufi cientă a autorităţii judecătoreşti în cu-
mul cu salarizarea mai mică comparativ cu 
reprezentanţii autorităţii legislative şi execu-
tive infl uenţează direct relaţiile nestatutare şi 
corupţia din aceste organe. Se înregistrează 
progrese în vederea reducerii infl uenţei fi -
nanciare a guvernului asupra justiţiei în ca-
drul aprobării bugetelor. Până în anul 2004, 
mijloacele fi nanciare destinate instanţelor 
de judecată (cu excepţia Curţii Supreme de 
Justiţie) erau distribuite de către Ministerul 
Justiţiei. Începând cu anul 2004, dreptul de 
a gestiona fondurile fi nanciare a fost acordat 
şi Curţilor de Apel, iar din 2005, de această 
atribuţie dispun şi instanţele judecătoreşti 
teritoriale şi specializate. 

Al treilea aspect relevant se referă la 
efi cienţa actului de justiţie. Nu putem vorbi 
despre un act de justiţie efi cient până acesta 
nu este executat şi nu este aplicat pe întreg 
teritoriul ţării. La momentul de faţă, proble-
ma executării hotărârilor judecătoreşti este 
una foarte gravă, în special cea a executării 
hotărârilor judecătoreşti pe cauze civile şi 
economice. Aplicarea Codului de Execu-
tare este greu de analizat deoarece a intrat 
în vigoare la 1 iulie 2005. Departamentul 
de executare a reuşit să sistematizeze doar 
informaţia privind activitatea sa pentru 
anul 2006, dar şi din aceste informaţii re-
ies multiple probleme. Astfel, pe parcursul 
anului 2006 angajaţii Departamentului (282 
persoane) au avut în executare un număr de 
300895 documente executorii având cauze 
civile şi economice, dintre acestea fi ind exe-
cutate doar 155481 proceduri, adică 53,2%, 
înregistrându-se o diminuare de 1,9 puncte 
procentuale comparativ cu anul 2005128. Să 

remarcăm aici că în marea majoritate a ca-
zurilor de condamnare a Republicii Moldo-
va de către CEDO a servit drept temei toc-
mai neexecutarea hotărârilor judecătoreşti. 
Totodată, legislaţia Republicii Moldova şi 
respectiv autoritatea judecătorească nu este 
exercitată pe teritoriul afl at sub controlul 
organelor secesioniste din raionale de est. 
În acest mod, circa 547 mii locuitori ai re-
giunii, adică aproximativ 1/8 parte din po-
pulaţia ţării, este privată de accesul la actul 
de justiţie.

Este simptomatică maniera bolnăvicioa-
să în care organele de stat şi persoanele ofi -
ciale reacţionează la cazurile de constatare 
a vinovăţiei statului de violare a drepturilor 
omului de către CEDO. Au fost înregistrate 
cazuri când Procuratura a expediat scrisori 
de avertizare de pornire a cazurilor penale 
mai multor avocaţi care au declarat public 
că vor acţiona statul la Curtea Europeană în 
cazuri concrete. Tocmai acest tip de reacţii 
ştirbesc cu adevărat imaginea ţării pe plan 
internaţional.

Riscuri
Funcţionarea justiţiei se confruntă cu 

probleme ce pun la îndoială efi cienţa şi le-
galitatea actului de justiţie. Toate aceste pro-
bleme infl uenţează direct sau indirect func-
ţionalitatea autorităţii judecătoreşti. În linii 
generale aceste probleme se referă la:

 Creşterea continuă a numărului de hotărâri ca-
sate de către instanţele judecătoreşti superioare 
(în special pe cauzele penale). Odată cu casarea 
hotărârilor, instanţele superioare indică lacune-
le sau abaterile admise de instanţele inferioare 

Organul 2003 2004 2005 2006 2007

Judecătorii
21,85

23,93 32,94 51,03 55,51

Curţi de Apel 6,98 10,82 15,21 15,66

Judecătoria economică 1,77 2,15 2,52 4,49 4,6

Curtea Supremă de Justiţie 3,65 7,29 17,10 14,28 15,83

Procuratura 25,92 28,88 40,17 67,89 66,29

Buget total alocat autorităţii 
judecătoreşti 53,19 69,23 103,55 152,9 157,89

% din bugetul de stat acordat 
autorităţii judecătoreşti 0,12 0,13 0,12 0,14 0,13

Tabelul 11 Finanţarea autorităţii judecătoreşti, milioane lei 

Surse: Legile bugetului de stat din anii corespunzători 

127 Legea Republicii Moldova nr.355 din 03.03.2006.
128 http://www.justice.gov.md/index.php?cid=192. 
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şi conving publicul de neprofesionalismul per-
soanelor care au adoptat aceste hotărâri. Părţile 
implicate direct sau tangenţial în procese pierd 
astfel încrederea în justiţie. Una din cauzele care 
determină această stare de lucruri este şi numă-
rul destul de mare al cauzelor afl ate în gestiunea 
judecătorilor. În anul 2006, responsabilitatea 
lunară medie pentru un judecător constituia cir-
ca 60 cauze şi materiale, adică circa 3,32 cauze 
pentru fi ecare zi lucrătoare. Evident, nici o cauză 
nu poate fi  soluţionată în mod corect în decursul 
unei singure şedinţe.

 Numărul cererilor depuse la Curtea Europea-
nă contra Republicii Moldova atestă o creştere 
continuă. Aceste aspecte ştirbesc esenţial din 
imaginea justiţiei în Republica Moldova. Altă 
problemă rezultă şi din faptul că CEDO dispu-
ne compensarea fi nanciară a daunelor materiale 
şi morale ale petiţionarilor. Valoarea fi nanciară 
a prejudiciilor indicate de Curte sunt destul de 
mari şi în creştere, depăşind la sfârşitul anului 
2007 suma de peste 1,5 milioane Euro. Aceste 
sume trebuie achitate din bugetul de stat, adică 
din contul contribuabililor fi scali.

 Finanţarea autorităţii judecătoreşti este mai 
mică decât în ţările Europei129. În procesul de 
integrare europeană, Republica Moldova trebuie 
să-şi asigure convergenţa către nivelul european 
de fi nanţare a justiţiei. În funcţie de această insti-
tuţie va fi  judecat nivelul de maturitate democra-
tică a ţării. În prezent, acest domeniu prioritar 
este fi nanţat sub nivelul unor domenii mai puţin 
prioritare pentru funcţionarea unui stat demo-
cratic.

 Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti defi niti-
ve este o problemă-cheie pentru Republica Mol-
dova. Determinând cetăţenii să caute dreptatea 
la CEDO, acest aspect are un impact nefavorabil 
asupra imaginii şi încrederii publice a justiţiei. 
În al doilea rând, neexecutarea hotărârilor ser-
veşte drept temei de adresare la Curtea Euro-
peană, chiar dacă în sine procesul de judecată a 
fost perfect legal şi echitabil. Aceasta atrage după 
sine cheltuieli fi nanciare neprevăzute, care ar fi  
mult mai mici dacă hotărârea ar fi  fost executată 
la nivel naţional.

 Un alt risc enorm este că legislaţia Republicii 
Moldova nu funcţionează pe teritoriul de stat 
afl at sub controlul organelor secesioniste de 
la Tiraspol. Aceasta este o problemă serioasă 
pentru Moldova la momentul actual şi într-un 
fi nal poate duce la pierderea defi nitivă a contro-
lului asupra teritoriului din stânga Nistrului şi 
respectiv integritatea teritorială a statului. Prin 
hotărârea Ilaşcu versus Moldova şi Rusia, Cur-

tea a notat că Moldova poartă răspundere faţă 
de abaterile sau violările drepturilor omului ce 
se petrec în regiunea menţionată. Cu acest pre-
cedent, orice cetăţean moldovean care locuieşte 
în regiune poate acţiona Republica Moldova la 
CEDO pentru încălcarea drepturilor sale funda-
mentale, fi indcă neaplicarea legislaţiei pe acest 
teritoriu duce direct la lezarea drepturilor aces-
tor persoane.

Politici guvernamentale
Planul de Acţiuni Uniunea Europeană 

– Republica Moldova prevede executarea 
unor acţiuni ce sunt îndreptate spre refor-
marea sistemului judecătoresc. În vederea 
realizării Planului au fost modifi cate un şir 
de legi prin care s-a majorat independenţa 
autorităţii judecătoreşti, modalitatea de nu-
mire în funcţie a judecătorilor şi s-au creat 
condiţii pentru creşterea profesionalismului 
angajaţilor autorităţii judecătoreşti. O pro-
blemă rămâne revizuirea competenţei Pro-
curaturii şi modalitatea de numire în func-
ţie a colaboratorilor procuraturii, inclusiv a 
Procurorului General.

Planul Naţional de acţiuni în domeniul 
drepturilor omului pentru anii 2004-2008 a 
fost aprobat prin Hotărârea Parlamentului la 
24 octombrie 2003 în scopul asigurării im-
plementării unei politici unice a instituţiilor 
de stat şi societăţii civile menite să îmbu-
nătăţească situaţia în domeniul drepturilor 
omului. În acest plan sunt prevăzute acţiuni 
în domeniul perfecţionării sistemului orga-
nelor de stat pentru protecţia drepturilor 
omului şi în special a sistemului judiciar. La 
capitolul sistemul judiciar au fost menţiona-
te mai multe activităţi, dar în mare parte ele 
au fost pur declarative şi executarea acesto-
ra nu schimbă radical situaţia în domeniu. 
În vederea realizării Planului sunt purtate 
discuţii publice cu invitarea societăţii civile, 
dar acestea poartă un caracter formal, nefi -
ind înregistrate progrese importante.

La 19 iunie 2006 a fost aprobată Hotărâ-
rea de Guvern nr.668 „privind paginile ofi -
ciale ale autorităţilor administraţiei publice 
în reţeaua Internet”. În acest fel, autoritatea 
judecătorească a stabilit un nou tip de relaţie 
cu societatea. Pe paginile web ale instituţi-
ilor autorităţii judecătoreşti sunt accesibile 
o mare parte din informaţiile de interes pu-
blicle, prin aceasta facilitându-se şi accesul 
liber la justiţie, al cetăţenilor. Un alt aspect 

129 Finanţarea justiţiei în Republica Moldova. Chişinău 2005. Centrul de 
studii şi politici juridice, IDIS Viitorul. pag.4. 
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pozitiv al acestei iniţiative este şi faptul că 
Hotărârile explicative ale Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie, orientate să formeze 
uniformitatea aplicării legislaţiei, sunt acce-
sibile publicului larg.

Încă din 1996, Guvernul a înfi inţat Cen-
trul republican pentru pregătirea şi perfec-
ţionarea cadrelor din sistemele Ministerului 
Justiţiei şi Procuraturii. Totodată, impactul 
acestui Centru este scăzut, nu în ultimul 
rând din cauză că nu sunt prevăzute regle-
mentări clare care ar fi  obligat judecătorii 
sau procurorii să urmeze cursurile de per-
fecţionare. Prin crearea Institutului Naţi-
onal al Justiţiei s-a aprobat regula generală 
conform căreia judecătorii, începând cu 1 
ianuarie 2008, vor fi  obligaţi să frecventeze 
cel puţin 40 ore de formare juridică conti-
nuă anual. Astfel, pregătirea profesională a 
judecătorilor şi procurorilor va spori, fapt 
care se va răsfrânge pozitiv asupra examină-
rii cazurilor afl ate în gestiune.

La capitolul executarea hotărârilor ju-
decătoreşti defi nitive putem remarca două 
aspecte pozitive. Este vorba despre crearea 
Departamentului de Executare a Decizii-
lor Judecătoreşti în anul 2002 şi adoptarea 
Codului de Executare al Republicii Moldo-
va la 24.12.2004, cu intrarea în vigoare din 
01.07.2005. Dar subdiviziunea respectivă nu 
este fi nanţată adecvat şi are un număr foarte 
mic de angajaţi.

Recomandări

 Revizuirea legislaţiei existente şi majorarea 
numărului de judecători la instanţele de drept 
comun. Este necesară modifi carea prevederilor 
anexei la Legea Republicii Moldova nr.853 din 29 
mai 1996 „cu privire la reorganizarea sistemului 
instanţelor judecătoreşti”, care specifi că numărul 
de judecători ai instanţelor judecătoreşti. Majo-
rarea numărului de judecători în instanţele de 
drept comun (conform anexei sunt 48 instanţe 
de drept comun) va reduce simţitor încărcătura 
lunară a judecătorilor. Diminuarea încărcăturii 
lunare a fi ecărui judecător se va răsfrânge şi asu-
pra calităţii actului de justiţie începând chiar din 
prima instanţă. 

 În scopul minimizării numărului de condam-
nări ale ţării la Curtea Europeană şi îmbunătă-
ţirii imaginii sale, Republica Moldova urmează 
să intensifi ce procedurile de soluţionare a cere-
rilor depuse la această instituţie în baza art.38 
şi 39 a Convenţiei Europene, adică în baza în-

ţelegerii amiabile. Soluţionarea pe această cale 
a confl ictului este binevenită din două puncte 
de vedere. În primul rând este posibilă micşo-
rarea sumelor pe care statul le va plăti în cazul 
recunoaşterii violării drepturilor petiţionarului, 
deoarece procedurile de examinare a cazurilor 
la Curte sunt îndelungate, iar în marea majori-
tate a cazurilor petiţionarii caută restabilirea lor 
în drepturi şi nu foloase fi nanciare. În cazul în 
care restabilirea are loc mai târziu, cresc şi pre-
judiciile morale. Mai mult, în cazul acordurilor 
amiabile Guvernul poate negocia cu petiţionarul 
achitarea în tranşe a despăgubirilor pe când în 
cazul recunoaşterii violării drepturilor petiţiona-
rului achitarea se efectuează doar într-o singură 
tranşă. În al doilea rând, Republica Moldova va 
demonstra că este capabilă să-şi rezolve inde-
pendent problemele pe care le are fără interven-
ţia organismelor internaţionale.

 Păstrarea ritmului de creştere a fi nanţării auto-
rităţii judecătoreşti. Este necesar ca o parte din 
sumele alocate să fi e utilizate pentru investiţii 
capitale (reparaţiile sediilor instanţelor judecă-
toreşti, reparaţii ale sălilor de judecată, mijloace 
tehnice etc.). Aceste investiţii se vor răsfrânge 
asupra funcţionării şi imaginii publice a autori-
tăţii judecătoreşti, extinzând accesul publicului 
la şedinţele de judecată, care de multe ori se pe-
trec chiar şi în birourile de serviciu ale judecă-
torilor. De asemenea, participarea unui număr 
mai mare de persoane la şedinţele de judecată 
afectează pozitiv conduita şi prestaţia judecăto-
rului. Prezenţa persoanelor străine la şedinţele 
de judecată imprimă proceselor desfăşurate un 
caracter mai solemn şi ofi cial130. 

 În scopul asigurării executării hotărârilor ju-
decătoreşti este necesară mărirea statelor de 
personal al Departamentului de Executare a 
Deciziilor Judecătoreşti. La momentul actual, 
Departamentul dispune de 42 ofi cii teritoriale, 
la care sunt angajate circa 282 persoane. Pe ter-
men scurt este necesară majorarea numărului de 
angajaţi ai ofi ciilor de executare cu câte cel puţin 
un angajat în fi ecare ofi ciu. Acest lucru va reduce 
simţitor numărul de documente executorii afl ate 
în gestiunea unui executor, sporind cantitatea şi 
calitatea lucrului efectuat de către executorii ju-
decătoreşti. 

 Pentru a soluţiona confl ictul şi a impune res-
pectul faţă de legislaţia Moldovei pe teritoriile 
de est controlate de autorităţi separatiste, orga-
nele de stat competente (Procuratura; Ministerul 
Afacerilor Interne, Centrul pentru Combaterea 
Infracţiunilor Economice şi a Corupţiei, Servi-
ciul Informaţii şi Securitate), pe fi ecare caz de 

130 Raportul analitic semestrial „Constatări preliminare ale monitorizării 
şedinţelor de judecată în Republica Moldova”, realizat de Misiunea 
OSCE în Moldova la 30 noiembrie 2006.
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violare a drepturilor omului, trebuie să iniţieze 
cauze penale cu cercetarea lor obiectivă şi sub 
toate aspectele. Ca urmare a stabilirii vinovăţiei 
persoanei este necesară anunţarea lui în căutare, 
inclusiv prin organele Interpol sau ale Comuni-
tăţii Statelor Independente. În anumite cazuri, 
Preşedintele ţării poate emite decrete de graţie-
re şi în acest fel persoanele care colaborează cu 
regimul separatist nu doar că vor înţelege că în 
Moldova există justiţie, ci vor înţelege, de ase-
menea, că este posibilă iertarea şi reintegrarea în 
societate. Totodată, Republica Moldova urmează 
să elaboreze un standard de reacţionare la decizi-
ile „instanţelor judecătoreşti” din regiunea afl ată 
sub controlul autorităţilor separatiste. Din acest 
punct de vedere, putem remarca doar cazul lui 
Ilaşcu, vizavi de care Curtea Supremă de Justiţie 
a reacţionat şi a recunoscut ilegalitatea deciziei 
de condamnare. O asemenea atitudine este ne-
cesară în fi ecare caz în parte. 

 Se impun şi câteva recomandări pe termen 
lung. O prioritate o reprezintă specializarea 
judecătorilor instanţelor teritoriale în colegii 
distincte penale, civile şi de contencios admi-
nistrativ similar cu colegiile respective existente 
la Curţile de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie. 
Trebuie examinată şi posibilitatea adresării la 
Curtea Constituţională a cetăţenilor în cazul în 
care consideră că drepturile lor au fost încălcate 
de către sau prin intermediul autorităţii judecă-
toreşti. Numirea Procurorului General de către 
Parlament, la propunerea Colegiului Procuratu-
rii (în prezent propus de Preşedintele Parlamen-
tului), ar spori independenţa şi responsabilita-
tea instituţiei. Este necesară asigurarea tuturor 
instanţelor judecătoreşti cu echipament pentru 
înregistrarea şedinţelor de judecată. Nu în ul-
timul rând, salarizarea judecătorilor trebuie să 
conveargă spre nivelul ţărilor vecine.



131Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII 131Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

A
van

sarea d
em

o
cratizării şi b

u
n

ei g
u

vern
ări

Diagnoză
Administraţia publică actuală din Re-

publica Moldova nu se deosebeşte prea mult 
de cea din perioada sovietică în ce priveşte 
metodele de administrare, transparenţa pro-
cesului decizional şi managementul funcţiei 
publice. 

Pe lângă raporturile de subordonare, în 
administraţia publică modernă se conturea-
ză şi alte tipuri de raporturi – laterale, dia-
gonale ş. a. Acestea nu sunt clar reglemen-
tate în legislaţia din Republica Moldova. 
Spre exemplu, Legea privind administraţia 
publică locală stabileşte: „Între autorităţile 
centrale şi cele locale, între autorităţile pu-
blice de nivelul întâi şi cele de nivelul al doi-
lea nu există raporturi de subordonare...”131. 
Limitându-se doar la această declaraţie, le-
giuitorul nu stabileşte care sunt, totuşi, ra-
porturile din procesul administrativ menite 
să asigurare buna guvernare. Nu se bucură 
de o bună reglementare nici alte domenii ale 
administraţiei, inclusiv cel legat de statutul 
juridic al funcţionarului public. Legea-ca-
dru în acest domeniu132 este, în mare măsu-
ră, depăşită. Un nou proiect de lege în acest 
sens a fost elaborat şi pus în discuţie în 2003, 
dar nu este încă adoptat. Asemenea exemple 
putem găsi în multe domenii de activitate 
ale administraţiei. În condiţiile unei regle-
mentări fragmentate şi incerte a procesu-
lui administrativ, pentru administraţie este 
foarte difi cil să organizeze executarea legii, 
să ia decizii corecte şi efi ciente, să stabileas-
că cine este responsabil de executare, cine şi 
cum răspunde pentru eşecurile sau erorile 
guvernării. 

Buna funcţionare a administraţiei pu-
blice depinde în mare măsură de calitatea 
pregătirii profesionale a specialiştilor în do-
meniul respectiv. Calitatea pregătirii func-
ţionarilor publici nu poate fi  astăzi progra-
mată, monitorizată sau evaluată deoarece 
lipsesc criteriile de performanţă ale specia-
listului în administraţia publică în baza că-
rora s-ar face aprecierile. Criteriile date fac 
obiectul Standardului academic (educaţio-
nal) al absolventului specialităţii - adminis-
traţie publică (ştiinţe administrative) care, la 

moment, nu este aprobat în mod ofi cial în 
Republica Moldova. Guvernarea modernă 
poate fi  înfăptuită cu succes doar de cadre 
bine pregătite, ceea ce înseamnă că, cunoş-
tinţele şi aptitudinile acumulate la facultate 
trebuie să corespundă cerinţelor minime de 
executare a funcţiilor publice. Acestea din 
urmă ar trebui să facă obiectul Standardului 
ocupaţional (profesional, al califi cărilor) al 
funcţionarilor publici care, de asemenea, nu 
este elaborat şi aprobat.

Cu tot efortul depus până acum, în Re-
publica Moldova nu se atrage încă sufi cientă 
atenţie pregătirii cadrelor pentru adminis-
traţia publică. Astfel, doar în 4 instituţii de 
învăţământ superior de stat din ţară există 
specialitatea „Administraţie publică”: Uni-
versitatea de Stat din Moldova, Academia 
de Studii Economice din Moldova, Uni-
versităţile de Stat din Cahul şi Bălţi, pentru 
care se alocă anual în jur de 100 de burse. 
Mai mult, dacă până în anul 2006 locurile 
cu taxă la aceste instituţii erau limitate doar 
de capacitatea instituţiei de învăţământ şi 
de numărul candidaţilor înscrişi la concurs, 
din 2006 acest număr este micşorat anual 
în mod arbitrar de către Guvern. Din 2007, 
pentru ASEM nu s-au mai alocat burse la 
specialitatea administraţie publică, iar în ce-
lelalte instituţii locurile s-au redus cu 50%. 
Aceasta înseamnă reducerea rezervei de 
cadre capabilă să înfăptuiască reformele ad-
ministrative necesare în procesul integrării 
europene. La rândul său, perfecţionarea ca-
drelor (învăţarea pe parcursul întregii vieţi) 
este înfăptuită, cu titlu de monopol, de către 
Academia de Administrare Publică pe lângă 
Preşedintele Republicii Moldova (AAP)133, 
fapt ce împiedică înfi inţarea şi dezvoltarea 
şcolilor alternative de administraţie publică 
în Republica Moldova. Aceasta împiedică 
formarea unui corp califi cat de funcţionari 
profesionişti, deoarece AAP, fi ind înfi inţată 
pe lângă Guvern, apoi transferată pe lângă 
Preşedintele Republicii, este o instituţie cu 

4.4. Administraţia publică

EVOLUŢIILE:  0 

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: 0

131 Legea Republicii Moldova nr.436 din 28.12.2006, art. 6, alin. (3).
132 Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul public nr. 443 din 

04.05.1995.
133 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.31 din 11.01.2007 „Cu 

privire la aprobarea Strategiei naţionale de instruire a funcţionarilor 
publici şi a aleşilor local, pentru anii 2007-2010”.
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un învăţământ aservit puterii politice, un 
prototip al şcolilor de partid din perioada 
sovietică.

În defavoarea pregătirii specialiştilor de 
performanţă pentru administraţia publică 
se înscrie şi faptul că, pe parcursul ultimilor 
5-6 ani li s-a impus să se retragă fi lialele fa-
cultăţilor de ştiinţe administrative a institu-
ţiilor de învăţământ din România, deschise 
în cadrul Universităţilor din Cahul şi Bălţi în 
anii 1998-1999, iar din anul 2005 s-a blocat 
semnarea cu România a acordului de alocare 
a burselor pentru tinerii din Republica Mol-
dova. Sub pretextul lipsei de fi nanţe în învă-
ţământ nu se practică invitarea specialiştilor 
din alte state pentru a ţine cursuri de ştiinţe 
administrative şi nici profesorii noştri nu se 
bucură de stagii peste hotare pentru acumu-
lare de experienţă. Această analiză a proce-
sului de pregătire a specialiştilor pentru ad-
ministraţia publică conduce la concluzia că 
guvernarea nu este interesată în ce priveşte 
dezvoltarea şcolilor de ştiinţe administrati-
ve şi pregătirea funcţionarilor cu adevărat 
profesionişti, care să cunoască şi să utilizeze 
tehnologii administrative moderne. 

Selectarea şi promovarea funcţionari-
lor publici este un alt aspect problematic 
în funcţionarea sistemului de administraţie 
publică. În prezent, selectarea şi promovarea 
funcţionarilor publici se face după regulile, 
politizate încă, ale vechiului regim, adaptate 
la condiţiile existente134. De asemenea, nu se 
face nici o distincţie între funcţiile publice 
(care trebuie să fi e ocupate pe bază de me-
rit) şi cele politice (care se ocupă pe bază de 
devotament faţă de puterea politică). Astfel, 
la orice schimbare a conducătorilor autori-
tăţilor publice care, de regulă deţin funcţii 
politice (spre exemplu, miniştri) sunt înlo-
cuiţi şi funcţionarii publici de carieră care 
nu sunt loiali noii conduceri. Această situa-
ţie nu este atât efectul pluralismului politic, 
cât a lipsei unui sistem de selectare şi pro-
movare al funcţionarilor publici pe bază de 
merit. Numai un asemenea sistem poate să 
înlăture infl uenţa politicilor de partizanat 
din gestionarea cadrelor în administraţia 
publică, depolitizarea corpului de funcţio-

nari publici, angajarea şi concedierea func-
ţionarilor publici din interese politice.

Astăzi legislaţia admite, însă nu obligă, 
selectarea funcţionarilor publici prin con-
curs, stabilind şi alte modalităţi alternative 
- angajare, numire, alegere135 – mult mai 
preferate de administraţie. Pe lângă faptul că 
concursul se practică foarte rar la selectarea 
funcţionarilor publici, de multe ori acesta 
poartă un caracter formal. Autorităţile ad-
ministraţiei publice nu au propriile regula-
mente referitoare la procedura desfăşurării 
concursului şi se conduc după Regulamentul 
cu privire la ocuparea prin concurs a func-
ţiilor publice vacante, aprobat prin Hotărâ-
rea de Guvern nr.192 din 01.03.2004. Acest 
Regulament conţine doar norme generale în 
baza cărora fi ecare autoritate publică trebu-
ie să-şi elaboreze propriul regulament care 
să includă reglementări mult mai detaliate, 
specifi ce domeniului de activitate. Nu stau 
mai bine lucrurile nici la capitolul promo-
varea funcţionarilor publici care, în mod 
normal, ar trebui să se facă prin susţinerea 
unui examen din care să rezulte că funcţio-
narul merită să fi e promovat. În acest sens, 
legislaţia prevede că: „trecerea funcţionaru-
lui public, inclusiv la rugămintea lui, într-un 
alt grad de califi care se face succesiv, în con-
formitate cu pregătirea lui profesionala, cu 
rezultatele muncii şi ale atestării, efectuate 
în modul stabilit de legislaţie”136. Astfel, con-
diţiile de promovare sunt la fel de incerte ca 
şi cele de selectare a funcţionarilor publici, 
favorizând clientelismul, nepotismul şi co-
rupţia în administraţia publică.

Riscuri
Reglementările normative confuze ale 

procesului de administrare, atât de frecven-
te în legislaţia Republicii Moldova, vor con-
duce la interpretarea eronată şi executarea 
arbitrară a acestora de către funcţionarii pu-
blici în defavoarea bunei guvernări.

Un alt risc constă în lipsa unui concept 
clar de pregătire a funcţionarilor publici şi, 
respectiv, de dezvoltare a şcolii naţionale de 
administraţie publică. În consecinţă, per-
spectiva integrării europene poate fi  ratată, 
deoarece unul din criteriile de la Copenhaga 
stipulează că aderarea unei ţări la UE este po-
sibilă numai în cazul existenţei capacităţilor 
administrative necesare pentru adoptarea 

134 Expuse în art. 9 şi 14 din Legea Republicii Moldova cu privire la 
serviciul public nr.443 din 04.05.1995.

135 Art.14 din Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul public 
nr.443 din 04.05.1995.

136 Art. 9, alin. (2) din Legea Republicii Moldova cu privire la serviciul 
public nr.443 din 04.05.1995.
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aquisului comunitar. Calitatea guvernării, 
care depinde în mare măsură de nivelul de 
pregătire profesională a funcţionarilor pu-
blici, va stagna, în cel mai bun caz, dacă nu 
se va degrada din cauza reducerii numărului 
de cadre pregătite în domeniul administraţi-
ei publice, a exodului specialiştilor de înaltă 
performanţă, creşterea nivelului de corupţie 
şi nepotismului în administraţie. Nici ni-
velul de trai şi calitatea serviciilor prestate 
populaţiei nu se vor îmbunătăţi simţitor din 
aceleaşi motive expuse mai sus. 

Politizarea excesivă a funcţiilor publi-
ce, angajarea şi concedierea funcţionarilor 
publici din interese politice, ignorarea sis-
temului bazat pe merite de selectare şi pro-
movare a funcţionarilor publici, fac tot mai 
puţin atractive funcţiile publice pentru spe-
cialiştii de înaltă califi care, precum şi pentru 
tinerii specialişti.

Toate acestea constituie riscuri serioase 
pentru dezvoltarea democraţiei şi bunei gu-
vernări în Republica Moldova, iar în cazul 
deschiderii posibilităţii de aderare la UE, 
administraţia publică riscă să primească 
doar cartonaşe roşii la toate sectoarele.

Politici guvernamentale
Politica de cadre pentru administraţia 

publică este în atenţia Guvernului, fi ind rea-
lizată de Direcţia pentru politica de cadre 
din aparatul său. Însă, instrumentele utiliza-
te şi politicile publice respective nu sunt cele 
mai moderne şi democratice. 

O dată cu înfi inţarea Ministerului Ad-
ministraţiei Publice Locale (MAPL) o parte 
din sarcini au fost preluate de către acesta. 
După cum reiese şi din Strategia naţională 
de instruire a funcţionarilor publici şi aleşi-
lor locali pentru anii 2007-2010137 unicii res-
ponsabili de realizarea acesteia sunt MAPL 
şi AAP. Din păcate, nici în această strategie 
nu sunt prevăzute elaborarea şi aprobarea 
standardelor naţionale de califi cări în ad-
ministraţia publică, ci doar se stabileşte ca 
obiectiv, în p. 3.2 „Sporirea standardelor de 
instruire a funcţionarilor publici şi aleşilor 
locali” în care se vorbeşte despre „monito-
rizarea standardelor de instruire” care, prac-
tic, lipsesc. Prin urmare, politicile în dome-
niu nu sunt elaborate în mod consecvent, în 
baza analizei situaţiei de fapt, prognozelor 
de perspectivă şi a experienţei statelor cu de-

mocraţie înaltă. Drept consecinţă, se planifi -
că şi se alocă anual un număr tot mai mic de 
burse pentru specialitatea administraţie pu-
blică (în unele instituţii se lichidează specia-
litatea), fără să se ţină cont de faptul că este o 
specialitate nouă, solicitată mult în procesul 
de modernizare a administraţiei publice. 

Guvernul nu a conştientizat necesitatea 
şi importanţa Standardelor ocupaţionale 
(profesionale) şi a celor academice (educa-
ţionale) pentru administraţia publică. Până 
în prezent nu a întreprins nimic pentru 
elaborarea şi aprobarea acestora în confor-
mitate cu Cadrul European al Califi cărilor. 
Autorităţile publice nu au încheiate acor-
duri bilaterale (parteneriate) de pregătire a 
cadrelor cu instituţiile de învăţământ în do-
meniu. Nici Strategia menţionată mai sus şi 
nici alte acte normative în vigoare nu prevăd 
anumite relaţii de colaborare cu instituţii de 
învăţământ de profi l din ţările Uniunii Eu-
ropene. Prin urmare, putem spune că politi-
cile guvernamentale în domeniul pregătirii 
funcţionarilor de înaltă califi care, care să 
asigure o bună guvernare, sunt incoerente şi 
inconsistente.

O altă politică guvernamentală ţine de 
reforma administraţiei publice, asumată 
prin Strategia Europeană a Republicii Mol-
dova şi Planul de Acţiuni Uniunea Euro-
peană - Republica Moldova. Reforma dată 
nu poate fi  înfăptuită în absenţa unui cadru 
legislativ adecvat. Este ştiut că de competen-
ţa Guvernului elaborarea proiectelor de legi 
şi a altor acte normative, în special a celor 
ce reglementează activitatea administraţiei 
publice. În ultimii zece ani, fi ind adoptate şi 
implementate diferite strategii de reformă a 
APL, s-a ajuns la situaţia că unele din cele 
mai importante aspecte ale administraţiei 
publice fi e nu sunt reglementate clar, fi e sunt 
reglementate de norme depăşite: statutul 
funcţionarilor publici, pregătirea, selecta-
rea şi promovarea acestora; descentralizarea 
serviciilor publice locale; raporturile dintre 
APC şi APL; dezvoltarea regională.

Recomandări

 O primă recomandare ţine de elaborarea şi apro-
barea atât a Standardelor ocupaţionale (profesi-
onale), cât şi a celor academice (educaţionale) de 

137 Aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.31 din 
11.01.2007.
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pregătire a specialistului în administraţia publi-
că. Având în vedere că Fundaţia SOROS – Mol-
dova prin Programul „Administraţie Publică şi 
Buna Guvernare”, a elaborat deja în cadrul unor 
proiecte atât Standardul ocupaţional al funcţio-
narilor din APL, cât şi Standardul academic şi 
profesional al specialistului cu studii superioare 
în domeniul administraţiei publice, realizarea 
acestei recomandări ţine doar de instituirea unei 
autorităţi publice naţionale de aprobare a aces-
tora, pentru a putea fi  implementate. Elabora-
rea acestor Standarde şi a Cadrului Naţional al 
Califi cărilor trebuie să fi e coordonate cu Cadrul 
European al Califi cărilor (EQF). 

 O altă recomandare de care depinde realizarea 
celei dintâi este dezvoltarea reţelei de facultăţi de 
ştiinţe administrative în toate instituţiile de învă-
ţământ (atât de stat, cât şi private) care au infra-
structură şi corp didactic relevant în pregătirea 
funcţionarilor publici. Se ştie că formarea unui 
corp didactic care să asigure pregătirea specialiş-
tilor de înaltă califi care la specialitatea adminis-
traţie publică durează cam 5-6 ani. Prin urmare, 
formarea unei şcoli naţionale de administraţie 
publică depinde de stabilitatea şi continuitatea 
facultăţilor din domeniu, lichidarea lor fi ind, în 
fi ecare caz, bine argumentată şi justifi cată. In-
stituţiile de învăţământ privat sunt acreditate în 
aceleaşi condiţii ca şi cele de stat, respectiv, nu 
este îndreptăţită interzicerea pregătirii funcţio-
narilor publici de către acestea.

 Până la formarea unei veritabile şcoli naţionale 
de administraţie, este necesară dezvoltarea co-
laborării cu şcolile de ştiinţe administrative din 
alte ţări prin încheierea de acorduri guverna-
mentale şi sprijinirea trimiterii tinerilor la studii 
în şcolile de administraţie publică din ţările Uni-
unii Europene, cu garantarea unui loc de muncă 
la întoarcere pentru valorifi carea cunoştinţelor 
acumulate. Aceasta ar accelera procesul de inte-
grare europeană a Republicii Moldova şi ar con-
solida şcoala naţională de administraţie publică. 

 Trebuie continuată perfecţionarea reglementări-
lor normative ale procesului de administrare. În 
primul rând este necesară obligarea, prin lege, a 
autorităţilor publice de a selecta cadrele numai pe 
bază de concurs. Angajarea funcţionarilor publici 
prin concurs (sistem bazat pe merit şi performan-
ţă) va asigura un loc de muncă candidaţilor cu 
cea mai bună pregătire profesională şi va întreru-
pe plecarea acestora din ţară. În al doilea rând, 

aplicarea sistemului bazat pe merite va depolitiza 
corpul de funcţionari publici, va pune în valoare 
pregătirea profesională a acestora şi va exclude 
stilul de comandă în administraţie, corupţia, ne-
potismul şi alte fenomene de acest gen.

 Guvernul trebuie să insiste asupra adoptării cât 
mai urgente a noii legi privind statutul funcţi-
onarului public, în care să-şi găsească refl ectare 
toate recomandările expuse mai sus.

 Următoarea recomandare ţine de reforma şi 
buna funcţionare a sistemului de administraţie 
publică. Astăzi avem un număr mare de legi 
care reglementează activitatea APL (Legea pri-
vind împărţirea administrativ-teritorială, Le-
gea privind administraţia publică locală, Legea 
fi nanţelor publice locale, Legea descentralizării 
administrative, Legea cu privire la proprietatea 
publică a unităţilor administrativ-teritoriale, 
Legea privind administrarea şi deetatizarea pro-
prietăţii publice etc.), ale căror prevederi uneori 
sunt contradictorii sau se suprapun. Pentru a 
exclude aceste contradicţii şi lacunele existen-
te, recomandăm elaborarea şi adoptarea unui 
act normativ unic - Codul comunităţilor locale 
- după exemplul celui francez, în care oricine 
(funcţionar public sau cetăţean) poate găsi răs-
puns la orice întrebare ce ţine de organizarea şi 
funcţionarea APL. 

 De asemenea, în prezent sunt insufi cient şi frag-
mentat reglementate raporturile dintre autorită-
ţile publice de diferite nivele, procedura de luare 
a deciziilor, procedura şi termenele de executare 
ale acestora, provocând confuzii şi tensiuni între 
autorităţile publice şi lăsând deciziile neexecu-
tate. Pentru o reglementare efi cientă a acestui 
proces propunem elaborarea şi adoptarea unui 
Cod de procedură administrativă, după modelul 
celui românesc.

 Pe termen lung, prioritatea de bază este forma-
rea unei şcoli naţionale de ştiinţe administrati-
ve, în baza specialităţilor existente, racordată 
la standardele europene, care s-ar afi rma şi ar 
da rezultate apreciabile după 10-15 ani. Pentru 
aceasta se impune elaborarea unui program efi -
cient, bazat pe standarde academice (educaţio-
nale), de pregătire şi perfecţionare a cadrelor din 
administraţia publică cu excluderea monopolu-
lui şi favorizării unor instituţii de învăţământ din 
acest domeniu.
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Diagnoză

În ultimii ani se observă o dezvoltare 
spectaculoasă a organizaţiilor neguverna-
mentale, numărul celor înregistrate ofi cial 
depăşind cifra de 7000. Astfel, la 1000 de 
locuitori ai ţării revin ceva mai puţin de 2 
organizaţii neguvernamentale. Acest indi-
cator ne plasează cu mult în urma unor ţări 
din Europa Centrală (cum ar fi  Ungaria, 
unde această proporţie este de 4 ONG-uri 
la 1000 de locuitori), dar în acelaşi timp 
stăm mai bine decât Ucraina, unde pon-
derea este de o organizaţie la 2000 de lo-
cuitori. Dinamica dezvoltării sectorului al 
treilea denotă o creştere substanţială a nu-
mărului de organizaţii înregistrate la nivel 
local. În 2006, ponderea ONG-urilor ce 
activează la nivel local practic s-a egalat cu 
cele naţionale.

ONG-urile existente acoperă un câmp 
vast de domenii de activitate, însă aproape 
jumătate din organizaţii existente activea-
ză fi e în domeniul social, fi e în educaţie138. 
Rezultate bune şi implicare mai consisten-
tă în procesul de politici şi servicii publice 
demonstrează ONG-urile din domeniul 
social (vezi subcapitolul POLITICI DE 
PROTECŢIE SOCIALĂ). În acelaşi timp, 
deseori ONG-urile nu se centrează pe do-
menii singulare. În marea lor majoritate, 
organizaţiile adoptă o serie de orientări de 
oportunitate, creându-şi un câmp larg de 
manevrare în adaptarea la mediul fi nan-
ţator. Astfel, tipizarea strictă pe domenii 
a organizaţiilor este greu de realizat. Ana-
lizând evoluţia domeniilor de activitate 
putem afi rma că în ultimii 5 ani a crescut 
ponderea organizaţiilor ce lucrează în do-
meniul social şi s-a redus ponderea celor 
care desfăşoară activităţi în domenii pre-
um drepturile omului, sănătate, sport etc. 
O evoluţie spectaculoasă au avut-o organi-
zaţiile ce activează în domeniul dezvoltării 
comunitare. 

Este încă devreme să vorbim despre 
profesionalizarea organizaţiilor în servicii-
le prestate. În acelaşi timp, organizaţiile se 
confruntă cu insufi cienţă de cunoştinţe şi 
abilităţi în asigurarea durabilităţii fi nancia-

re şi asigurarea sprijinului din partea auto-
rităţilor şi al comunităţii. Deşi se atestă un 
progres comparativ cu anul 2001, dotarea 
tehnică a organizaţiilor este insufi cientă, 
cea mai proastă situaţie atestându-se la ni-
vel local139. 

Resursele fi nanciare ale ONG-urilor 
provin din surse diferite. Primul loc îl de-
ţin fi nanţările din partea donatorilor stră-
ini, iar în organizaţiile locale mici, cotiza-
ţiile de membru rămân o sursă importantă 
în formarea bugetului. Gradul de transpa-
renţă al ONG-urilor este direct proporţi-
onal cu mărimea bugetelor (organizaţiile 
cu bugete semnifi cative sunt obligate să 
efectueze audit fi nanciar), dar în general 
transparenţa este redusă140. Foarte puţine 
organizaţii practică auditul extern, iar cel 
intern este inefi cient datorită gradului spo-
rit de disfuncţie a structurilor organizaţio-
nale de control. Deşi aproape jumătate din 
ONG-uri dispun de o strategie de comu-
nicare, comunicarea cu mediul intern şi 
extern este inconsistentă, iar informarea 
publică prin mass-media despre activită-
ţile desfăşurate de ONG este sporadică şi 
inefi cientă. Deloc surprinzător, imaginea 
ONG-urilor şi nivelul de încredere a po-
pulaţiei în acest tip de organizaţii este în 
continuare foarte redus141.

Colaborarea cu structurile de stat este 
nesistematică şi deseori inconsistentă. La 
nivel local, această colaborare este mai efi -
cientă datorită faptului că problemele co-
munitare afectează în aceeaşi măsură toţi 
membrii comunităţii. La nivel naţional, 
colaborarea implică capacităţi sporite în 
expertiză şi tehnici de lobby şi advocacy, 
tocmai acestea fi ind domeniile proble-
matice ale sectorului neguvernamental 
din Moldova142. Deşi se observă o serie 

4.5. Dezvoltarea societăţii civile

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  +1

PERSPECTIVELE: +1

138 „Studiul privind situaţia sectorului neguvernamental din Moldova”, 
realizat de compania sociologică CBS-AXA şi Centrul CONTACT la 
comanda PNUD Moldova şi Fundaţiei Soros-Moldova, 2007.

139 Ibidem.
140 Ibidem.
141 Ibidem şi „Studiul privind vizibilitatea ONG-urilor în presă”, Centrul 

CONTACT, Chişinău, 2004, www.contact.md. 
142 „Studiul privind situaţia sectorului neguvernamental din Moldova”, 

realizat de compania sociologică CBS-AXA şi Centrul CONTACT la 
comanda PNUD Moldova şi Fundaţiei Soros-Moldova, 2007.
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de progrese importante la acest capitol143, 
participarea sectorului neguvernamental 
în procesul de luare a deciziilor este foarte 
redusă. Acest aspect a fost testat de lipsa de 
energie demonstrată de societatea civilă în 
implementarea SCERS, elaborarea şi dezba-
terea Planului Naţional de Dezvoltare şi în 
aspectele de consultare publică ale procesu-
lui legislativ.

Colaborarea ONG-urilor cu mediul de 
afaceri este într-o fază incipientă. Cadrul le-
gal precar, capacităţile fi nanciare reduse ale 
businessului, puţine afi nităţi şi iniţiative co-
mune, credibilitatea redusă a organizaţiilor 
neguvernamentale în ochii agenţilor econo-
mici sunt doar câteva cauze ce împiedică o 
colaborare construită pe parteneriate dura-
bile, orientate spre asanarea mediului comu-
nitar. Totodată, faptul că Guvernul impune 
multe companii private să participe la fi nan-
ţarea unor proiecte guvernamentale reduce 
volumul resurselor private pe care compani-
ile ar fi  gata să le ofere ONG-urilor.

Colaborarea ONG-ONG este destul de 
efi cientă în cadrul unor reţele. În acelaşi 
timp, se atestă şi existenţa unei concurenţe 
între organizaţiile de acelaşi profi l. Existenţa 
multor reţele şi alianţe neguvernamentale 
nu trebuie privit ca un indiciu al cooperării 
strânse între ONG-uri. Activitatea şi produ-
sele reţelelor ar trebui să fi e indicatorul de 
bază. Ultimele sunt, însă, prea puţine pentru 
a formula concluzii favorabile în acest sens.

Riscuri
În urma analizei situaţiei sectorului ne-

guvernamental putem identifi ca următoare-
le riscuri: 

 Profesionalizarea organizaţiilor neguverna-
mentale va întârzia deoarece ele se axează pe 
mai multe domenii de activitate. La ora actuală 
foarte puţine organizaţii se centrează pe domenii 
singulare de activitate. Acest lucru poate deter-

mina pe termen lung lipsa unor servicii profesi-
oniste prestate de către organizaţiile neguverna-
mentale. Organizaţiile preferă să lucreze în mai 
multe domenii, orientându-se spre priorităţile 
fi nanţatorilor. În aceste condiţii, consolidarea ca-
pacităţilor organizaţionale, instituţionale şi uma-
ne este difi cilă şi frânează dezvoltarea orientată 
spre prestarea serviciilor în mod profesionist.

 Impactul activităţii va fi  în continuare dimi-
nuat din cauza capacităţilor instituţionale 
reduse ale organizaţiilor neguvernamentale. 
Capacităţile instituţionale precare ale organiza-
ţiilor neguvernamentale vor determina în conti-
nuare rezultatele şi impactul activităţii acestora. 
Cu resurse minime, fără o specializare clară, în 
condiţiile unei dependenţe excesive de fi nanţa-
re externă organizaţiile neguvernamentale din 
Moldova vor răspunde din ce în ce mai greu ne-
voilor benefi ciarilor şi îşi vor exercita difi cil rolul 
de mediator între stat şi cetăţean.

 Sectorul neguvernamental în Moldova va de-
pinde în continuare excesiv de fi nanţarea ex-
ternă, iar durabilitatea lui va fi  îndoielnică. 
Din cauza cadrului fi scal precar, a disfuncţiei 
legislaţiei cu privire la fi lantropie şi sponsoriza-
re, a inexistenţei politicilor publice referitoare 
la „comenzile sociale”, precum şi a impozitării 
neformale excesive a mediului de afaceri, ONG-
urile vor continua să fi e condiţionate excesiv de 
dependenţa faţă de fi nanţarea externă.

 Organizaţiile neguvernamentale vor avea în 
continuare un grad redus de transparenţă. 
Capacitatea instituţională redusă de a asigura o 
comunicare efi cientă cu mediul intern şi extern 
al organizaţiei, neimplicarea mass-media în pro-
movarea activităţilor, precum şi costurile ridicate 
la serviciile de audit vor contribui la menţinerea 
unui grad redus de transparenţă a organizaţiilor 
neguvernamentale. 

 Participarea sectorului neguvernamental în 
procesul de luare a deciziilor va fi  în continuare 
redusă. Pe de o parte, acest factor este determi-
nat de capacitatea redusă a autorităţilor centrale 
de a coopera cu societatea civilă în procesul de 
elaborare, implementare şi evaluare a politicilor 
publice. Pe de altă parte, organizaţiile neguver-
namentale au puţine capacităţi de a se implica 
în acest proces. La aceasta se adaugă şi lipsa de 
încredere între reprezentanţii acestor sectoare.

 Încrederea cetăţenilor în ONG-uri nu va creşte. 
Nivelul de încredere a cetăţenilor în organizaţiile 
neguvernamentale va fi  scăzut datorită proble-
melor legate de transparenţa în activitatea ONG-
urilor. Acest lucru este infl uenţat şi de faptul că 
prea puţine ONG-uri au grupuri distincte de be-
nefi ciari şi menţin cu acestea o relaţie constantă 
prin activităţile pe care le realizează. 

142 Parlamentul a adoptat la 29 decembrie 2005 „Concepţia privind 
cooperarea dintre Parlamentul Republicii Moldova şi societatea 
civilă”, prin care s-au stabilit principiile şi mecanismul general 
de interacţiune între Parlament şi reprezentanţii societăţii civile, 
consultarea permanentă între aceste instituţii. Preşedintele Republicii 
Moldova a semnat în decembrie 2005 - ianuarie 2006 decretele 
Concepţiei securităţii naţionale şi Concepţiei Politicii Externe, care 
prevedeau participarea reprezentanţilor societăţii civile la elaborarea 
documentelor respective. Memorandumul privind cooperarea 
în procesul integrării europene, elaborat de Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene (MAEIE) a fost lansat pentru discuţii 
publice în mai 2007. El prevede cooperarea MAEIE cu organizaţiile 
societăţii civile în vederea atingerii obiectivului integrării europene şi 
a Strategiei de informare şi comunicare pentru integrare europeană 
a Republicii Moldova. Memorandumul a fost semnat de peste 30 de 
organizaţii ale societăţii civile.
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 Politicile publice referitoare la sectorul negu-
vernamental sunt permisive, dar se pot trans-
forma în restrictive. Legislaţia naţională ce re-
glementează activitatea ONG-urilor este în plină 
reformare. Tendinţele nu sunt tocmai pozitive 
şi există sufi ciente argumente pentru a crede 
că statul doreşte să intensifi ce controlul asupra 
sectorului al treilea. Ultimele modifi cări la le-
gea cu privire la asociaţiile obşteşti, precum şi 
unele abordări din proiectul legii cu privire la 
organizaţiile necomerciale de utilitate publică144 
demonstrează această tendinţă. 

Politici guvernamentale
Politicile guvernamentale în domeniul 

societăţii civile sunt incoerente şi nesiste-
matice. Nu a existat şi nu există o strategie 
de stat privind dezvoltarea societăţii civile 
(exemplul Letoniei). Autorităţile centrale, se 
pare, nu au nevoie de un partener puternic 
de dialog şi colaborare în procesul de elabo-
rare, implementare, monitorizare şi evaluare 
a politicilor publice în persoana societăţii ci-
vile. În prezent, deşi se înregistrează anumi-
te tendinţe pozitive în procesul de colabo-
rare între structurile publice şi organizaţiile 
neguvernamentale, primele nu contribuie 
cu nimic la dezvoltarea sectorului asociativ. 

Legislaţia ce reglementează activitatea 
elementelor organizate ale societăţii civile 
este în plină reformare, marcată şi de re-
grese în respectarea principiului libertăţii 
de asociere prin înăsprirea controlului din 
partea statului. 

Politicile publice în domeniul promo-
vării fi lantropiei sunt contraproductive. Le-
gea cu privire la fi lantropie şi sponsorizare 
nu funcţionează din cauza mecanismului 
greoi de aplicare şi a lipsei de stimulare 
a donaţiilor. Aplicarea acestei legi de că-
tre donatorii privaţi este difi cilă pentru că 
acest lucru generează deseori impozitarea 
neformală a acestora. 

Cadrul normativ pentru cooperarea în-
tre stat şi societatea civilă este fragmentat şi 
inefi cient. La moment există un cadrul legal 
de cooperare între parlament şi societatea ci-
vilă stabilit de Concepţia privind cooperarea 
între Parlament şi societatea civilă145. Acest 
document determină mecanismul prin care 
ONG-urile se pot implica în procesul de cre-
aţie legislativă. În acelaşi timp, cooperarea în-
tre societatea civilă şi structurile executive nu 
este reglementată de nici un act normativ.

Cadrul legal privind „comenzile soci-
ale” este inexistent. În Republica Moldova 
nu există experienţa „comenzilor sociale” 
executate de către organizaţiile neguverna-
mentale în realizarea unor activităţi sau pre-
starea anumitor servicii. Acest lucru lipseş-
te pe agenda publică şi cea instituţională a 
autorităţilor publice. Din păcate, problema, 
chiar dacă ar trebui să fi e de interes major 
cel puţin pentru ONG-uri, nu constituie o 
preocupare a acestora.

Nu există un cadru legal adecvat şi nici 
o strategie privind concesionarea unor ser-
vicii publice către organizaţiile neguverna-
mentale. În ţările cu democraţii avansate 
există o practică încetăţenită a concesionării 
serviciilor publice către ONG-uri. Raţiunea 
e simplă: organizaţiile neguvernamentale 
oferă aceste servicii la preţ redus, păstrând 
în acelaşi timp calitatea lor. În Republica 
Moldova, la nivel comunitar, există un înce-
put în acest sens în domeniul serviciilor de 
alimentare cu apă şi a căilor de acces (dru-
muri locale). În linii generale, procesul nu 
este reglementat şi nici încurajat. 

Recomandări

 Programele internaţionale de asistenţă pentru 
organizaţiile neguvernamentale trebuie să fi e 
orientate spre consolidarea durabilităţii lor, iar 
priorităţile trebuie să se bazeze pe actualizarea 
permanentă a analizei nevoilor de dezvoltare ale 
ONG-urilor. 

 Organizaţiile neguvernamentale trebuie încura-
jate şi asistate pentru a-şi consolida capacităţile 
instituţionale. Acest lucru urmează să fi e realizat 
de către toţi factorii implicaţi şi interesaţi. Cen-
trele de resurse pentru ONG-uri trebuie să-şi 
elaboreze programele de asistenţă în confor-
mitate cu nevoile de dezvoltare a organizaţiilor 
neguvernamentale. Programele de fi nanţare ale 
instituţiile donatoare trebuie să încurajeze dez-
voltarea asociaţiilor prin sprijinirea dezvoltării 
instituţionale, iar autorităţile publice pot sprijini 
acest proces prin politicile publice în domeniu.

 Trebuie încurajate practicile aplicării instru-
mentelor de control intern în ONG-uri pentru 
sporirea gradului de transparenţă. Organizaţiile 
neguvernamentale, în marea lor majoritate se 
confruntă cu defi cienţe de funcţionalitate ale 
elementelor de structură, mai ales ale organelor 
de control intern. Atât managementul organiza-

144 http://www.justice.gov.md/index.php?cid=161. 
145 http://www.parlament.md/news/civilsociety/.
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ţional, cât şi instituţiile donatoare trebuie să spri-
jine funcţionalitatea consiliilor de administraţie 
şi a comisiilor de cenzori şi de etică în organiza-
ţiile neguvernamentale. De asemenea, urmează 
a fi  sprijinită şi practica efectuării cu regularitate 
a auditului intern în ONG-uri.

 Este necesară elaborarea unei strategii naţionale 
publice de dezvoltare a societăţii civile. Capa-
citatea societăţii civile de a răspunde la nevoile 
cetăţenilor şi de a media interesele lor faţă de 
multipli actori, inclusiv autorităţile publice rele-
vă gradul de democratizare a societăţii. Pentru 
realizarea obiectivelor de integrare europeană 
autorităţile moldovene trebuie să fi e preocupate 
de consolidarea societăţii civile. Fără o societate 
civilă puternică credibilitatea demersurilor de 
integrare europeană este îndoielnică. 

 Controlul din partea statului asupra activităţii 
societăţii civile trebuie să fi e minim. Autorităţile 
publice locale şi centrale trebuie să renunţe la in-
tenţia de a institui un control excesiv asupra acti-
vităţii organizaţiilor neguvernamentale. Această 
tendinţă se conţine în ultimele modifi cări ale Le-
gii cu privire la asociaţiile obşteşti şi în proiectul 
legii cu privire la organizaţiile necomerciale de 
utilitate publică. 

 Se impune completarea cadrului legal ce regle-
mentează cooperarea între stat şi societatea civi-
lă. Aprobarea Concepţiei privind cooperare între 
Parlament şi societatea civilă este un pas necesar, 
nu şi sufi cient. Crearea şi aplicarea mecanismu-
lui de cooperare între autorităţile executive şi 
societatea civilă este imperios necesară.

 Trebuie reformat cadrul legal cu privire la fi lan-
tropie şi sponsorizare şi promovată legea 1%. 
Pentru asigurarea durabilităţii organizaţiilor 
neguvernamentale, dar şi pentru creşterea nive-
lului de independenţă a lor va fi  reformată legis-
laţia cu privire la fi lantropie şi sponsorizare. Cea 
mai relevantă acţiune în acest sens ar fi  adopta-
rea Legii 1%, după practica noilor democraţii 
europene. 

 Autorităţile ar trebui să promoveze politici-
le publice privind „comenzile sociale” pentru 
ONG-uri, asigurarea durabilităţii fi nanciare a 
ONG-urilor şi diminuarea dependenţei lor de 
fi nanţarea externă.
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Alegerile locale 2007 au reprezentat un 
interes special, atât pe plan intern, cât şi pe 
plan internaţional. Modalitatea de desfăşurare 
a alegerilor a fost un test de evaluare a nive-
lului democratizării Republicii Moldova în 
cadrul obligaţiilor asumate în Planul de Ac-
ţiuni Uniunea Europeană — Republica Mol-
dova (2005–2008). Semnarea la 22 februarie 
2005 a Planului de Acţiuni a stabilit drept una 
din priorităţi aducerea procesului electoral în 
conformitate cu standardele OSCE şi a Consi-
liului Europei (CE). 

Aprecieri generale. Misiunea internaţio-
nală OSCE/CPRLCE de observare a alegerilor 
locale 2007 şi-a menţinut atitudinea faţă de 
legislaţia electorală a Republicii Moldova ca 
faţă de una ce “asigură o bază adecvată pentru 
desfăşurarea alegerilor democratice, în măsu-
ra în care este implementată cu bună credin-
ţă”. Defi citul “bunei credinţe” a avut cel mai 
mare impact asupra abaterilor de la normele 
şi standardele internaţionale la alegerile loca-
le din 2007. La aceasta adăugăm următoarele 
observaţii referitoare la anumite aspecte gene-
rale ale alegerilor din 2007:

 Impunerea obligativităţii dezbaterilor electorale şi 
facilitarea procedurilor de acreditare a observatori-
lor naţionali şi internaţionali a avut un efect general 
pozitiv. Totuşi, noua conducere a audiovizualului şi 
public nu a putut asigura accesul echitabil la mass-
media. 

 Prevederile legislaţiei îndreptate spre diminuarea 
manipulării votului alegătorului, au avut drept efect 
subminarea principiului secretului votului. În ¼ din 
secţiile de votare procedurile de numărare a votu-
rilor şi tabulare a rezultatelor alegerilor au fost pu-
ţin satisfăcătoare şi nesatisfăcătoare, lucru datorat 
pregătirii profesionale insufi ciente a funcţionarilor 
electorali numiţi din partea formaţiunilor politice. 

 Autorităţile şi structurile partidului de guvernământ 
au exercitat presiuni şi intimidări asupra unui număr 
de candidaţi din partea opoziţiei, afectând, în general, 
dreptul cetăţenilor de a candida la funcţii publice. 

În comparaţie cu alegerile din 2005, în 
2007 numărul de alegători a crescut cu 18.627 
de persoane. Creşterea nu se datorează unor 
procese demografi ce, ci efectelor modifi cării 
articolului 22 lit. g) din Codul electoral, care 
prevede că Ministerul Dezvoltării Informa-
ţionale (MDI) “asigură evidenţa alegătorilor, 

inclusiv a celor afl aţi peste hotarele ţării în te-
meiul Registrului alegătorilor, format în baza 
Registrului de stat al populaţiei”. Neconcor-
danţa datelor menţionate are la bază inexac-
tităţile admise de autorităţile locale la întoc-
mirea listelor electorale. Numărul alegătorilor 
introduşi în listele electorale suplimentare a 
fost de 84.202 sau 3,8% în circumscripţiile de 
nivelul II, şi de 5.799 sau 6,7% în Găgăuzia. În 
total pe ţară, numărul alegătorilor introduşi în 
listele suplimentare a fost de 90.001, constitu-
ind 3,9%. Precizia întocmirii listelor a fost mai 
înaltă ca la alegerile parlamentare din 2005, 
când în listele suplimentare au fost introduşi 
7% din alegători. 

În general, dreptul fundamental al cetă-
ţenilor de a vota a fost respectat în mod sa-
tisfăcător. Cetăţenii cu drept de vot care nu 
s-au regăsit în listele de bază li s-a permis, în 
conformitate cu legislaţia, să voteze în baza 
listelor suplimentare dacă au probat că sunt 
cetăţeni cu drept de vot ai Republicii Moldo-
va şi că domiciliază în raza secţiei de votare 
respective. A fost înregistrat un număr foarte 
mic de refuzuri de eliberare a buletinelor de 
vot în baza listelor suplimentare, doar în ca-
zurile când cetăţenii nu au putut proba cu acte 
că au dreptul să voteze în secţiile de votare re-
spective. Pentru cetăţenii Republicii Moldova 
domiciliaţi în Transnistria nu au fost întocmite 
liste electorale din cauza opunerii autorităţilor 
neconstituţionale. Alegătorii din trei localităţi 
afl ate sub jurisdicţia regimului neconstituţio-
nal au fost introduşi în listele electorale pentru 
a vota în circumscripţia raională de nivelul II 
– Căuşeni.

Asigurarea condiţiilor şi oportunităţilor 
egale pentru toţi concurenţii. Pentru echi-
librarea şanselor concurenţilor electorali cu 
diferite potenţiale fi nanciare şi informaţiona-
le, CEC a stabilit: plafoanele pentru utilizarea 
resurselor fi nanciare; modalităţile de oferire şi 
rambursare a creditelor; distribuirea uniformă 
a spaţiului pentru reclamă pe panourile publi-
ce şi private; distribuirea şi utilizarea timpilor 
de antenă pentru campaniile desfăşurate prin 
intermediul mijloacelor audiovizuale. În pofi -
da prevederilor legislaţiei electorale şi a efor-
turilor CEC nu toţi concurenţii au benefi ciat 
întotdeauna de oportunităţi egale.

4.6. Subiect special: alegerile locale 2007
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Comisia Electorală Centrală a aprobat 
plafonul mijloacelor fi nanciare care vor pu-
tea fi  virate în fondul electoral al fi ecărui 
concurent electoral, însă raportul despre 
modul în care au fost fi nanţate campanile 
concurenţilor nu a fost făcut public. Par-
tidele au avut obligaţia să prezinte la CEC 
rapoarte privind fi nanţarea campaniei la 
intervale regulate. La termenul încheierii 
campaniei electorale patru formaţiuni po-
litice nu informase CEC despre resursele 
fi nanciare şi provenienţa acestora. Totalu-
rile făcute de CEC atestau că până în ziua 
alegerilor, partidele politice înregistrate în 
calitate de concurenţi electorali au cheltuit 
circa 14 milioane de lei. 

Scandalurile legate de identifi carea sur-
selor de fi nanţare a concertelor cu partici-
parea unor vedete internaţionale, în favoa-
rea unor concurenţi electorali, nu au fost 
elucidate. Acest lucru se întâmplă în pofi da 
faptului că doar persoane juridice private, 
înregistrate în Republica Moldova, al căror 
capital nu conţine cote străine şi persoane 
fi zice cu capacitate de exerciţiu, cetăţeni ai 
Republicii Moldova, pot contribui la fi nan-
ţarea campaniilor candidaţilor doar prin 
virarea banilor pe un cont special cu men-
ţiunea “Fond electoral”. Informaţiile referi-
toare la resursele fi nanciare ale partidelor 
sunt puţin credibile. În lipsa detaliilor se 
poate presupune că toate partidele au decla-
rat doar resursele fi nanciare utilizate pentru 
cheltuieli verifi cabile - resursele utilizate 
pentru achitarea tipăririi materialelor elec-
torale, plasării afi şajului, reclamă la radio şi 
TV. Plata pentru staff -urile electorale, trans-
port şi combustibil pentru aceasta, angajarea 
experţilor PR, invitarea starurilor muzicale 
etc., rămâne obscură.

Partidul de guvernământ a recurs la 
utilizarea infl uenţei administrative pentru a 
organiza întâlniri cu alegătorii la întreprin-
deri în timpul orelor de muncă. Formaţiuni-
le de opoziţie nu au putut benefi cia de astfel 
de întâlniri. Patru formaţiuni de opoziţie au 
relatat că au fost obstrucţionate de poliţie 
când organizau întâlniri chiar în aer liber, 
agitatorii fi ind reţinuţi. 

Refl ectarea campaniei electorale în 
mass-media. Legislaţia electorală reglemen-

tează excesiv de detaliat refl ectarea campa-
niilor concurenţilor electorali în mediile 
audiovizuale publice şi private. Compor-
tamentul presei tipărite private, practic, nu 
este reglementat. Această stare de fapt re-
fl ectă popularitatea surselor de informare 
a cetăţenilor: 80 – 90% privesc zilnic tele-
vizorul, 50 – 60% ascultă radoul şi doar 15 
– 20% citesc ziarele. 

Reglementarea excesivă a audiovizualu-
lui în campaniile electorale se explică prin 
faptul că instituţiile audiovizuale publice şi 
unele private demonstrează un comporta-
ment extrem de părtinitor, favorizând parti-
dul de guvernământ prin elogierea politici-
lor guvernamentale. Nu se respectă standar-
dele în vederea prezentării punctelor de ve-
dere alternative, după cum prevăd “Reperele 
pentru activitatea instituţiilor audiovizualu-
lui public în Republica Moldova”146, elabo-
rate de misiunea permanentă în Moldova a 
OSCE şi Biroul Consiliului Europei la Chi-
şinău încă din martie 2004. CEC a adoptat 
un regulament de refl ectare a campaniilor 
concurenţilor electorali, elaborat de Consi-
liul Coordonator al Audiovizualului (CCA) 
în baza articolului 47 al Codului electoral 
şi a articolului 40 al Codului Audiovizua-
lului. Regulamentul a stabilit modalităţile 
alocării timpilor de antenă gratuit şi plătit 
pentru participanţii la alegeri, precum şi di-
rectivele privind dezbaterile între candidaţi. 
Însă Regulamentul a restricţionat activitatea 
instituţiilor audiovizuale, impunând obliga-
tivitatea duratei de cel puţin 90 de minute 
pe zi pentru dezbateri şi necesitatea elabo-
rării reglementărilor interne de refl ectare a 
campaniilor electorale de către radiodifu-
zorii interesaţi de refl ectarea campaniilor 
concurenţilor. Reglementările respective au 
introdus confuzii în abordările şi comporta-
mentul radiodifuzorilor. 

Reglementările excesive au avut drept 
efect limitarea drastică a radiodifuzorilor 
interesaţi de refl ectarea alegerilor. Organi-
zarea dezbaterilor electorale la posturile au-
diovizuale publice şi private care au decis să 
se implice a fost în conformitate cu regulile 
prestabilite. În schimb, programele de ştiri 
şi analize au avut un caracter părtinitor. 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului 
(CCA), principalul organism de reglemen-
tare a audiovizualului, a avertizat posturile 
publice TV Moldova 1, Radio Moldova şi 

146 http://www.osce.org/documents/mm/2004/03/2490_ro.pdf.
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posturile private NIT TV şi Radio Antena 
C de nerespectarea principiilor de refl ectare 
echilibrată, corectă şi imparţială în emisi-
unile de ştiri. Monitorii misiunii OSCE au 
constatat un comportament similar în cazul 
posturilor regionale TV Găgăuzia şi Telera-
dio Bălţi care în proporţii de peste 70% din 
timpii ştirilor au refl ectat în termeni pozitivi 
şi neutri activităţile administraţiilor locale. 
Prin contrast, CEC a avertizat la cererea 
CCA două posturi private – Pro TV şi Euro 
TV pentru depăşirea limitei zilnice de timp 
pentru publicitatea electorală cu plată în fa-
voarea candidaţilor din partea a trei forma-
ţiuni de opoziţie.

Activitatea componenţei nou alese a 
Consiliului Coordonator al Audiovizualului 
(CCA), îndreptată spre reglementarea com-
portamentului instituţiilor audiovizuale în 
alegeri, a fost întreruptă în ajunul celui de-al 
doilea tur de scrutin prin arestarea şi reţine-
rea a câţiva membri ai instituţiei respective. 
Centrul pentru Combaterea Crimelor Eco-
nomice şi Corupţiei (CCCEC) şi-a explicat 
acţiunile prin necesitatea investigării unui 
caz de presupusă luare de mită. Membrii 
CCA implicaţi în acest scandal au făcut de-
claraţii publice referitoare la faptul că reţi-
nerile puteau fi  legate de avertizările făcute 
de CCA la adresa instituţiilor audiovizuale 
care au manifestat comportament părtinitor 
în favoarea partidului de guvernământ. Cei 
reţinuţi au fost eliberaţi, iar membrul CCA 
arestat a fost eliberat peste aproximativ pes-
te o lună în baza cauţiunii. CCCEC a respins 
aceste afi rmaţii, investigaţiile continuând să 
se desfăşoare.

Comportamentul presei nu este, practic, 
reglementat în virtutea faptului că impactul 
acesteia este mai mic. Monitorizarea din 
partea experţilor naţionali şi internaţionali 
a arătat că toată presa tipărită, indiferent 
de politicile editoriale anunţate, manifes-
tă comportament părtinitor în campaniile 
electorale. Numărul relativ semnifi cativ al 
ziarelor face ca factorul partizan să se echi-
libreze reciproc.

Soluţionarea confl ictelor cu caracter 
electoral. Legislaţia electorală prevede în 
mod expres că, confl ictele electorale pot fi  
soluţionate pe două căi: prin adresare că-
tre organele electorale sau prin adresare în 
faţa curţilor de justiţie. Acest lucru a cre-

at confuzii în lipsa unor reglementări mai 
detaliate. Pe de o parte, organele electorale 
adoptă decizii mai rapid, pe de altă parte, 
deciziile curţilor de justiţie sunt superioare 
celor ale organelor electorale. Observatorii 
locali şi internaţionali au raportat că unele 
consilii electorale de circumscripţie nu au 
analizat în mod adecvat reclamaţiile şi per-
miteau ocazional încălcări ale procedurilor 
legale, ignorând inclusiv hotărârile CEC. 
În perioada electorală, CEC a primit peste 
140 de contestaţii. Multe din reclamaţii au 
fost respinse în vederea lipsei de dovezi, to-
tuşi în virtutea numărului mare de adresări, 
CEC adeseori nu a reuşit să le examineze în 
termenele prevăzute de legislaţie. În marea 
majoritate a cazurilor, contestaţiile s-au re-
ferit la: modul în care a început înregistra-
rea candidaţilor de către consiliile electorale 
de circumscripţie; suspendarea din funcţii 
publice; folosirea resurselor administrative; 
neregularităţile referitoare la desfăşurarea 
campaniei şi intimidarea candidaţilor. 

Hotărârile CEC au fost contestate la 
Curtea de Apel Chişinău doar în trei cazuri. 
În general, hotărârile curţilor au fost pre-
ponderent în defavoarea concurenţilor elec-
torali. Judecarea uniformă de către instanţe 
a cazurilor similare rămâne o problemă care 
urmează a fi  analizată în mod special. S-a 
constatat că numărul contestaţiilor depuse 
formal a fost per ansamblu relativ scăzut, 
în pofi da numeroaselor semnale probate. 
Reprezentanţii mai multor concurenţi elec-
torali au menţionat că au refuzat să depună 
contestaţii formale deoarece nu aveau încre-
dere în imparţialitatea autorităţilor electora-
le şi instanţelor de judecată şi le era teamă de 
pedepse. 

După primul tur de scrutin CEC, consi-
liile electorale de circumscripţie şi instanţele 
de judecată au primit un număr semnifi cativ 
de reclamaţii, solicitând numărarea repetată 
a buletinelor sau chiar invalidarea alegeri-
lor. Unele solicitări, în limitele a 1 – 2% din 
circumscripţii, au fost satisfăcute. CEC nu a 
avut împuterniciri să impună sancţiuni în 
cazuri în care au fost comise încălcări, dato-
rită lipsei mecanismelor de punere în aplica-
re în legislaţia electorală.

Monitorizarea alegerilor. După alegeri-
le parlamentare din 2005, prevederile legis-
laţiei electorale referitoare la monitorizarea 
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procesului electoral de către organizaţiile 
locale şi internaţionale au fost modifi cate 
şi îmbunătăţite substanţial. Procedura de 
acreditare a observatorilor naţionali şi in-
ternaţionali a fost simplifi cată, necesitând 
doar anumite dovezi ce atestă competenţa 
solicitanţilor. Misiunea OSCE/BIDDO de 
obicei nu monitorizează desfăşurarea ale-
gerilor locale. În cazul Republicii Moldova 
OSCE/BIDDO a monitorizat, începând cu 
1995, alegerile locale pentru a treia oară 
(doar în 1999 OSCE nu a monitorizat ale-
gerile locale) pe motiv că persistă pericolul 
amestecului autorităţilor în procesul electo-
ral. Monitorizarea alegerilor locale din 2007 
a fost decisă de către OSCE/BIDDO după 
ce în februarie 2007, o misiune de evaluare 
a situaţiei preelectorale a acestei instituţii a 
constatat motive de îngrijorare pentru in-
tegritatea procesului electoral. Începând cu 
aprilie 2007, misiunea OSCE a avut 25 de 
experţi şi observatori pe termen lung dislo-
caţi în Chişinău şi în cinci centre raionale. 
În ziua votării, misiunea OSCE a dislocat 
187 observatori pe termen scurt din 46 sta-
te-membre ale OSCE, inclusiv o delegaţie 
compusă din 18 membri ai CPLRCE pe tot 
teritoriul Republicii Moldova. Observatorii 
OSCE au vizitat circa 750 de secţii de votare 
dintr-un număr total de 1934.

Au participat activ la monitorizarea 
alegerilor şi observatorii locali. Observato-
rii naţionali au constituit Coaliţia–2007 la 
care au aderat 16 organizaţii. Coaliţia-2007 

a avut 30 de observatori pe termen lung şi 
peste 2000 de observatori pe termen scurt 
pentru observarea votării în ziua alegerilor. 
Un număr de peste 20 de organizaţii non-
guvernamentale au monitorizat alegerile în 
afara Coaliţiei. Concluziile monitorizării 
observatorilor naţionali au coincis în linii 
mari cu concluziile din rapoartele observa-
torilor internaţionali. 

Creşterea ratei absenteismului. Una 
din modalităţile de exprimare a nemulţumi-
rii faţă de politicile guvernamentale şi neîn-
crederea în integritatea procesului electoral 
este absenteismul. Rata participării cetăţeni-
lor Republicii Moldova la alegeri se înscrie 
în limitele ratei medii de participare pentru 
ţările Europei. Un fenomen îngrijorător este 
tendinţa de descreştere continuă a ratei de 
participare la alegerile locale. Rata de par-
ticipare la alegerile locale din 2007 a scăzut 
până la 52,3% faţă de rata de 58,7% la alege-
rile locale din 2003 (Figura 26).

Absenteismul ca modalitate de compor-
tament electoral refl ectă două tendinţe – de 
protest şi de indiferenţă (vezi CULTURA ŞI 
PARTICIPAREA POLITICĂ). Atitudinea 
de protest poate fi  remarcată prin oscilaţiile 
ratei de participare pe fundalul unor eveni-
mente politice de rezonanţă: pe ţară, la ale-
gerile locale din 2007 au participat 1.205.704 
alegători versus 1.293.955 alegători în 2003, 
cu 6,8% mai puţin. În Găgăuzia, la alegerile 
locale din 2007 au participat 50.629 alegă-
tori versus 46.418 alegători la alegerile din 
2003, rata de participare crescând cu 9%. 
Diferenţa de comportament electoral pe 
ţară în ansamblu şi în Găgăuzia, în particu-
lar, poate fi  explicată prin efectele legate de 
schimbarea conducerii autonomiei găgăuze 
în decembrie 2006.

Schimbarea confi guraţiei politice. 
Scrutinul din 3 iunie 2007 a schimbat con-
fi guraţia puterii locale la nivel de raioane în 
Republica Moldova. Executivele raionale 
sunt conduse în proporţie de aproximativ 
2/3 de coaliţii ale formaţiunilor de opoziţie. 
Partidul de guvernământ deţine conducerea 
a aproximativ 1/3 din raioane, pierzând ca-
lifi cativul de partid dominant. În urma ale-
gerilor din 3 iunie 2007, pentru prima oară 
în istoria electorală a Republicii Moldova 
şase formaţiuni au obţinut un rezultat elec-
toral de peste 4% la nivel naţional, rezultat 

Sursa: Conform informaţiilor Comisiei Electorale Centrale;

Figura 26 Rata de participare la alegerile locale, % din numărul 
cetăţenilor cu drept de vot
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care indică redistribuirea mai dispersată a 
simpatiilor electorale ale cetăţenilor. În per-
spectiva unei guvernări stabile la nivel raio-
nal şi în perspectiva alegerilor parlamentare 
din 2009 se impune necesitatea coalizării 
forţelor politice după diferite criterii sau in-
terese politice. 

Erodarea “parteneriatului politic” – fac-
tor de destabilizare politică. Confl ictele cu 
caracter electoral apărute între principalele 
formaţiuni politice au avut drept consecinţă 
coalizarea formaţiunilor de opoziţie împo-
triva partidului de guvernământ în vederea 
alegerii executivelor raionale. Drept conse-
cinţă, liderii partidului de guvernământ au 
declarat sistarea “parteneriatului politic” cu 
opoziţia şi recurgerea la politici de confrun-
tare la nivel administrativ şi propagandis-
tic. Acutizarea confl ictelor între partidul de 
guvernământ şi opoziţie s-a răsfrânt asupra 
funcţionării normale a unor instituţii publi-
ce, precum Comisia Electorală Centrală şi 
Consiliul Coordonator al Audiovizualului. 
Recurgerea la diverse metode de infl uenţare 
a evenimentelor politice şi administrative de 
către partidul de guvernământ sugerează că 
menţinerea acestuia la guvernare prevalea-
ză asupra atingerii obiectivelor strategice de 
integrare europeană. Deopotrivă cu reacţii-
le de răspuns ale formaţiunilor de opoziţie 
aceste acţiuni au un potenţial foarte înalt 
de destabilizare politică pentru perioada de 
până la alegerile parlamentare programate 
pentru 2009. 

Recomandări

 Implementarea plenară a recomandărilor Comisi-
ei de la Veneţia în vederea alinierii legislaţiei elec-
torale a Republicii Moldova cu standardele impuse 
de Codul bunelor practici în materie electorală.

 Modifi carea Codului electoral în vederea delimi-
tării clare a prevederilor referitoare la alegerilor 
locale şi cele parlamentare. 

 Elaborarea şi desfăşurarea de către CEC a unor 
programe de educaţie civică şi electorală perma-
nente, îndreptate spre creşterea participării la vo-
tare şi micşorarea numărului voturilor nevalabile. 

 Elaborarea şi editarea „Manualului funcţiona-
rului electoral” pentru instruirea funcţionarilor 
electorali din consiliile şi birourile electorale; 

 Adoptarea şi aplicarea legii noi privind partidele 
politice cu luarea în consideraţie a recomandări-
lor instituţiilor internaţionale şi a organizaţiilor 
locale specializate.

 Adoptarea şi implementarea adecvată a legii fi nan-
ţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.

 Analiza contestaţiilor concurenţilor electorali 
şi a alegătorilor din perioada electorală 2007 
pentru elaborarea de către Curtea Supremă de 
Justiţie a recomandărilor pentru Curţile ierarhic 
inferioare a modalităţilor de soluţionare unifor-
mă a cauzelor cu caracter electoral.

 Dezvoltarea de către CEC şi Ministerul Dezvol-
tării Informaţionale a “Registrului alegătorilor” 
pentru întocmirea corectă a listelor de electorale.

 Însuşirea şi introducerea treptată a practicilor şi 
standardelor OSCE privind “votul electronic”. 





Promovarea unei 
politici externe 

efi ciente



“Prostia înseamnă să faci acelaşi 
lucru în mod repetat, aşteptând 
rezultate diferite”.  

Anonim

“Un arcaş bun atinge ţinta chiar 
înainte de a trage”. 
         Ch’ao Pu-Che
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Pentru a putea înţelege în totalitate ade-
vărata imagine pe care Republica Moldova 
o are în lume, este necesară efectuarea unei 
analize detaliate a multiplelor surse de infor-
mare. Astfel de surse pot fi  în primul rând 
indicatorii pe ţară calculaţi de instituţiile in-
ternaţionale, studiile şi rapoartele efectuate 
de organismele internaţionale şi cercetători 
independenţi, informaţia din reviste şi ziare, 
opiniile oamenilor simpli. În acelaşi timp, 
percepţia omului simplu occidental despre 
o ţară sau alta este adeseori determinată de 
informaţia succintă percepută din mass-me-
dia şi este dominată de anumite clişee şi ste-
reotipuri, mai mult ori mai puţin adevărate. 

Un rol hotărâtor în formarea imaginii 
externe a Republicii Moldova îl joacă indi-
catorii internaţionali calculaţi de organis-
mele şi instituţiile internaţionale ofi ciale. 
Deşi adesea astfel de evaluări sunt mai mult 
sau mai puţin aproximative, ele reprezintă, 
în general, situaţia reală a lucrurilor. O ana-
liză atentă a acestor indicatori nu creează la 
prima vedere temeri generale, dar nici nu 
inspiră un prea mare optimism (Tabelul 12 
şi Tabelul 13). 

Moldova este plasată în categoria ţărilor 
cu un venit mai mult decât modest, având 
ca vecini ţări precum Guinea, Barbados şi 

Laos147. Conform estimărilor Băncii Mon-
diale pentru 2006, cu un PIB per capita de 
2,818 USD, ţara noastră a fost pe locul 126 
din 179 ţări. 

Conform Indicatorului Transformation 
Status Index calculat de Bertelsmann Stif-
tung pentru anul 2006, cu un punctaj de 
5,06 (poziţia 75 din 119) Republica Moldo-
va este plasată la coada grupului ţărilor cu 

5.1. Cum suntem văzuţi în lume

Promovarea unei politici 
externe efi ciente

Capitolul cinci este consacrat politicii externe promovate de Republica Moldova. Imaginea 
predominant negativă pe care o are ţara noastră în lume demonstrează efi cienţa scăzută 
a acestei politici. Evidenţiind îmbunătăţirea relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea 
Europeană, autorii schiţează în acelaşi timp şi un set de acţiuni pentru apropierea mult mai 
consistentă a ţării noastre de UE. După cum arată acest capitol, Republica Moldova nu este în 
stare să-şi construiască relaţii normale cu România. În cazul Ucrainei, subiectul transnistrean, 
problemele patrimoniale şi energetica sunt cele mai fi erbinţi aspecte pe care Chişinăul doreşte 
să le soluţioneze. Deteriorarea relaţiilor cu România are la bază un set de probleme identitare 
pe care trebuie să le rezolve nu politicienii, ci fi ecare cetăţean în parte, pentru sine. Nici relaţiile 
Republicii Moldova cu Federaţia Rusă nu sunt mai simple, acestea fi ind analizate în subiectul 
special din acest capitol. În acest capitol sunt analizate evoluţiile majore, situaţia curentă şi 
priorităţile pe termen scurt pentru asigurarea securităţii militare a ţării.

EVOLUŢIILE:  -1 

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: 0

Organizaţia / Instituţia Denumirea Indicatorului 2003 2004 2005 2006

Banca Mondială PIB nominal $ 3,242

Banca Mondială PIB per capita $ 2,818

Fondul Monetar Internaţional PIB nominal $ 2,266

CIA World Factbook PIB per capita $ 1800 1900 2000

Bertelsmann Stiftung Transformation Status Index 4.1 5.06

Bertelsmann Stiftung Transformation Management Index 3.3 3.5

Transparency International Corruption Perception Index 2.4 2.3 2.9 3.2

Heritage Foundation/Wall Street Journal Index of Economic Freedom 59.5

Reporters Without Borders Worldwide Press Freedom Index 27 20.5 17.5 19.17

Forumul Mondial Economic Networking Readiness Index (-) 
0.78 3.13

Foreign Policy / “Fund for Peace” The Failed States Index 92 82.5 85.7

World Bank Group World Development Indicators / 
The World by Income

low 
(less 825$)

Tabelul 12 Poziţiile Republicii Moldova în ratinguri internaţionale, 
în bază de punctaj (index list)

Surse: variate, indicate în coloana 1

147 http://siteresources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/GDP.
pdf  - Total GDP 2006.
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Organizaţia / Instituţia Denumirea Indicatorului 2003 2004 2005 2006

Banca Mondială PIB nominal $ 141

Banca Mondială PIB per capita $ 126

Banca Mondială Doing Business in Moldova 88 103

Fondul Monetar Internaţional PIB nominal $ 139

CIA World Factbook PIB per capita $ 179 179 152

Bertelsmann Stiftung Transformation Status Index 79 75

Bertelsmann Stiftung Transformation Management Index 76 95

Transparency International Corruption Perception Index 100 116 88 79

Heritage Foundation/Wall Street Journal Index of Economic Freedom 81

Reporters Without Borders Worldwide Press Freedom Index 94 78 74 85

Forumul Mondial Economic Networking Readiness Index 92

Foreifgn Policy/”Fund for Peace” The Failed States Index 48

“defi cienţe în domeniul democraţiei bazate 
pe economia de piaţă”. Vecinii nemijlociţi 
ai Republicii Moldova, în această listă, sunt 
Emiratele Arabe Unite şi Papua Noua Gu-
inea. Conform acestui indicator, din 2003 
Moldova a evoluat puţin (afl ându-se pe lo-
cul 79 în 2003), iar trendurile de dezvoltare 
democratică şi economică au rămas practic 
neschimbate148. În acelaşi timp, evoluţia In-
dicatorului Management Index al Republicii 
Moldova, calculat de Bertelsmann Stift ung, 
a avut o traiectorie mai dramatică. Republi-
ca Moldova a degradat de pe poziţia 76 pe 
care o deţinea în 2003 pe poziţia 92 în 2006, 
ajungând din categoria ţărilor cu un “mana-
gement de succes moderat” în grupul ţărilor 
cu un “management de succes limitat”149.

Conform indicelui de percepţie a corup-
ţiei (Corruption Perception Index) calculat 
de Transparency International pentru toate 
ţările lumii, în anul 2006 Republica Moldo-
va se plasa pe locul 79 cu un punctaj de 3,2, 
printre vecinii săi fi gurând Iran şi Tanzania. 
Acest indicator s-a înrăutăţit continuu, ţara 
noastră ajungând de pe locul 63 din 91 de 
ţări în 2001 pe locul 116 din 145 de ţări în 
2004. În 2005 acest indicator a început uşor 

să se îmbunătăţească, dar conform sonda-
jelor, o treime dintre agenţii economici din 
Moldova recunosc că plătesc mită regulat 
autorităţilor publice150.

Indicatorul de libertate economică (In-
dex of Economic Freedom) elaborat de He-
ritage Foundation şi Wall Street Journal pen-
tru anul 2006, plasează Republica Moldova 
pe locul 81 din peste 150 de ţări cu punctajul 
de 59,5, la limita dintre Moderate Free (mo-
derat liberă) şi Mostly Unfree (în cea mai 
mare parte neliberă). La acest capitol noi 
suntem surclasaţi de multe ţări din spaţiul 
post-socialist. De exemplu, Mongolia a reuşit 
performanţa să-şi dezvolte o economie mai 
liberală, plasându-se în această grilă deasu-
pra Republicii Moldova cu 60,1 de puncte. 
Vecinii noştri nemijlociţi plasaţi în aceeaşi 
grilă sunt Kenya şi Fiji cu 59,8 şi respectiv 
59,4 de puncte151. În ciuda declaraţiilor ofi -
ciale pline de optimism, politicile publice 
suferă de lipsă de conţinut, iar interferenţele 
guvernamentale directe îngrijorează investi-
torii europeni care sunt în continuare reti-
cenţi în ceea ce priveşte investiţiile de durată. 
Datorită acestui fapt Moldova nici până azi 
nu este în zona de acoperire a companiilor 
aeriene europene majore, iar infrastructura 
hotelieră este subdezvoltată. Conform Inves-
tment Climate Statement, Moldova 2006 ela-
borat de BISNIS şi amplasat pe site-ul ofi cial 
al Ambasadei SUA de la Chişinău, se atestă 
că Moldova se mişcă, deşi lent, spre un regim 
comercial liberal cu o micşorare a impozite-
lor, îmbunătăţire administrării fi scale, trans-
parenţă guvernamentală şi simplifi carea le-
gislaţiei de antreprenoriat. Cu toate acestea, 
climatul de afaceri din Moldova nu a suferit 
schimbări semnifi cative conform studiului 
anual “Costul reglementării de stat a activi-
tăţii întreprinderilor” realizat în cadrul pro-
iectului Băncii Mondiale “Ameliorarea com-
petitivităţii”152, iar Guvernarea actuală nu îşi 
poate încă determina rolul său în economie 
şi nici contribui efi cient la crearea unui me-
diu de afaceri mai bun (vezi ECONOMIA 
REALĂ).

În domeniul libertăţii mass-media, Re-
publica Moldova se afl ă într-o poziţie şi mai 
proastă. Indicatorul Global de Libertate a 
Presei (Worldwide Press Freedom Index) 
elaborat de „Reporters Without Borders”/ 
„Reporters Sans Frontiers” pentru anul 
2006, plasează Republica Moldova pe lo-

Tabelul 13 Poziţiile Republicii Moldova în ratinguri internaţionale, 
în baza de poziţie (rank list)

Surse: variate, indicate în coloana 1

148 http://www.bertelsmann-transformation-index.de/37.0.html?&L=1 
– Bertelsmann Transformation Index

149 http://www.bertelsmann-transformation-index.de/fi leadmin/pdf/
BTI_2006_Detailed_Ranking.pdf - Bertelsmann Transformation Index

150 http://www.transparency.org/news_room/in_focus/2006/cpi_2006_
_1 - 2006 Corruption Perceptions Index.

151 http://www.heritage.org/research/features/index/countries.cfm, 
Index of Economic Freedom

152 http://www.interlic.md/news/1633-rom.html - “Costul reglementării 
de stat a activităţii întreprinderilor”.
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cul 85 (din 168 ţări) cu 19,17 puncte, ceea 
ce este cu 9 puncte mai puţin decât în 2005 
când Republica Moldova a fost plasată pe 
locul 74 cu 17,50 de puncte153 (vezi DREP
TURILE OMULUI).

Indicele de Pregătire Informaţională 
(Networking Readiness Index) elaborat de 
Forumul Mondial Economic (World Econo-
mic Forum) ilustrează capacitatea ţării de a 
exploata oportunităţile oferite de tehnologi-
ile informaţionale şi comunicare şi impactul 
pe care îl au tehnologiile în creşterea compe-
titivităţii ţării. Indicele este compus din mo-
dulele de mediu oferite acestei competitivi-
tăţi de către ţară ori comunitate, pregătirea 
elementelor-cheie din această comunitate 
să folosească această tehnologie şi folosirea 
tehnologiei informaţionale de către şi între 
membrii acestei societăţi. Pentru anul 2006-
2007, Republica Moldova este plasată pe lo-
cul deloc îmbucurător 92 cu un punctaj de 
3.13, între Georgia şi Tanzania, în totalul de 
122 de ţări din listă154 (vezi INFRASTRUC
TURA DIGITALĂ).

Un raport recent al Asociaţiei Interna-
ţionale a Producătorilor de Soft  (Business 
Soft ware Alliance) include Republica Mol-
dova, în echipă cu Armenia şi Azerbaidjan, 
pe lista cu 20 de ţări în care se atestă cel mai 
înalt nivel de piraterie în domeniul soft ware. 
În acelaşi timp, Republica Moldova este în 
coada clasamentului în privinţa acoperirii 
cu reţele broadband şi folosirii tehnologiilor 
informaţionale. Cu toate acestea, Republica 
Moldova este bine cunoscută ca o piaţă unde 
se atestă existenţa unor numeroase compa-
nii de outsourcing şi ţara este recunoscută 
prin califi carea destul de înaltă a specialiş-
tilor din domeniul tehnologiilor informaţi-
onale (IT). 

Şi mai îngrijorătoare este imaginea 
externă a ţării din punct de vedere al sta-
bilităţii sale. Conform studiului elaborat de 
revista Foreign Policy şi centrul de cercetări 
“Fund for Peace” în baza analizei a 117 ţări, 
Republica Moldova a devenit o ţară mai in-
stabilă. Situaţia ţării s-a înrăutăţit în compa-
raţie cu anul precedent cu 9 poziţii şi ocupă 
în prezent locul 48 din topul celor 60 de 
ţări cele mai vulnerabile, cu un punctaj de 
85,7. Indicele de Eşec Statal (Failed States 
Index) pentru 2007 a fost calculat în baza 
a 12 criterii politice, economice şi sociale, 
luându-se în consideraţie situaţia demogra-

fi că, existenţa refugiaţilor, respectarea drep-
turilor omului etc.155.

Republica Moldova este privită ca ţară 
furnizor de femei pentru exploatarea sexu-
ală, conform unui raport dedicat eforturilor 
guvernelor pentru eliminarea formelor gra-
ve de trafi c cu fi inţe umane pe anul 2007, 
elaborat de către Departamentul de Stat al 
SUA. Ţara noastră este văzută ca ţară unde 
statutul femeii este limitat şi unde femeia 
este exclusă din viaţa socială şi politică156. 
Totodată, Moldova lasă şi impresia de ţară 
unde rănile istorice încă nu s-au vindecat, 
modelul european de împăcare nu a fost 
încă aplicat şi unde persistă sentimente xe-
nofobe şi naţionaliste.

Conform raportului anual “Nations in 
Transit” elaborat de organizaţia Freedom 
House pentru anul 2006, Republica Moldova, 
campion al reformelor în anii 1990, a pierdut 
teren după 2001, odată cu venirea la putere a 
Partidului Comunist, iar tranziţia bate pasul 
pe loc. Raportul menţionează că, deşi gradul 
de pluralism al vieţii politice în ţară este ridi-
cat, nu există o garanţie că elementele demo-
cratice vor fi  consolidate în condiţia în care 
Moldova încă rămâne cea mai săracă ţară 
din Europa, iar confl ictul transnistrean nu 
este soluţionat. Concluzia raportului este că 
în pofi da retoricii pro-europene, progresele 
Moldovei au fost modeste în 2006. Preşedin-
tele îşi exercită autoritatea fără ca aceasta să 
poată fi  contestată într-un cadru democratic, 
în condiţiile în care unele părţi ale opoziţi-
ei s-au asociat comuniştilor, iar altele s-au 
dezintegrat. Raportul menţionează că pro-
cesul de reformă electorală s-a încetinit, iar 
recomandările OSCE la acest capitol au fost 
ignorate. Societatea civilă rămâne slabă, iar 
sectorul nonguvernamental nu poate rezista 
fără un sprijin fi nanciar din străinătate. Ra-
portul menţionează în continuare o presiune 
asupra mass-mediei, iar adoptarea noului 
Cod al Audiovizualului întârzie să producă 
rezultatele aşteptate. În ceea ce priveşte com-
baterea corupţiei, deşi autorităţile au făcut 

153 http://www.rsf.org/rubrique.php3?id_rubrique=554 – Reporters 
without borders.

154 http://www.weforum.org/pdf/gitr/rankings2007.pdf - The Networked 
Readiness Indexx 2006-2007.

155 http://www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_
id=3865&page=7, The Failed States Index 2007. 

156 http://www.azi.md/news?ID=44744 - Departamentul de stat al SUA 
declara ca Moldova este un mare furnizor de femei pentru exploatare 
sexuala. 13 iunie 2007.
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eforturi considerabile pentru a elabora un 
cadru legal efi cient, au avut succese modeste 
în implementarea acestora157.

Aceste fenomene sunt sufi ciente pentru 
a crea temeri generale şi nu sunt prea încu-
rajatoare în ceea ce priveşte imaginea Re-
publicii Moldova în lume. În comparaţie cu 
marea majoritate a ţărilor din regiune, Re-
publica Moldova se identifi că cu o ţară stag-
nantă, obscură, indecisă şi prost guvernată.

Problema transnistreană este una cu 
totul specială, fi ind una din cele mai grave 
probleme de imagine cu care se confruntă 
Moldova. Dacă toate celelalte probleme so-
cio-economice şi politice se afl ă mai mult sau 
mai puţin la etapa de soluţionare, problema 
transnistreană se afl ă într-o fază de îngheţ 
profund. Problema transnistreană are un po-
tenţial mare de menţinere a imaginii nefavo-
rabile a ţării, chiar dacă s-ar atinge îmbună-
tăţiri substanţiale în alte domenii. Referindu-
se la Transnistria, mass-media occidentală 
abundă de expresii pitoreşti de genul “gaura 
neagră care devorează Moldova”, „pământul 
nimănui”, „regiune asfi xiată”, „una dintre cele 
mai penetrabile graniţe ale Europei”. 

Atitudinea occidentală vizavi de proble-
ma transnistreană este fără echivoc negati-
vă, deşi amestecată cu o doză de curiozitate, 
îngrijorare şi uimire. Ceea ce provoacă ui-
mirea este însuşi faptul acceptării de către 
Republica Moldova a unei astfel de situaţii 
anormale. Este absolut clar că funcţionarea 
normală a unui stat este imposibilă în veci-
nătatea unei entităţi politice incontrolabile 
şi criminale. Primejdia existenţei unei astfel 
de entităţi care ar putea să distrugă într-o zi 
Moldova, este ascuţit percepută în occident. 
Mai multe articole din presa occidentală 
menţionează importanţa simbolică a con-
fruntării care are loc actualmente în zona 
transnistreană. Continua oscilare a Repu-
blicii Moldova între Occident şi Orient nu 
poate continua la nesfârşit, analiştii politici 

occidentali menţionând că soarta Moldovei 
se afl ă pe muchie de cuţit. În cazul în care 
balanţa se va înclina prea mult în partea 
Rusiei, Republica Moldova ar putea deveni 
una din primele ţări pe care Kremlinul ar 
putea să le redobândească înapoi de la Oc-
cident158.

Riscuri
Ignorarea în continuare a necesităţii de 

elaborare a unui concept de promovare a 
ţării clar şi coerent, ar putea perpetua ima-
ginea actuală negativă a Moldovei pentru o 
perioadă nedefi nită. Iar implicarea în aceas-
tă politică a unor persoane politice şi a unor 
organisme incompetente ar putea agrava 
problema. Inconsistenţa politică în ceea 
ce priveşte determinarea drumului pe care 
Republica Moldova îl urmează va încuraja 
oscilarea perpetuă între Occident şi Orient. 
Continuarea promovării valorilor învechi-
te, va oferi Occidentului sufi ciente motive 
de identifi care a moldovenilor cu o cultură 
străină acestora şi pentru ignorarea elemen-
telor originale moldoveneşti.

Birocraţia exacerbată, managementul 
incompetent, corupţia de nivel înalt, creea-
ză impedimente în ceea ce priveşte capaci-
tatea de investiţie şi absorbţie a capitalului 
şi evidenţiază lipsa unei prioritizări clare a 
acţiunilor. În Occident, toate acestea creea-
ză o percepţie de ţară incoerentă şi nesigură. 
Aceste acţiuni, cât şi tărăgănarea procesului 
de integrare europeană au catalizat solici-
tarea în masă a cetăţeniei române de către 
cetăţenii moldoveni, accentuând şi mai mult 
criza prin care trece Moldova şi înrăutăţind 
imaginea ţării. Moldova este privită în conti-
nuare ca cea mai săracă ţară din Europa post-
comunistă, unde 47% din populaţie trăieşte 
sub nivelul sărăciei, iar Organizaţia Interna-
ţională pentru Migraţie vehiculează cifra de 
600000 de cetăţeni plecaţi peste hotare.

Incapacitatea de soluţionare şi lipsa 
unui discernământ în domeniul probleme-
lor de identitate ale administraţiei centrale 
şi lipsa unei politice de coeziune naţională 
a culminat cu o politică de impunere a unor 
valori perimate de administraţia actuală 
care creează o imagine de ţară incapabilă să 
se detaşeze de trecutul comunist.

Politica guvernamentală de creare a 
unei identităţi schimonosite de genul sovie-

157 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=17&year=2006 
- Nations in Transit 2007 Reports.

158 http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/
news/2007/05/13/wmold13.xml&DCMP=OTC-Autonolnk – „Russia 
brews trouble in Europe’s Cuba”. By Colin Freeman in Tiraspol, Sunday 
Telegraph, 14/05/2007.
http://www.economist.com/world/europe/displaystory.cfm?story_
id=9046568 - A thaw in the river. Apr 19th 2007 | CHISINAU AND 
TIRASPOL . From The Economist print edition; http://www.economist.
com/world/europe/displaystory.cfm?story_id=9116439 – „The black 
hole that ate Moldova”. May 3rd 2007. From Economist.com; http://
www.economist.com/displaystory.cfm?story_id=9173421 – „The 
country that Europe forgot”. May 18th 2007 . From Economist.com.
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to-patriotică a culminat cu un fi asco. Actu-
almente moldovenii sunt priviţi de străini ca 
lipsiţi de un simţ patriotic. Deşi majoritatea 
est-europenilor suferă de un astfel de sin-
drom, în Republica Moldova el este deosebit 
de accentuat. O bună parte din moldoveni 
se asimilează uşor mediului străin, abando-
nând identitatea lor naţională. Acest lucru 
este evident în special în rândul tinerilor 
care emigrează şi care renunţă fără regrete 
la majoritatea trăsăturilor locale în favoarea 
valorilor patriei noi (vezi subcapitolul EMI
GRAREA). 

Lipsa unei educaţii profesionale adec-
vate, promovarea incompetenţei şi a unui 
comportament lipsit de etică în spaţiul pu-
blic şi privat creează repulsii în mediile oc-
cidentale. Răspândirea în continuare a feno-
menului corupţiei, face implementarea anu-
mitor proiecte fi nanciare foarte complicată. 
Promovarea în continuare a stereotipurilor 
de genul: “ţara unui vin bun”, „fete frumoa-
se”, „oameni gospodari şi blajini” creează de 
fapt nişte valori false lăsate ca moştenire din 
epoca comunistă. 

Un grav prejudiciu de imagine îl are 
Moldova de pe urma proceselor intentate de 
către cetăţenii moldoveni la Curtea Europea-
nă a Drepturilor Omului. Până în prezent, 
Guvernul moldovean a pierdut peste 60 de 
cazuri la CEDO, fi ind obligat să achite des-
păgubiri de aproximativ 1,5 milioane euro. 
Creşterea spectaculoasă a acestor procese 
demonstrează inefi cienţa, coruptibilitatea 
şi lipsa de profesionalism în sistemul jude-
cătoresc şi Guvernul Republicii Moldova159 
(vezi mai multe în JUSTIŢIA).

Cu toate că de jure, Moldova este o ţară 
independentă de peste 16 ani, de facto, men-
talitatea moldovenilor şi, ceea ce este mai 
important, a celor care conduc această ţară, 
se afl ă în faza pre-independenţei. De fapt, 
lumea externă în Republica Moldova este 
percepută încă prin prisma stereotipurilor 
create în regimul sovietic.

Politici guvernamentale
Republica Moldova nu are până în pre-

zent o politică coerentă de promovare a ima-
ginii sale. Această direcţie strategică suferă 
de o lipsă de analiză şi comprehensiune. Ac-
tivităţile de promovare a imaginii generate 
de Guvernul şi Preşedinţia Republicii Mol-

dova, în ansamblu, s-au limitat la acţiuni 
de promovare a oportunităţilor de afaceri şi 
consolidarea relaţiilor economice. În acest 
scop a fost creată Organizaţia de Promovare 
a Exportului şi Investiţiilor (MIEPO). Unul 
dintre cele mai recente proiecte guverna-
mentale de promovare a imaginii peste ho-
tare, implementat de MEPO, este “Brandul 
Moldova”. Indiscutabil, ideea este salutabilă, 
dar modalitatea implementării proiectului 
propus lasă mult de dorit. Reacţia majorită-
ţii absolute a specialiştilor naţionali şi inter-
naţionali de design la modelul logotipului a 
fost mai mult decât negativă. Brandul care 
avea menirea să demonstreze că Moldova se 
deschide lumii externe ratează acest obiec-
tiv, iar sloganul “Discover Us” este conside-
rat punctul cel mai slab al brandului. Ca şi 
majoritatea iniţiativelor concepute de gu-
vernarea actuală acest proiect a fost lansat 
fără o comunicare şi discuţii publice, fără 
o colaborare cu societatea civilă sau cu me-
diul academic. Cu acest brand nou elaborat, 
Moldova nu a reuşit să se impună pe marele 
canale mediatice şi informaţionale mondia-
le. Reuşitele de genul prezidării Comitetului 
VI „Probleme Juridice” al Adunării Genera-
le ONU ori Conducerea Comitetului pentru 
Dezvoltare Socială pe perioada sesiunii a 
64-a a Forului, deşi onorifi ce pentru orica-
re stat, din păcate nu îmbunătăţesc radical 
imaginea Republicii Moldova şi au un im-
pact de scurtă durată asupra opiniei publice 
internaţionale despre Moldova. 

Recomandări

 Intensifi carea eforturilor în implementarea re-
formelor democratice în domenii cruciale cum 
sunt respectarea drepturilor omului, libertatea 
mass-media, supremaţia legii şi independenţa 
justiţiei vor lansa un semnal pozitiv occidentului 
şi vor îmbunătăţi substanţial imaginea. 

 O altă preocupare importantă a administraţiei 
actuale ar trebui să fi e asigurarea unui mediu de 
afaceri transparent, combaterea corupţiei, conti-
nuarea aprofundării evoluţiilor pozitive legate de 
dezvoltarea economică, îmbunătăţirea mediului 
de afaceri, continuarea acţiunilor efi ciente între-
prinse în direcţia combaterii crimei organizate. 
Mişcarea spre un regim comercial liberal cu o 
micşorare a impozitelor, îmbunătăţire a admi-

159 http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Reports+and+Statistics/
Reports/Annual+surveys+of+activity/ - ECHR Database http://
devdata.worldbank.org/wdi2006/contents/income.htm; http://hdr.
undp.org/reports/global/2005/ - Human Development Report, UN.
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nistrării fi scale, transparenţă guvernamentală 
şi simplifi carea legislaţiei de antreprenoriat sunt 
condiţiile sine qua non pentru crearea unei ima-
gini pozitive.

 Administraţia actuală ar trebui să dezvolte un 
sistem de competitivitate care ar promova va-
lorile naturale de lider şi ar crea bazele unei 
democraţii bazate pe principiul meritocraţiei 
şi loialităţii. Pentru aceasta nu este sufi cientă o 
schimbare de denumire de partid ori o schim-
bare a sloganului. Este nevoie de o schimbare a 
valorilor, a întregului sistem de valori. 

 Guvernarea trebuie să realizeze o corelare a acţi-
unilor politice, să utilizeze resursele locale la de-
plina lor capacitate. Să utilizeze serviciile unor 
instituţii internaţionale specializate pentru rea-
lizarea unei campanii de promovare a imaginii 
Republicii Moldova peste hotare. 
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Diagnoza
Relaţiile Republicii Moldova cu Româ-

nia sunt practic cele mai complexe şi difi cile 
comparativ cu toate celelalte state. Natura 
acestor raporturi a fost determinată de ten-
siuni şi animozităţi de diverse tipuri, apărute 
începând cu stabilirea relaţiilor diplomatice 
moldo-române (1992). Relaţiile între Moldo-
va şi România au căpătat un impuls calitativ 
nou odată cu venirea la putere a lui Traian 
Băsescu (2004) şi reorientarea vectorului 
politicii externe moldoveneşti precedate de 
nesemnarea Planului “Kozak” (noiembrie 
2003). Raporturile moldo-române, în pe-
rioada 2005-2007 au cunoscut trei etape de 
evoluţie:

21 ianuarie 2005 – iulie 2006, perioada 
înviorării. În decursul acestei perioade şefi i 
de stat ai României şi Moldovei au realizat o 
serie de întrevederi, convorbiri telefonice şi au 
făcut o serie declaraţii ofi ciale comune. Aces-
te acţiuni au semnalat un progres în relaţiile 
moldo-române. În contextul atmosferei pre-
electorale din Moldova (2004-2005), retorica 
amicală lansată preşedintele României a fost 
utilizată de partidul de guvernământ pentru 
a-şi consolida poziţia electorală. Declararea 
sprijinului privind facilitarea procesului de 
integrare europeană pentru Moldova, din 
partea României, a coincis cu reorientarea 
spre Vest a politicii externe moldoveneşti. 
În afară de aceasta, România a promovat şi 
a pus în discuţie, la diferite foruri internaţi-
onale, problema confl ictului transnistrean şi 
necesitatea reglementării acestuia. Această 
perioadă a fost caracterizată de o serie de de-
claraţii ofi ciale pozitive şi amicale din partea 
României şi Moldovei. Totuşi, mesajul emo-
ţional şi nebulos emis de preşedintele român 
referitor la un eventual viitor comun al Ro-
mâniei şi Moldovei în cadrul UE a servit mo-
tiv pentru deraierea dinamicii pozitive a re-
laţiilor moldo-române. La vicierea relaţiilor 
cu România a contribuit şi Chişinăul, care a 
realizat o interpretare subiectivă şi inamicală 
a retoricii române, mai ales vizavi de proble-
mele identităţii naţionale160.

Iulie 2006 – 1 ianuarie 2007, apusul 
relaţiilor moldo-române. Această perioadă 
se caracterizează prin deteriorarea lentă a 

relaţiilor între România şi Republica Mol-
dova. Starea raporturilor moldo-române a 
fost infl uenţată de ridicarea preţului la gaze 
naturale pentru Moldova şi instituirea em-
bargoului pentru produse agroindustriale 
şi de vinifi caţie exportate în Federaţia Rusă 
(ianuarie-martie 2006). În acelaşi timp, Ro-
mânia era preocupată de îndeplinirea angaja-
mentelor privind aderarea la UE. Ca urmare, 
Moldova îşi redefi neşte poziţia sa cu privire 
la Rusia, declarând necesitatea unei abordări 
speciale şi strategice a relaţiilor cu Mosco-
va. Chişinăul adoptă o critică dură la adresa 
României interesată de deschiderea a două 
consulate româneşti temporare la Cahul şi 
Bălţi pentru a facilita procesul de acordare 
a vizelor pentru cetăţenii Moldovei. De ase-
menea, Chişinăul pune în discuţie problema 
Tratatului politic de bază şi cel cu privire la 
frontierele moldo-române (primăvara anu-
lui 2006)161. Interesul pentru aceste tratate a 
fost argumentat prin necesitatea de a înlătura 
suspiciunile Tiraspolului privind ideea unio-
nistă a României. Cu toate acestea, România 
se împotriveşte semnării acestor acte, moti-
vând prin necesitatea aprobării unor „docu-
mente mai actuale”. În acest sens, Bucureştiul 
a propus semnarea unui acord de parteneriat 
european cu Chişinăul, precum şi a unui tra-
tat de frontieră cu partea română în calita-
te de membru a UE şi a NATO. Din motive 
lingvistice şi de conţinut România respinge 
demersul Moldovei în a semna documente-
le solicitate. În lipsa unui consens şi a unui 
dialog politic deschis şi cooperant relaţiile 
moldo-române au suferit o radicalizare dra-
matică în perioada ulterioară.

Ianuarie 2007 – decembrie 2007, peri-
oada glacială. Această perioadă este cea mai 
tensionată şi dură din istoria de până acum 
a relaţiilor moldo-române. Situaţia este re-
zultatul involuţiei anterioare a dialogului 
între Chişinău şi Bucureşti. După aderarea 
României la UE, diplomaţia română a con-
tinuat să declare garantarea sprijinului în 
procesul de integrare europeană a Republicii 

5.2. Relaţiile Republicii Moldova cu România

EVOLUŢIILE:  -2 

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: -1

160 Relaţiile dintre România şi Republica Moldova după 2004 
– cronologie, http://www.interlic.md/Politic/3409.html.

161 Tratatul politic de bază cu România, „Studiu de analiză: 100 cele mai 
presante probleme ale Republicii Moldova în 2006”, Igor Munteanu, 
Chişinău, 2006.
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Moldova, inclusiv şi prin oferirea acquis-ului 
comunitar tradus de partea română. Cu toa-
te acestea, ofi cialii moldoveni au menţinut 
critica la adresa României, invocând motive 
lingvistice, identitare, istorice, religioase şi 
chiar legate de ameninţarea securităţii teri-
toriale a Republicii Moldova. A fost defi nitiv 
respinsă propunerea de a deschide alte două 
consulate româneşti pe teritoriul moldove-
nesc pentru a uşura acordarea vizelor pentru 
moldoveni. În aceeaşi ordine de idei, Chişi-
năul a criticat iniţiativa de a facilita redobân-
direa/acordarea cetăţeniei româneşti. Pe par-
cursul anului 2007, partea moldovenească a 
iniţiat o serie de provocări la adresa Româ-
niei. Preşedintele Vladimir Voronin a atacat 
România pentru nerecunoaşterea juridică a 
etniei moldoveneşti pe teritoriul românesc, 
lansând ideea despre sprijinirea „moldove-
nilor” din România. Chişinăul a mai cerut şi 
tuturor reprezentanţelor sale diplomatice să 
excludă din activitate sintagma “limba româ-
nă”. Totodată, diplomaţia moldovenească îşi 
intensifi că activitatea în vederea convingerii 
comunităţii internaţionale în necesitatea de a 
limita politica agresivă a României îndrepta-
te împotriva statalităţii şi identităţii moldo-
veneşti. În seria de acţiuni direcţionate spre 
contracararea poziţiei şi infl uenţei României 
în Moldova se include şi interdicţia delegaţiei 
româneşti de a intra pe teritoriul Republicii 
Moldova, cu ocazia invitaţiei la sărbătorirea 
zilei oraşului Chişinău. O altă iniţiativă ce a 
diminuat imaginea României a fost acuzaţi-
ile aduse la adresa colaboratorului Ambasa-
dei României la Chişinău, privind suspec-
tarea de corupţie. O altă dispută s-a produs 
pe marginea Centrului Unic de Vize pentru 
UE, partea moldovenească respingând pro-
punerea României de a constitui în cadrul 
Ambasadei sale de la Chişinău, şi ulterior, de 
a gestiona activitatea Centrului dat162. Discu-
ţiile privind Tratatele de bază şi de frontieră 
se acutizează şi mai mult. Partea română se 
împotriveşte includerii în aceste acte a preve-
derilor tratatelor internaţionale cu referinţă 
la trasarea frontierelor după cel de-al Doilea 
Război Mondial. Totodată, Republica Mol-

dova insistă asupra acestei clauze, reprezen-
tând, din punctul său de vedere, o garanţie a 
statalităţii moldoveneşti care reduce şansele 
României de a realiza cândva unirea. Altă ac-
ţiune orientată împotriva României ar putea 
fi  considerată sistarea postului TVR 1, care 
reprezenta cel de-al treilea post TV cu aco-
perirea naţională din Republica Moldova. 
Drept urmare, populaţia din mediile rurale a 
rămas fără de o sursă de informare alternati-
vă celor de la “ORT” şi “Moldova 1”.

Chişinăul a acuzat România şi de spriji-
nirea intenţiilor Bisericii Ortodoxe Române 
privind constituirea eparhiilor acesteia pe 
teritoriul canonic al Mitropoliei Moldovei 
care se supune Bisericii Ortodoxe Ruse. Cu 
această ocazie, Vladimir Voronin a menţio-
nat că dacă nu va fi  luată în consideraţie po-
ziţia Moldovei, aceasta ar putea să-şi rezerve 
dreptul de a nu respecta angajamentele sale 
faţă de Consiliul Europei privind Mitropolia 
Basarabiei (cu consecinţe politico-juridice 
greu de imaginat)163. Republica Moldova s-a 
evidenţiat şi în cazul semnării şi ratifi cării 
Acordurilor de facilitare a regimului de vize 
şi de readmisie între Republica Moldova şi 
Comunitatea Europeană, parafate inclusiv în 
„limba moldovenească”. În pofi da faptului că 
România a declarat anterior că nu va semna 
documente cu sintagma “limba moldove-
nească”, reprezentanţii români la Bruxelles 
nu au recurs la blocarea acestor acorduri. În 
practica europeană există deja un document 
semnat în limba moldovenească până la ade-
rarea României la UE (Acordul de Parteneri-
at şi Cooperare cu Republica Moldova, 1994), 
iar Bucureştiului i s-a promis că acest caz nu 
va fi  considerat precedent pentru viitor164. 
În decembrie 2007, preşedintele Republicii 
Moldova afl at într-o vizită ofi cială la Bruxel-
les, a învinuit România de faptul că ar trata 
Moldova cu o „agresiune permanentă”. Una 
din cele mai dure acţiuni împotriva Româ-
niei a fost declararea a doi colaboratori din 
cadrul Ambasadei României persoane non-
grata în Republica Moldova165. Comporta-
mentul Chişinăului este legat de apropierea 
perioadei preelectorale şi de necesitatea de 
îmbunătăţire a relaţiilor cu Federaţia Rusă, 
care în percepţie moldovenească poate fi  
atinsă numai din contul înrăutăţirii relaţiilor 
cu România.

Acuzaţiile la adresa României au înră-
utăţit substanţial percepţiile publice asupra 

162 „Centrul Comun de Vize, între convergenţă şi divergenţă”, autor Denis 
Cenuşa, www.expert-grup.org.

163 „Consiliul Europei repudiază declaraţiile scandaloase ale lui Voronin”, 
12.12.2007, www.presa.md.

164 Lazăr Comănescu, ambasadorul României la UE: „A fost o excepţie”, 
http://www.romanialibera.ro/a108634/a-fost-o-exceptie.html.

165  „Chişinăul a declarat persona non-grata doi diplomaţi ai Ambasadei 
României”, http://www.basarabeni.ro/stiri.php?action=read&pagina=1349.
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relaţiilor moldo-române (Figura 27). Even-
tual, dacă dialogul moldo-român se va dete-
riora în continuare acest indicator ar putea să 
scadă şi mai mult, dăunând bunei vecinătăţi 
dintre aceste două state.

Riscuri

 Escaladarea continuă a animozităţilor în cadrul 
relaţiilor moldo-române poate să ducă chiar şi 
la ruperea relaţiilor diplomatice dintre cele două 
ţări.

 Politizarea în continuare a problemei religioase 
ar putea duce la declanşarea unor confl icte vi-
olente în rândul populaţiei, iar nerespectarea în 
continuare a angajamentelor faţă de Consiliul 
Europei, privind Mitropolia Basarabiei, poate să 
ducă la excluderea Republicii Moldova din ca-
drul acestui organism, ceea ce nu îi va permite 
Moldovei să continue procesul de integrare eu-
ropeană. 

 Tensionarea intenţionată a relaţiilor cu România 
ar putea înrăutăţi relaţiile economice şi comerci-
ale cu România, principalul partener comercial 
al Republicii Moldova din cadrul UE, precum 
şi la compromiterea şanselor de integrare eu-
ropeană pentru Republica Moldova. Totodată, 
înrăutăţirea relaţiilor cu România ar putea să 
submineze Politica de Vecinătate a UE.

 Partea română trebuie să înţeleagă că nesemna-
rea în continuare a Tratatelor de bază şi a celui 
de frontieră implică difi cultăţi în vederea con-
solidării statalităţii moldoveneşti şi soluţiona-
rea confl ictului transnistrean. Pe de altă parte, 
împiedicarea acordării cetăţeniei române şi/sau 
a vizelor de către partea moldovenească va infl u-
enţa negativ comunicarea şi mobilitatea diversă 
dintre cetăţenii moldoveni şi cei europeni.

Recomandări

 Iniţierea unor discuţii constructive şi efi ciente 
pe marginea semnării Tratatelor de bază şi cel cu 
privire la frontierele de stat; stabilirea termenilor 
concreţi de modifi care, completare, schimbare a 
conţinutului acestor documente, a semnării şi a 
ratifi cării acestora de către ambele părţi.

 Depolitizarea şi/sau excluderea de pe agenda 
politică a relaţiilor moldo-române a subiecte-
lor ce ţin de religie, identitate naţională, istorie 
şi limbă.

 Respectarea de către ambele părţi a unei con-
duite speciale privind regimul de acordare sau 
neacordare a cetăţeniei, prin semnarea unor 
acorduri bilaterale echitabile şi juste.

 Îndeplinirea integrală de către Moldova a an-
gajamentelor faţă de Consiliul Europei privind 
Mitropolia Basarabiei.

 Rectifi carea şi normalizarea discursului politic şi 
diplomatic de către ambele părţi, renunţarea la 
mijloace nediplomatice şi nedemne de relaţiona-
re interstatală dintre acestea.

 Respectarea actelor constituţionale în mod reci-
proc şi necondiţionat.

 Formularea şi aprobarea unei concepţii actuali-
zate de politică externă de către Republica Mol-
dova, în spirit amical şi deschis faţă de România, 
în mod corespunzător şi simetric prevederilor 
Concepţiei politicii externe a României.

 Dezvoltarea unor proiecte durabile de variate 
tipuri la frontiera moldo-română.

 Crearea unei comunităţi culturale comune şi 
dezvoltarea unor relaţii culturale preferenţiale 
între Moldova şi România.

 Exploatarea efi cientă a potenţialului european 
de care dispune România, în vederea facilitării 
procesului de integrare europeană pe care îl par-
curge Moldova (inclusiv transmiterea sau prelu-
area traducerii acqius-ului comunitar etc.).

 Instituirea unei Şcoli diplomatice comune pen-
tru a impulsiona diplomaţia moldovenească şi 
a-i conferi o nouă dimensiune de tip european.

 Intensifi carea relaţiilor bilaterale dintre aceste 
ţări în ceea ce priveşte atingerea şi promovarea 
intereselor particulare şi comune, fără a prejudi-
cia imaginea şi ponderea acestora pe plan naţio-
nal, regional şi internaţional.

Sursa: Barometrele de Opinie Publică.

Figura 27 Ponderea populaţiei care consideră relaţiile 
moldo-române bune sau foarte bune, % din total
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Diagnoza
Relaţiile Moldovei cu Ucraina se deose-

besc foarte mult de cele cu România. Datorită 
faptului că ambele state au un trecut istoric co-
mun în componenţa URSS, relaţiile bilaterale 
dintre acestea au contururi total diferite com-
parativ cu celălalt vecin al Moldovei. Ucraina 
nu are dispute pe teme istorice, lingvistice, re-
ligioase sau identitare cu Republica Moldova, 
fapt ce exclude aceste subiecte de pe agenda 
relaţiilor politice dintre aceste ţări. Probleme-
le din sfera economiei, energiei etc. nu au că-
pătat practic niciodată dimensiune politică166. 
Unicul subiect stringent de pe agenda politică 
în raporturile moldo-ucrainene ţine de con-
fl ictul transnistrean. Moldova este conştientă 
de faptul că controlul asupra 470 de km din 
frontiera sa poate fi  asigurat numai prin in-
termediul şi cu ajutorul părţii ucrainene167. 
În aceste sens, venirea la putere a lui Victor 
Iuşcenko în Ucraina a însemnat lansarea unei 
noi perioade în relaţiile moldo-ucrainene. 

Deşi nu există probleme politizate pe 
agenda relaţiilor moldo-ucrainene, anumite 
aspecte spinoase se fac prezente. Disputele în 
jurul terminalului Giurgiuleşti, construcţiilor 
hidroenergetice de pe râul Nistru, lansarea 
traseului aerian Chişinău-Kiev, toate acestea 
au infl uenţat negativ încrederea populaţiei 
Republicii Moldova vizavi de în relaţiile mol-
do-ucrainene (Figura 28). 

În perioada 2005–2007 relaţiile de ve-
cinătate ale Republicii Moldova în raport cu 
Ucraina se focusează pe securizarea frontie-
relor moldo-ucrainene, în special segmentul 
transnistrean, respectiv colaborarea acestora 
în vederea soluţionării problemei raioanelor 
de Est ale Moldovei168. În acest sens, Chişinăul 
şi Kievul au solicitat ajutor din partea Comi-
siei Europene pentru administrarea frontie-
rei comune. UE a hotărât să le acorde sprijin 
acestor două ţări cu privire la gestionarea con-
trolului asupra frontierei moldo-ucrainene pe 
sectorul transnistrean. De asemenea, Moldo-
va şi Ucraina au cerut asistenţă de la Comisia 
Europeană pentru acţiunile de demarcare a 
frontierei moldo-ucrainene şi pentru mo-
dernizarea secţiilor vamale. La 30 noiembrie 
2005 a fost lansată Misiunea de Asistenţă a UE 
pentru Moldova şi Ucraina (EUBAM).

Cu toate acestea, Ucraina nu respectă 
integral prevederile Acordului privind noul 
regim vamal la importul şi exporturilor măr-
furilor (decembrie 2005),169 care constă în 
stabilirea unui control mai riguros asupra 
circulaţiei mărfurilor din şi spre Moldova170. 
Ucraina a adoptat o poziţie oscilantă privind 
respectarea acordurilor care se referă la raioa-
nele de est ale Republicii Moldova. Aceasta se 
datorează instabilităţii politice şi luptei inter-
ne dintre forţele pro-ruse şi cele pro-occiden-
tale, precum şi infl uenţei mari a Rusiei asupra 
vieţii politice ucrainene. Datorită specifi cului 
geopolitic al confl ictului transnistrean, Ucrai-
na are un interes deosebit faţă regiune, unde 
circa 65.000 de persoane deţin paşapoarte 
ucrainene. Contextul dat complică luarea 
unor decizii şi acţiuni consistente privind 
problema transnistreană.

Totuşi, datorită faptului că UE a acordat 
o atenţie mare Misiunii de Asistenţă şi regle-
mentării confl ictului transnistrean, Moldova 
şi Ucraina au fost încurajate să colaboreze. 

5.3. Relaţiile Republicii Moldova cu Ucraina

EVOLUŢIILE:  0

SITUAŢIA:  +1

PERSPECTIVELE: +1 

Sursa: Barometrele de Opinie Publică.

Figura 28 Ponderea populaţiei care consideră relaţiile 
moldo-ucrainene bune sau foarte bune, % din total

166 „Парад послов и перспектив”, Деловая Одесса, Nr 35 (226).
167 „Problema frontierelor în relaţiile moldo-ucrainene”, „Studiu de 

analiză: 100 cele mai presante probleme ale Republicii Moldova 
în 2006”, Igor Munteanu, Chişinău, 2006.

168 „Воронин: Главное в отношениях Украины и Молдовы - решение 
проблемы безопасности границ”, 27 august 2005, www.unian.ua.

169 Интерфакс-Украина, 19 iulie 2005.
170 „Questions of customs registration of goods and means of transport 

which are imported to Ukraine from Republic of Moldova, Cabinet of 
Ministers of Ukraine”, decree 112, 1 martie 2006.
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Mai ales că transparentizarea şi securizarea 
frontierelor moldo-ucrainene contribuie la 
atingerea scopurilor Politicii Europene de Ve-
cinătate171. Chiar dacă EUBAM-ul are un rol 
mai mult tehnic şi de consultare, mecanismul 
acestuia în vederea asigurării realizării con-
trolului frontierelor are o importanţă deose-
bită pentru consolidarea securităţii teritoriale 
a Moldovei şi Ucrainei. În plus, activitatea 
Misiunii a condiţionat impulsionarea regle-
mentării confl ictului transnistrean, oferind 
părţilor moldovenească şi ucraineană o pâr-
ghie viabilă de constrângere şi de exercitare 
a presiunii asupra regimului separatist din 
raioanele de est. 

În 2007, în vederea îmbunătăţirii calităţii 
de gestionare a frontierelor moldo-ucrainene, 
a fost lansat proiectul BOMULUK (îmbună-
tăţirea managementului frontierelor pentru 
Moldova şi Ucraina). În baza acestuia, ser-
viciile de grăniceri şi departamentele vamale 
ale acestor ţări vor putea să obţină ajutor teh-
nic, logistic şi operaţional în ce priveşte o mai 
bună administrare a graniţei moldo-ucraine-
ne. În pofi da acţiunilor pe care le iniţiază UE 
în această chestiune, foarte mult depinde de 
voinţa politică a Chişinăului şi Kievului privi-
tor la problema transnistreană. Prin urmare, 
Bruxelles trebuie să dea dovadă de intransi-
genţă în raport cu Chişinău şi Kiev, cerându-le 
respectarea integrală a prevederilor ce ţin de 
monitorizarea frontierei moldo-ucrainene. 
La rândul său, Republica Moldova trebuie să 
utilizeze instrumentele europene pentru a în-
cheia procesul de consolidare a securităţii te-
ritoriale şi a grăbi reglementarea confl ictului 
transnistrean. De asemenea, în mare măsură 
buna vecinătate la frontiera moldo-ucrainea-
nă poate fi  garantată tocmai prin avansarea 
EUBAM-ului, cât şi a colaborării reciproce 
conştiente pe marginea problemei transnis-
trene dintre Ucraina şi Moldova. 

Riscuri

 Existenţa unui potenţial mediu de politizare a 
problemelor din domeniile economice, energe-
tic, comercial, din cauza instabilităţii politice din 
Ucraina şi a capacităţilor limitate de gestionare 
efi cientă a situaţiilor de confl ict ale Moldovei.

 Nerespectarea de către partea ucraineană a pre-
vederilor acordurilor privind monitorizarea fron-
tierelor moldo-ucrainene, în speţă a segmentului 
transnistrean, din cauza infl uenţei majore a Rusi-
ei asupra sistemului politic ucrainean.

 Lipsa de voinţă politică din partea liderilor de la 
Kiev şi Chişinău privind soluţionarea efi cientă şi 
completă a confl ictului transnistrean.

 Sprijinirea de către liderii pro-ruşi moldoveni şi 
ucraineni a regimului separatist din raioanele de 
Est, ceea ce va infl uenţa negativ realizarea deplină 
a condiţiilor de consolidare a frontierelor comune 
ale acestor state.

 Participarea insufi cientă din partea Ucrainei la 
procesul de administrare a frontierelor comune 
cu Moldova, ceea ce ar duce la transparentizarea 
şi securizarea defectuoasă a acestora.

 Obţinerea unor rezultate modeste în ce priveşte 
monitorizarea graniţei moldo-ucrainene poate 
crea difi cultăţi atât Moldovei, cât şi Ucrainei, în 
procesul lor de integrare europeană.

 Escaladarea confl ictului transnistrean prin impli-
carea directă a Rusiei, fapt ce ar duce la periclitarea 
relaţiilor de vecinătate între Moldova şi Ucraina.

 Dependenţa bunelor relaţii de vecinătate, între 
Moldova şi Ucraina în ce priveşte consolidarea 
securităţii teritoriale, prin minimizarea sau/şi 
stoparea asistenţei din partea UE.

Recomandări

 Moldova şi Ucraina trebuie să anticipeze şi în 
continuare politizarea problemelor sensibile din 
cadrul raporturilor moldo-ucrainene (traseul 
Odessa - Reni, comunicarea aeriană, terminalul 
de la Giurgiuleşti etc.)

 Dezvoltarea armonioasă multi-dimensională a 
raporturilor moldo-ucrainene cu scopul amplifi -
cării impactului pozitiv al acestei vecinătăţi.

 Continuarea colaborării şi cooperării în vederea 
fi nalizării procesului de demarcare şi concretizare 
a frontierelor comune dintre aceste două ţări.

 Aprofundarea relaţiilor bilaterale în vederea sta-
bilirii controlului integral asupra segmentului 
transnistrean al frontierelor moldo-ucrainene.

 Asigurarea fi nanciară şi logistică pe termen lung 
a monitorizării frontierelor de către Moldova şi 
Ucraina, pentru anticiparea unei posibile sistări a 
ajutorului din partea UE.

 Implicarea activă continuă a UE în vederea spri-
jinirii eforturilor Moldovei de a ridica nivelul de 
securitate teritorială a acesteia şi a Europei de Est 
în întregime.

171 Declaration by the Presidency on behalf of the European Union 
on the implementation of the Joint declaration on Customs issues 
of the Ukrainian and Moldovan Prime Ministers, Council of the 
European Union, Brussels, 14 March 2006, 7339/06 (Presse 81), P 045.
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Diagnoză

Începând cu 2003, integrarea europeană 
a fost proclamată drept opţiunea strategică a 
politicii externe şi interne a Republicii Mol-
dova. Opţiunea în cauză constituie rezultatul 
unui act de voinţă politică asumat la nivelul 
conducerii Republicii Moldova şi întregii 
clase politice. Această decizie porneşte de 
la conştientizarea faptului că interesele fun-
damentale ale ţării şi cetăţenilor săi sunt cel 
mai bine servite de transformarea profundă 
a instituţiilor, legislaţiei şi practicilor după un 
model de succes – cel al Uniunii Europene - 
ceea ce ar crea premisele necesare pentru o 
ulterioară aderare a Moldovei la UE. Cursul 
de integrare europeană se bazează pe un con-
sens al forţelor parlamentare şi se bucură de 
susţinerea majorităţii populaţiei, care în pri-
mul rând identifi că UE cu posibilitatea îmbu-
nătăţirii rapide a nivelului de trai, benefi cierii 
de fonduri de asistenţă şi accesului liber în 
spaţiul UE. 

Totodată, cadrul juridic şi instituţional care 
guvernează raporturile Republicii Moldova cu 
Uniunea Europeană – Acordul de Parteneriat 
şi Cooperare şi Planul de Acţiuni Republica 
Moldova – Uniunea Europeană – nu oferă per-
spectiva aderării la UE, indiferent de calitatea 
implementării Planului de Acţiuni. Astfel, în 
pofi da obiectivului declarat al guvernării de a 
semna un acord de asociere cu UE după ce în 
2008 va expira APC şi va fi  îndeplinit Planul de 
Acţiuni, perspectiva ridicării nivelului rapor-
turilor noastre cu UE rămâne incertă. Uniunea 
Europeană nu numai că nu recunoaşte vocaţia 
Republicii Moldova de posibil viitor membru 
al UE, dar şi descurajează orice încercări de 
a discuta subiectul introducerii Moldovei în 
orbita proceselor de integrare (eventual prin 
fi liera sud-est europeană), focalizând toată 
atenţia asupra necesităţii îndeplinirii integrale 
a prevederilor Planului de Acţiuni şi valorifi -
cării plenare a potenţialului oferit de cadrul 
existent de cooperare.

Reticenţa UE este determinată, în mare 
parte, de reculul produs la nivelul opiniei 
publice europene faţă de continuarea pro-
cesului de extindere după valul masiv de 
aderări din 2004, iar eşecul adoptării noii 
Constituţii şi stagnarea economică doar ac-
centuează “alergia” faţă de ideea asumării 
unor noi angajamente de extindere. Aspi-
raţiile Chişinăului de a stabili relaţii con-
tractuale cu UE sunt şi mai mult complicate 
de faptul că în contextul Politicii Europene 
de Vecinătate (PEV) Republica Moldova se 
afl a strâns cuplată cu Ucraina, ale cărei per-
spective europene au devenit mai sumbre 
ca urmare a instabilităţii politice. În acelaşi 
timp, întârzierile şi inconcludenţa în modul 
de realizare a Planului de Acţiuni şi, în con-
secinţă, incapacitatea Republicii Moldova 
de a se desprinde de Ucraina şi alte ţări ale 
PEV prin calitatea instituţiilor, reformelor 
şi actului de guvernare, subminează efor-
turile diplomatice ale Republicii Moldova, 
oferind Bruxelles-ului motive şi pretexte de 
a evita discuţiile pe marginea unui eventual 
statut mai avansat pentru Moldova. În cazul 
menţinerii actualelor tendinţe, este greu de 
anticipat că Moldova va reuşi să-şi realizeze 
obiectivul propus şi să obţină stabilirea unor 
relaţii contractuale cu UE în 2008.

Riscuri
La ora actuală, la nivelul opiniei publice 

se constată existenţa unor aşteptări excesive 
vizavi de posibilitatea primirii de către Mol-
dova a unui statut mai bun în raporturile cu 
UE în viitorii ani şi, implicit, accederea la 
benefi ciile pe care acesta le-ar presupune172. 
Astfel, rezultatele unor sondaje de opinie pu-
blică au scos în evidenţă faptul că un procent 
însemnat din populaţia ţării consideră că 
este posibilă aderarea Moldovei la UE chiar 
în următorii 5-10 ani173. Asemenea aşteptări 
nerealiste izvorăsc şi din slaba cunoaştere a 
ceea ce exact înseamnă şi implică procesul 
de integrare europeană. În plus, o mare parte 
din populaţia ţării nici nu a auzit de existen-
ţa Planului de Acţiuni. Nivelul actual al cu-
noştinţelor publicului despre dialogul UE-
Moldova, inclusiv despre Planul de Acţiuni 
este mic: doar 20,2% au auzit despre Planul 

5.4. Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  +1

PERSPECTIVELE: +1 

172 Barometrele de Opinie Publică - mai 2007 şi noiembrie 2007 realizate 
de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Marketing CBS AXA şi, 
respectiv, Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS-INC din Chişinău, la 
comanda Institutului de Politici Publice din Moldova.

173 Barometrul de Opinie Publică – aprilie 2006, precum şi Barometrul 
socio-politic realizat în noiembrie 2007 de către Institutul de 
Marketing şi Sondaje IMAS din Chişinău.
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de Acţiuni şi sunt familiarizaţi cu conţinutul 
acestuia, 48% - au auzit, dar nu ştiu despre ce 
este acesta şi aproximativ 25% nu ştiu despre 
Planul de Acţiuni174. Astfel, ar putea fi  trasă 
concluzia că la momentul actual opinia pu-
blică în Moldova este informată în mod se-
lectiv şi rămâne confuză şi ignorantă. Această 
situaţie comportă riscuri reale pentru menţi-
nerea la aceleaşi cote înalte a “elanului” euro-
integraţionist al elitelor politice şi nivelului 
de susţinere pentru proiectul unei Moldove 
europene din partea populaţiei, în cazul în 
care, după 2008, din partea UE nu va veni 
aşteptatul semnal încurajator. 

În pofi da unui discurs public tranşant 
al guvernării care în mod consecvent rea-
fi rmă caracterul strategic şi ireversibilitatea 
cursului de integrare europeană, un bilanţ 
intermediar al implementării Planului de 
Acţiuni demonstrează o discrepanţă între 
planul declarativ şi cel faptic al efortului de 
integrare europeană,175. De asemenea, con-
form reprezentanţilor Comisiei Europene 
şi Parlamentului European, deşi Moldova 
a înregistrat progrese semnifi cative în do-
meniul armonizării legislaţiei sale cu stan-
dardele şi normele europene, ea rămâne, 
totuşi, restanţieră în ce priveşte aplicarea în 
practică a respectivelor legi176. Progresele 
slabe, stagnarea şi chiar regresul înregistrat 
la o serie de dosare-cheie ale Planului de 
Acţiuni (cum ar fi , independenţa justiţiei, 
libertatea mass-media, mediul de afaceri, 
autonomia administraţiei publice locale, 
vezi mai multe detalii în capitolul AVAN
SAREA DEMOCRATIZĂRII ŞI BUNEI 
GUVERNĂRI) generează tot mai mul-
te semne de întrebare cu privire la faptul 
dacă guvernarea conştientizează pe deplin 
care sunt eforturile instituţionale, legislati-
ve şi bugetare pe care le reclamă realizarea 
ambiţiosului obiectiv pe care şi l-a propus. 
Acelaşi lucru se poate spune şi despre mani-
era declarativ-formalistă de prezentare a ra-
poartelor cu privire la modul de îndeplinire 
a Planului de Acţiuni. 

Analiza situaţiei actuale arată că în afara 
unui corp de specialişti tineri bine instruiţi 
în materie de integrare europeană din cadrul 
MAEIE şi, într-o măsură mai mică, a Minis-
terului Economiei şi Comerţului, majorita-
tea instituţiilor statului cu responsabilităţi 
sectoriale concrete în procesul de integrare 
europeană nu dispun de personal pregătit la 

nivelul sarcinilor care stau în faţa lor. Aces-
te defi cienţe în pregătirea personalului nu 
permit instituţiilor respective să-şi îndepli-
nească calitativ şi operativ obligaţiile care le 
revin în realizarea prevederilor Planului de 
Acţiuni. De asemenea, discrepanţele dintre 
nivelul de stăpânire a problematicii UE a 
diplomaţilor MAEIE, pe de o parte, şi func-
ţionarilor din alte instituţii, pe de altă parte, 
se răsfrâng negativ asupra fl uidizării comu-
nicării şi efi cienţei cooperării dintre acestea. 
Din păcate, există multe cazuri ce refl ectă 
o coordonare insufi cientă pe plan intern a 
acţiunilor din partea diverselor ministere 
implicate în cooperarea cu instituţiile UE. 
În consecinţă, uneori, lipsa unei coordonări 
efi ciente a poziţiilor între autorităţile naţi-
onale este utilizată de partenerii europeni 
pentru promovarea unor decizii conve-
nabile UE. În acest sens sunt concludente 
mesajele contradictorii transmise Comisiei 
Europene de către autorităţile moldoveneşti 
(prelungirea Acordului privind dublu con-
trol a produselor siderurgice, proiectele de 
asistenţă în domeniul energetic). Asemenea 
cazuri sunt de natură să prejudicieze grav 
imaginea şi credibilitatea ţării.

Reprezentanţii Republicii Moldova îşi 
asumă diverse obligaţii în cadrul reuniu-
nilor cu ofi cialii UE care adesea sunt date 
uitării sau realizate cu mari întârzieri. De 
respectarea angajamentelor părţii moldo-
veneşti depinde însă buna implementare a 
proiectelor de cooperare convenite cu par-
tea europeană. Un exemplu concret în acest 
sens este procesul privind obţinerea de că-
tre Republica Moldova a Preferinţelor Co-
merciale Autonome care a depăşit de mult 
limitele convenite iniţial, inclusiv din cauza 
prezentării întârziate a unor informaţii şi 
documente din partea autorităţilor respon-
sabile de la Chişinău.

174 Barometrul de Opinie Publică – aprilie 2006, Institutul de Politici 
Publice din Moldova.

175 “Communication from the Commission to the Council and 
the European Parliament on strengthening the European 
Neighbourhood Policy – ENP Progress Report on Moldova, European 
Commission”, Brussels, 4 December 2006, SEC(2006) 1506/2; „Raportul 
Independent al celor treisprezece Reprezentanţi ai Societăţii Civile 
din Republica Moldova”, Consorţium Euroforum, Chişinău, 30 
martie 2007; „Societatea Civilă atenţionează Comisia Europeană 
asupra problemelor cu care se confruntă mass-media din Republica 
Moldova”, Info-Prim-Neo, Chişinău, 25 octombrie 2007.

176 “Relaţiile Republicii Moldova şi UE se aprofundează pe zi ce trece”, 
Moldova Suverană, nr. 161-162 din 26 octombrie 2007; „Marianne 
Mikko: Nivelul de îndeplinire a Planului de Acţiuni RM-UE face 
Republica Moldova să fi e departe de UE”, Moldova Azi, Chişinău, 2 
octombrie 2007, http://www.azi.md/news/?ID=46288; „Press Release 
The 10th EU-Moldova Parliamentary Cooperation Committee7”, 
European Parliament, Brussels, 1-2 October 2007, http://www.
europarl.europa.eu/intcoop/euro/pcc/d_md/statements/2007_10_
02_10thpcc_en.pdf. 
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Actualmente, asistenţa externă oferi-
tă Republicii Moldova este coordonată de 
patru instituţii naţionale (vezi SUBIEC
TUL SPECIAL: ASISTENŢA EXTER
NĂ PENTRU DEZVOLTARE). În viziu-
nea ofi cialilor europeni, situaţia existentă 
creează impedimente în dialogul UE cu 
Republica Moldova la acest subiect, mai 
ales pentru că deseori competenţele insti-
tuţiilor se suprapun. De asemenea, aceeaşi 
situaţie reduce capacitatea instituţională a 
Republicii Moldova de a asimila fondurile 
externe, oferite inclusiv de UE. De exem-
plu, din fondurile Programului Naţional 
de Acţiuni 2005 al asistenţei TACIS pentru 
Moldova au fost iniţiate doar 2 proiecte în 
valoare de 6 milioane Euro din suma tota-
lă disponibilă de 42 milioane Euro. 

Susţinerea participării societăţii civile 
în procesul de implementare a Planului 
de Acţiuni şi în eforturile de armonizare 
a legislaţiei, normelor şi standardelor cu 
cele ale Uniunii Europene reprezintă o 
prevedere expresă a Planului de Acţiuni. 
Organizaţiile non-guvernamentale din 
Moldova dispun de un important poten-
ţial uman şi expertiză în unele domenii-
cheie pentru realizarea prevederilor Pla-
nului de Acţiuni. În ultima perioadă mai 
multe organizaţii non-guvernamentale au 
demarat proiecte vizând monitorizarea in-
dependentă a procesului de implementare 
a Planului de Acţiuni, expertizarea propu-
nerilor legislative din punctul de vedere al 
corespunderii cu standardele acquis-ului 
comunitar, sporirea gradului de informa-
re a cetăţenilor cu privire la problematica 
europeană şi cooperarea Moldovei cu UE, 
asistenţa în procesul de formare a speci-
aliştilor etc. De asemenea, au fost iniţiate 
mecanisme de instituţionalizare a cola-
borării reprezentanţilor ONG-urilor de 
profi l cu organele administraţiei implicate 
în procesul de implementare a Planului 
de Acţiuni. Atitudinea formalistă faţă de 
acest capital din partea autorităţilor mol-
doveneşti riscă să afecteze substanţa şi 
credibilitatea demersurilor întreprinse de 
acestea în sensul sporirii efi cienţei şi cali-
tăţii procesului de integrare europeană a 
Moldovei (vezi subcapitolele CULTURA 
ŞI PARTICIPAREA POLITICĂ şi SO
CIETATEA CIVILĂ). 

Politici guvernamentale
Politicile guvernamentale destinate 

dezvoltării relaţiilor Republicii Moldova cu 
Uniunea Europeană sunt concepute şi reali-
zate sub imperativul implementării Planului 
de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea 
Europeană. Acesta conţine 80 de obiective 
şi 294 acţiuni ce cuprind domenii precum: 
dialogul politic şi reformele; cooperarea în 
vederea soluţionării confl ictului transnis-
trean; reforma şi dezvoltarea social-econo-
mică; comerţul, piaţa şi reforma regulatorie; 
cooperarea în domeniul justiţiei şi afacerilor 
interne; transport, energie, telecomunicaţii, 
mediu şi cercetări, dezvoltare şi inovaţii; 
contacte interumane. Majoritatea obiective-
lor ţin de responsabilitatea Guvernului Re-
publicii Moldova, 40 de obiective se referă 
la angajamentele luate în comun de Repu-
blica Moldova şi UE şi doar 14 obiective ţin 
de angajamentele luate exclusiv de Uniunea 
Europeană. În vederea implementării acţiu-
nilor stipulate de Planul de Acţiuni, pentru 
perioada 2005-2006 UE a acordat Republicii 
Moldova asistenţă fi nanciară TACIS în va-
loare totală de 42 milioane euro şi anume: 
23 milioane euro pentru promovarea refor-
melor instituţionale, juridice şi administra-
tive; 13 milioane euro pentru încurajarea 
sectorului privat şi promovarea dezvoltării 
economice; şi 6 milioane euro pentru redre-
sarea consecinţelor sociale ale tranziţiei.

În acelaşi context, Republica Moldova a 
adoptat un şir de măsuri menite să conso-
lideze cadrul instituţional şi administrativ 
intern necesar promovării obiectivului de 
integrare europeană şi implementării Planu-
lui de Acţiuni Republica Moldova – Uniunea 
Europeană precum: constituirea comisiei 
naţionale pentru integrare europeană şi a 
grupului interministerial pentru armoniza-
rea legislativă, crearea în cadrul MAEIE a 
Departamentului Integrare Europeană, des-
chiderea Misiunii diplomatice pe lângă Co-
munitatea Europeană, întărirea mandatului 
MAEIE pentru coordonarea activităţilor 
legate de integrarea europeană prin desem-
narea concomitentă a Ministrului Afaceri-
lor Externe în postul de Viceprim-ministru, 
crearea în cadrul ministerelor şi agenţiilor de 
resort a funcţiei de “coordonatori europeni”, 
îmbunătăţirea mecanismelor de cooperare şi 
coordonare interdepartamentală. De aseme-
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nea, au fost demarate activităţile de pregătire 
a cadrelor în problematica europeană şi a 
sporit numărul contactelor dintre MAEIE şi 
experţii din cadrul societăţii civile.

Instrumentele conceptual-strategice şi 
resursele fi nanciare menţionate mai sus 
constituie o bază solidă pentru asigurarea 
unei bune implementări a Planului de Acţi-
uni. Cu toate acestea, atât în viziunea Comi-
siei Europene, precum şi a experţilor şi re-
prezentaţilor societăţii civile din Republica 
Moldova realizarea angajamentelor asumate 
de Guvernul Republicii Moldova în cadrul 
Planului de Acţiuni semnat cu UE rămâne 
insufi cientă. Sunt apreciate progresele în-
registrate în domenii precum cooperarea 
politică externă, consolidarea controlului la 
frontiera moldo-ucraineană, reluarea coo-
perării cu IFI şi mai ales în domeniul apro-
fundării relaţiilor comerciale; cu toate aces-
tea, Guvernul de la Chişinău este îndemnat 
de Comisia Europeană să facă eforturi mult 
mai mari pentru a elimina defi cienţele în 
capitolele independenţa justiţiei, libertatea 
presei, respectarea drepturilor fundamen-
tale ale omului, lupta împotriva corupţiei şi 
asigurarea unui climat favorabil pentru acti-
vitatea businessului privat. 

Responsabilitatea pentru implementa-
rea insufi cientă a Planului de Acţiuni revine 
în primul rând autorităţilor moldoveneşti, 
cauzele respectivei situaţii fi ind multiple:

 Coordonarea defectuoasă a procesului de imple-
mentare a Planului de Acţiuni177. 

 Autorităţile de la Chişinău au neglijat semnalele 
îngrijorătoare venite din exterior, în particular 
de la Bruxelles.

 Discursul triumfalist-formalist al autorităţilor de 
la Chişinău. Guvernul raportează doar succese, 
în timp ce mecanismele publice independente de 
verifi care a realităţii sunt aproape inexistente.

 Lipsa voinţei politice de integrare europeană 
bazată pe ataşamentul clar al actualei guvernări 
de la Chişinău faţă de valorile şi principiile fun-
damentale ale Uniunii Europene. În condiţiile 
persistenţei defi cienţelor la capitolele libertatea 
mass-media, independenţa sistemului judecăto-
resc sau protejarea libertăţilor fundamentale ale 
omului, angajamentul pro-european al guvernă-
rii de la Chişinău este neconvingător.

 Centralizarea excesivă a deciziilor anihilează 
capacitatea ministerelor, departamentelor şi 
ambasadelor moldoveneşti să reacţioneze rapid 

şi efi cient la necesităţile dictate de imperativul 
implementării Planului de Acţiuni, în particular, 
şi al integrării europene, în general.

 Nerespectarea angajamentelor luate de ofi cialii 
moldoveni în cadrul reuniunilor de lucru cu re-
prezentanţii UE.

 Valorifi carea insufi cientă a potenţialului de coo-
perare cu societatea civilă.

 Complexitatea mecanismului intern de coordo-
nare a asistenţei externe.

 Valorifi carea insufi cientă a experienţei de inte-
grare europeană oferită de noile state membre 
ale UE din Europa Centrală şi de Sud-est. 

Recomandări

 Intensifi carea eforturilor în vederea îmbună-
tăţirii cunoştinţelor despre problematica UE 
pentru diferite grupuri-ţintă şi populaţia în 
ansamblu178. Pentru a preveni o posibilă oscilare 
a opiniei publice (şi electoratului) de la euro-eu-
forie către stări de spirit caracterizate de euro-
scepticism sau chiar atitudini anti-europene, 
este necesară intensifi carea eforturilor în vederea 
îmbunătăţirii cunoştinţelor despre problematica 
UE pentru diferite grupuri-ţintă şi populaţie în 
ansamblu. Campania de popularizare a temati-
cilor legate de integrarea europeană a Moldovei 
trebuie să promoveze benefi ciile interne pe care 
le aduce armonizarea legislaţiei naţionale cu 
acquis-ul comunitar şi, în general, procesul de 
europenizare a Republicii Moldova, şi anume: un 
cadru legislativ modern, instituţii funcţionale, 
mediu investiţional şi de afaceri atractiv, sistem 
judiciar independent etc. O mai bună informare 
despre modelele de succes, în special a celor pe 
care le oferă experienţa noilor state membre ale 
UE şi statelor în curs de aderare, se prezintă drept 
o modalitate efi cientă de realizare a obiectivului 
respectiv. Un public mai bine informat despre be-
nefi ciile procesului de integrare, dar şi conştient 
de complexitatea şi provocările acestuia, ar fi  mai 
dispus să accepte anumite costuri pe termen scurt 
în schimbul unor avantaje clare pe termen mediu 
şi lung. În acelaşi timp, o mai bună cunoaştere în 
rândul instituţiilor societăţii civile a experienţei 
specifi ce de integrare a noilor state membre ale 
UE, inclusiv în ceea ce priveşte valoarea adăugată 

177 De exemplu, la începutul anului 2006, adică după un an de la 
demararea procesului de implementare a Planului de Acţiuni, 
Parlamentul şi Guvernul nu aveau încă o viziune comună asupra 
legilor ce urmau să fi e expertizate pentru adaptarea acestora la 
standardele şi normele legislaţiei UE.

178 Se pare că Guvernul Republicii Moldova este conştient de acest 
imperativ. Astfel, la începutul anului 2007, Ministerul Afacerilor 
Externe şi Integrării Europene în cooperare cu experţi europeni 
din Republica Cehă a elaborat Proiectul Strategiei de Informare 
şi Comunicare pentru Integrare Europeană a Republicii Moldova. 
Strategia a fost adoptată de Guvernul Republicii Moldova la 26 
decembrie 2007.
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adusă de ONG-urile din ţările respective la acest 
proces, ar fi  de natură să consolideze capacităţile 
analitice ale ONG-urilor locale şi de a oferi idei 
utile pentru preluarea în Moldova a formelor de 
cooperare dintre sectorul public şi cel asociativ. 
Este, însă, evident că disponibilitatea populaţiei 
de a accepta un orizont mai mare de aşteptare şi 
unele costuri inevitabile pe care le comportă pro-
cesul de europenizare depinde în mod direct de 
încrederea faţă de calitatea guvernării şi activita-
tea instituţiilor statului responsabile de realizarea 
reformelor şi îndeplinirea Planului de Acţiuni.

 Asigurarea sinergiei resurselor umane şi insti-
tuţionale. Pentru asigurarea sinergiei resurselor 
umane şi instituţionale limitate de care dispune 
Republica Moldova este necesară intensifi carea 
eforturilor vizând instruirea unui personal omo-
gen şi corespunzător de funcţionari responsabili 
de relaţiile cu UE în toate instituţiile ce au atribu-
ţii în procesul de implementare a Planului de Ac-
ţiuni. Actualmente, majoritatea instituţiilor gu-
vernamentale se confruntă cu lipsa de persoane 
cunoscătoare de limbi străine, în special engleza, 
franceza şi germana; de traducători profesionişti; 
de persoane capabile să poarte negocieri în pro-
bleme europene; de funcţionari cu cunoştinţe 
profunde despre funcţionarea instituţiilor UE şi 
procesul de luare a deciziilor în cadrul acestora 
din urmă. O mai mare expunere a acestora la ex-
perienţa recentă a noilor state membre ale UE, 
inclusiv în domenii ce ţin de competenţa lor pro-
fesională, ar putea constitui una din modalităţile 
efi ciente de redresare a situaţiei. De asemenea, 
printr-o analiză punctuală a experienţei specifi ce 
a fi ecărui nou stat membru, ar putea fi  identifi -
cate modalităţile optime şi adecvate condiţiilor 
din ţara noastră pentru consolidarea procesului 
de coordonare intra şi inter-ministeriale a activi-
tăţilor ce ţin de integrarea europeană a Republicii 
Moldova. Astfel, pentru a evita rivalităţile biro-
cratice între ministerele şi departamentele de la 
Chişinău ar fi  oportună crearea unui nucleu din 
cei mai buni specialişti din toate domeniile - di-
plomaţi, economişti, experţi în ecologie, energie, 
transport etc. – care se vor ocupa nemijlocit de 
integrarea europeană pe plan intern. Acest nu-
cleu ar putea lua forma instituţională de Minister 
al Integrării Europene sau de Ofi ciu al Primului 
ministru pentru integrarea europeană. Actual-
mente, însă, MAEIE nu are experienţa necesară 
şi nici nu dispune de capacităţi umane şi tehnice 
pentru verifi carea calităţii implementării Planu-
lui de Acţiuni la ministerele de resort. Un astfel 
de nucleu, însă, ar putea fi  împuternicit cu ase-
menea prerogative şi dotat cu capacităţi umane şi 
tehnice corespunzătoare.

 Extinderea cooperării ministerelor şi depar-
tamentelor din Republica Moldova cu institu-
ţiile Uniunii Europene. În vederea valorifi cării 
depline a oportunităţilor existente este necesară 

permanentizarea dialogului şi contactelor între 
ofi cialii europeni de la Bruxelles şi conducerea 
ministerelor şi departamentelor responsabile de 
implementarea angajamentelor luate în cadrul 
Planului de Acţiuni, în special prin organizarea 
unor vizite regulate ale acestora din urmă la Bru-
xelles. Actualmente, vizitele respective poartă un 
caracter sporadic, preponderent cu ocazia par-
ticipării în cadrul reuniunilor anuale ale Comi-
tetului sau Consiliului de Cooperare Republica 
Moldova – Uniunea Europeană. Deseori, ofi ci-
alii moldoveni ignoră invitaţiile la diverse reu-
niuni sau conferinţe organizate de UE, irosind 
astfel ocazii preţioase pentru abordarea într-un 
cadru multilateral a subiectelor de interes pentru 
Republica Moldova. De asemenea, este deosebit 
de importantă încurajarea unor contacte siste-
matice la nivel de experţi naţionali şi europeni 
prin organizarea de deplasări de lucru regulate 
ale experţilor moldoveni la Bruxelles şi/sau or-
ganizarea unor consultări bilaterale din iniţiati-
va părţii moldoveneşti. 

 Valorifi carea potenţialului de cooperare cu 
societatea civilă. În vederea capitalizării efi ci-
ente a cooperării cu societatea civilă se impun 
următoarele acţiuni: consolidarea din punct de 
vedere legislativ a mecanismului de cooperare 
cu Parlamentul, Guvernul, Preşedinţia şi auto-
rităţile locale prin introducerea modifi cărilor în 
Regulamentul Parlamentului, în Legea cu privire 
la Guvern şi Regulamentul Guvernului, în Legea 
privind administraţia publică locală etc.; promo-
varea Legii transparenţei în procesul decizional; 
consolidarea capacităţilor de comunicare ale in-
stituţiilor de stat, dincolo de adoptarea formală a 
strategiilor în domeniu.

 Promovarea intereselor Moldovei în interiorul 
Uniunii Europene. Succesul eforturilor Moldo-
vei de a avansa calitatea raporturilor sale poli-
tice cu UE şi a obţine o mai mare deschidere 
a Bruxelles-ului pentru recunoaşterea vocaţiei 
Republicii Moldova de posibil viitor membru 
nu depinde doar de calitatea reformelor pro-
movate la Chişinău, ci şi de sprijinul acordat 
de statele membre ale UE pentru un tratament 
diferit faţă de ţara noastră. Astfel, pentru a pu-
tea deschide uşile instituţiilor comnitare de la 
Bruxelles, trebuie să obţinem susţinerea politică 
în capitalele ţărilor membre. Ţările din Europa 
Centrală şi de Est devenite membre în 2004 şi 
2007 manifestă cea mai mare receptivitate faţă 
de doleanţele Republicii Moldovei, în contrast 
cu obtuzitatea unor infl uente state din “vechea 
Europă”. Prin urmare, se impune intensifi carea 
relaţiilor şi contactelor cu aceste state, promo-
varea unei mai bune înţelegeri a problemelor cu 
care se confruntă Moldova, mai ales în rândul 
personalităţilor marcante cu vaste legături şi 
credibilitate la Bruxelles, cum sunt foşti nego-
ciatori cu UE, va contribui la transformarea 
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acestor ţări în avocaţi mai efi cienţi ai intereselor 
Republicii Moldova în interiorul Uniunii Euro-
pene. De asemenea, aceasta va permite valorifi -
carea mai plenară a disponibilităţii acestor state 
de a sprijini Moldova în eforturile de consoli-
dare a opţiunii europene şi de integrare în UE, 
oferind un cadru în care ele ar putea împărtăşi 
valoroasa experienţă acumulată în procesul de 
negocieri de aderare la UE.

 Pe parcursul anului 2008, Republica Moldova 
trebuie să-şi concentreze atenţia şi eforturile 
în primul rând pe realizarea unor progrese 
convingătoare în cele trei domenii majore ale 
procesului de implementare a Planului de Ac-
ţiuni: promovarea dezvoltării democratice şi 

bunei guvernări; reforma regulatorie şi dezvol-
tarea capacităţilor administrative; reducerea să-
răciei şi creşterea economică. În acest sens, Re-
publica Moldova va benefi cia în următorii 3 ani 
de asistenţă fi nanciară UE în valoare de 209.7 
milioane Euro. Valorifi carea deplină a respec-
tivei asistenţe fi nanciare va depinde în mare 
măsură de seriozitatea angajamentului pro-eu-
ropean al Guvernării de la Chişinău, precum şi 
de capacitatea şi disponibilitatea acesteia din 
urmă de a se reforma în concordanţă cu valorile 
şi principiile democratice ale UE. În caz con-
trar, redublarea eforturilor de implementare a 
Planului de Acţiuni pe care Comisia Europeană 
o aşteaptă din partea autorităţilor moldoveneşti 
va fi  imposibilă.
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Diagnoza 
În pofi da aşteptărilor determinate de 

sfârşitul războiului rece, rolul forţelor mi-
litare nu s-a diminuat considerabil. Funcţia 
de contracarare a pericolelor militare prin 
posibilitatea de aplicare a forţelor arma-
te rămâne una din cele mai importante ale 
statului modern. Concomitent cu aceasta, 
modifi carea doctrinelor militare şi a con-
ceptelor construcţiei militare se impune din 
motivul aducerii în concordanţă cu modifi -
carea considerabilă a structurii pericolelor şi 
ameninţărilor şi cu dinamica schimbărilor 
geopolitice.

Securitatea militară a Republicii Moldo-
va este asigurată, constituţional, de Forţele 
Armate ale Republicii Moldova. Forţele che-
mate să asigure apărarea naţională sunt For-
ţele Armate compuse din: 1) Armata Naţio-
nală, 2) Trupele de Grăniceri şi 3) Trupele de 
Carabinieri. Forţele sistemului naţional de 
apărare sunt constituite pe principiul sufi ci-
enţei defensive. Potrivit prevederilor Legii cu 
privire la apărarea naţională, pe timp de pace 
şi de război, conducerea Forţelor Armate se 
efectuează de către Comandamentul Suprem 
al Forţelor Armate în frunte cu Preşedintele 
Republicii Moldova - Comandant Suprem al 
Forţelor Armate. Din componenţa Coman-
damentului Suprem fac parte, de asemenea, 
Ministrul Apărării, Şeful Marelui Stat Major 
al Armatei Naţionale, Comandantul Trupe-
lor de Grăniceri, Comandantul Trupelor de 
Carabinieri. În anii 2005-2007, Republica 
Moldova a continuat, pe mai multe căi, pro-
cesul de determinare a noii viziuni asupra 
securităţii ei militare, care a cuprins urmă-
toarele direcţii generale:

 Reforma sectorului de apărare şi securitate pre-
vede ca forţele armate, precum şi întregul sector 
de securitate, să fi e adaptate la circumstanţele 
strategice, capabile să realizeze priorităţile lor, 
să necesite costuri accesibile pentru societate şi 
să fi e subordonate unui control democratic din 
partea societăţii. 

 În reformarea sectorului de apărare şi securitate, 
Republica Moldova utilizează mecanismele şi 
instrumentele oferite de NATO în cadrul Parte-
neriatului pentru Pace (PFP), cum ar fi  Planul 
de acţiuni în cadrul parteneriatului privind con-

struirea instituţiilor de apărare şi implementea-
ză obiectivele respective asumate de Republica 
Moldova în cadrul Procesului de Planifi care şi 
Analiză (PARP).

 În acest scop şi în vederea adaptării politicii 
naţionale de apărare şi securitate la standardele 
euro-atlantice, a devenit imperativă desfăşurarea, 
cu sprijinul statelor NATO şi a celor partenere, a 
Revizuirii Strategice a Apărării (SDR) care va cu-
prinde forţele armate şi celelalte instituţii de stat 
cu responsabilităţi directe şi indirecte în dome-
niul apărării şi securităţii. Acest proces urmează 
să fi e demarat din anul acesta, în cadrul imple-
mentării Planului Individual de Acţiuni al Parte-
neriatului (IPAP) Republica Moldova – NATO.

Mai mulţi observatori independenţi în-
clină spre concluzia că Armata Naţională, 
în general, şi Ministerul Apărării, în par-
ticular, au fost mai puţin afectate de zelul 
demolator al administraţiei instalate după 
21 februarie 2001, de incompetenţa noilor 
„vechi” guvernanţi ideologizaţi, gata, însă, 
să se adapteze „la condiţiile reale” ale „mo-
mentului actual”.

În ultimii 2 ani, armata a început să 
fi e fi nanţată aproximativ după necesităţile 
imediate. La 26 iulie 2002, Parlamentul a 
aprobat Concepţia reformei militare, care 
a intrat în vigoare la 15 august 2002, după 
publicarea ei în „Monitorul Ofi cial”, în care 
este prevăzută o creştere a cheltuielilor de 
apărare de la existentele 0,4 % din PIB, până 
la 2,4 % la ultima etapă a reformei (anii 
2009-2014). Acesta, de fapt, este standardul 
ţărilor care aderă acum la NATO. În buge-
tul de stat pentru anul 2007, suma alocată 
Ministerului Apărării a crescut simţitor şi a 
constituit circa 170 milioane lei, ceea ce re-
prezintă un indicator important în vederea 
estimării efortului de apărare a ţării. Tema 
bugetului, alocărilor fi nanciare pentru nece-
sităţile de apărare, era mereu o temă extrem 
de „bolnăvicioasă”, de fapt, din primii ani de 
constituire a Armatei Naţionale. Pe margi-
nea acestei probleme de fi ecare dată, când 
venea timpul adoptării bugetului de stat, se 
desfăşurau dezbateri înfocate la toate nive-
lurile conducerii de stat. Aceasta se explică 
prin faptul că, cu fi ecare an, bugetul militar 
devenea tot mai mic faţă de necesităţile re-
ale. În anii 1993-2006 ponderea cheltuieli-

5.5. Securitatea militară a Republicii Moldova

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  +1

PERSPECTIVELE: +1
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lor militare în Produsul Intern Brut (PIB) al 
Moldovei oscila de la an la an, iar pentru bu-
getul militar se alocau aproximativ 2-3% din 
bugetul de stat. Însă aceste sume acopereau, 
în medie, doar 40–60% din necesităţi.

Chiar şi după mai mulţi ani după decla-
rarea suveranităţii Republicii Moldova se gă-
sesc destui politicieni, indiferent de coloratu-
ra lor politică, de la o extremă a eşichierului 
politic la altul, care susţin că, deoarece Mol-
dova tinde a fi  un stat neutru, nu ar avea ne-
voie de armată. Însă aşa ceva pot afi rma doar 
diletanţii, care foarte des, apelând la exemple 
din actualitatea ţărilor dezvoltate din Vest, 
se fac a nu observa că armata nu este numai 
un instrument de război, ci şi un organ de 
educaţie a patriotismului, că pentru tânăra 
generaţie armata încă rămâne o şcoală. El-
veţia, Suedia, Austria şi alte ţări cu statut de 
ţări neutre, n-au refuzat să întreţină arma-
ta, timp de decenii. Toate statele îşi întreţin 
armata ca fi ind atributul cel mai important 
al statalităţii lor, ca garant al independenţei, 
suveranităţii şi integrităţii teritoriale. Ţinând 
cont de aceasta, pentru întreţinerea armatei 
se alocă sumele necesare, care permit ca For-
ţele Armate să fi e înzestrate şi să activeze în 
conformitate cu legile şi regulamentele în vi-
goare. Din păcate, aceste adevăruri elemen-
tare nu au fost pe deplin conştientizate în 
Republica Moldova şi, de fapt, noi nu numai 
că dispuneam şi dispunem de cea mai mică 
armată, ci şi de unul dintre cele mai mici bu-
gete militare din lume.

Statutul de neutralitate permanentă pre-
vede abţinerea ţării de la aderarea la blocuri 
sau alianţe militare. Totodată, se ştie că fi -
ecare stat, indiferent de mărime, poartă o 
anumită responsabilitate de menţinere a 
stabilităţii şi securităţii, atât proprii, cât şi a 
celei internaţionale. Având, însă, în vedere 
faptul că armata este un element de bază în 
procesul de menţinere a stabilităţii şi securi-
tăţii ţărilor, cu atât mai mult creşte responsa-
bilitatea statelor neutre pentru întreţinerea 
trupelor militare proprii în scopul asigurării 
statutului lor de neutralitate.

Riscuri
În lumea contemporană, afl ată în conti-

nuă schimbare, în virtutea procesului de glo-
balizare şi în condiţiile de întrepătrundere 
profundă a situaţiei interne din ţară cu pro-

cesele de pe arena internaţională, Republica 
Moldova se confruntă cu mai multe riscuri 
de ordin intern şi extern la adresa securităţii 
sale naţionale şi depune eforturi în vederea 
reducerii multiplelor vulnerabilităţi interne, 
care infl uenţează negativ capacităţile statu-
lui de a reacţiona la aceste riscuri, generează 
sau favorizează riscurile respective.

Nivelul posibilităţilor de luptă şi al po-
tenţialului de luptă al Forţelor Armate se de-
termină prin condiţiile situaţiei geopolitice 
în regiune, pericolul existent şi probabilita-
tea declanşării unui confl ict armat. Totodată, 
trebuie luate în consideraţie şi posibilităţile 
economice ale statului privind întreţinerea 
Forţelor Armate. Situaţia geopolitică în regi-
unea unde se afl ă Republica Moldova, poate 
fi  caracterizată în întregime ca fi ind stabilă. 
Republica Moldova este înconjurată de ţări 
prietene – România şi Ucraina - ţări care 
la nivel ofi cial nu pretind la teritoriul Mol-
dovei, iar România este membră a Alianţei 
Nord-Atlantice. În următorii 5-10 ani, un 
pericol militar poate fi  creat doar de prezen-
ţa autoproclamatei republici transnistrene 
cu contingentul militar al Federaţiei Ruse.

Totodată, realitatea e că la momentul 
actual, potenţialul de luptă al forţelor mili-
tare unite ale Transnistriei şi grupului tru-
pelor ruseşti, constituie aproximativ 1500 
unităţi şi coraportul părţilor este de 1: 1,93. 
În prezenţa unui asemenea coraport al for-
ţelor posibilitatea agresiunii nu este mare, 
dar totuşi există. În acest caz, confl ictul 
militar declanşat ar fi  o aventură lipsită  de 
orice sens179. Aşadar, coraportul forţelor 1:2 
garantează oprirea agresiunii şi rezolvarea 
paşnică a problemei transnistrene.

Situaţia de azi în Armata Naţională a 
Republicii Moldova poate fi  califi cată ca fi -
ind alarmantă. Ignorarea (de cele mai multe 
ori, în cunoştinţă de cauză) a problemelor 
stringente ale sistemului de apărare a ţării 
conduc la degradarea şi ruinarea sa tehnică 
şi umană. Deosebit de evidente sunt aceste 
tendinţe negative în privinţa folosirii ca-
drelor militare. În pofi da unor măsuri spo-
radice de a opri exodul cadrelor califi cate 

179 Statistica izbucnirii războaielor arată că ele sunt posibile la 
superioritatea forţelor nu mai puţin de 3-4 ori. Astfel, războiul 
fi nlandez declanşat de Uniunea Sovietică în anul 1939 a necesitat 
crearea unei superiorităţi numerice a forţelor de 7 ori. Atacul asupra 
Uniunii Sovietice a Germaniei hitleriste, de asemenea, a fost posibilă 
în urma creării superiorităţii forţelor în mărime de 3 ori pe direcţiile 
principale de incursiune.
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din armată, pierderile personalului de cadre 
sunt enorme. Corpul de ofi ţeri şi plutonieri 
ai Armatei Naţionale este format din 2000-
2200 de persoane, anual eliberându-se până 
la 150-200 persoane şi cel mai mare număr 
de eliberări fi ind înregistrat în ultimii ani. 
Armata Naţională se confruntă, astfel, cu 
riscul real de a rămâne fără ofi ţeri ai veri-
gilor inferioare şi medii, deoarece Institutul 
Militar „Alexandru cel Bun”, unica instituţie 
de învăţământ militar din ţară, pregăteşte 
anual aproximativ 70 de ofi ţeri. Statistica 
demonstrează că din fi ecare promoţie peste 
un an - doi în serviciul militar rămân puţin 
peste jumătate din aceşti ofi ţeri. Angajarea 
ofi ţerilor din instituţiile de învăţământ civi-
le, care constituie până la 20-30 persoane pe 
an, nu rezolvă problema, mai ales că ei, în 
mare parte, se angajează în serviciu în uni-
tăţile asigurării de luptă şi logistică.

Caracterul fi nanţării indică, de aseme-
nea, implicit atitudinea conducerii Ministe-
rului Apărării privind executarea misiunilor 
ce stau în faţa Armatei Naţionale. Conduce-
rea este permanent distrasă pentru rezolva-
rea unor dureroase probleme curente care, 
în fond, au un caracter destul de superfi cial 
(asigurarea cu alimente şi echipament, asi-
gurarea cu drepturi băneşti), dar acestea 
sunt acele probleme, a căror nesoluţionare 
poate provoca nemulţumiri în armată. Pro-
bleme globale şi de perspectivă, cum ar fi  
menţinerea în stare de luptă a armamentu-
lui şi tehnicii militare, starea rezervelor de 
mijloace materiale, fl uctuaţia înaltă a cadre-
lor, într-o oarecare măsură nivelul instruirii 
şi închegării de luptă a efectivului nu se re-
zolvă, iar dacă se rezolvă, nivelul este foarte 
scăzut. Rezolvarea acestor probleme rămâne 
pe seama generaţiilor viitoare ale conducerii 
Ministerului Apărării.

Condiţiile care determină interdepen-
denţa riscurilor şi vulnerabilităţilor la adre-
sa securităţii ţării se datorează: neeliminării 
efectelor pe care le producea în trecut siste-
mul lumii bipolare şi starea de război rece, 
confl ictului transnistrean îngheţat, instabili-
tăţii din spaţiul post-sovietic, noile riscuri şi 
provocări la scară globală.  În prezent, prin-
cipalii factori de risc la adresa securităţii Re-
publicii Moldova pot fi  defi niţi astfel:

 existenţa în ţară a unei regiuni separatiste con-
duse, în principal, de cetăţeni ai altor state şi apă-

rate de formaţiuni militare robuste, subordonate 
unor structuri administrative neconstituţionale; 

 prezenţa ilegală pe teritoriul ţării a trupelor 
ruseşti (personal, stocuri enorme de muniţii şi 
echipament militar), ca factor ce încurajează se-
paratismul;

 inexistenţa unui spaţiu economic unic pe întreg 
teritoriul ţării şi lipsa unui regim legal pe seg-
mentul transnistrean al frontierei de stat moldo-
ucrainene;

 acţiunile regimului secesionist din regiunea 
transnistreană: încălcarea normelor democrati-
ce, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
omului; incitarea la extremism, naţionalism, in-
toleranţă şi xenofobie; favorizarea criminalităţii 
organizate transnaţionale, a trafi cului ilegal de 
droguri, fi inţe umane, armament, materiale ra-
dioactive; existenţa unor mecanisme avansate de 
spălare a banilor, contrabandă etc.; 

 sprijinul politic, economic şi militar din exterior 
acordat în permanenţă regimului secesionist;

 instabilitatea din spaţiul post-sovietic cu care 
Republica Moldova continuă să aibă legături 
economice foarte strânse şi dependenţa excesivă 
a ţării faţă de pieţele din acest spaţiu în materie 
de aprovizionare cu resurse energetice şi de des-
facere a produselor sale; 

 expansiunea reţelelor teroriste la nivel global;

 proliferarea armelor clasice, a celor de distrugere 
în masă şi non-convenţionale, proliferarea teh-
nologiilor şi materialelor nucleare;

 catastrofele ecologice generate de factori antro-
pogeni, calamităţile naturale; 

 migraţia ilegală.  

Vulnerabilităţile cu impact negativ asu-
pra securităţii Republicii Moldova includ 
realităţi şi fenomene din viaţa internă a ţă-
rii, care favorizează apariţia şi dezvoltarea 
riscurilor şi care diminuează capacitatea de 
reacţie:

 imposibilitatea administrării teritoriului din 
raioanele de est ale ţării, controlat de un regim 
separatist;

 lipsa unui control efi cient din partea autorităţi-
lor constituţionale moldoveneşti pe segmentul 
transnistrean al frontierei de stat moldo-ucrai-
nene;

 lipsa controlului asupra producerii de echipa-
ment militar şi armament, inclusiv asupra celui 
limitat de Tratatul FACE şi necontabilizat, afl at 
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în dotarea forţelor paramilitare ale regimului se-
cesionist transnistrean;

 lipsa controlului şi managementului întregului 
spaţiu aerian al statului;

 problemele de ordin economic, fi nanciar şi so-
cial generate de confl ictul transnistrean şi de 
ritmul lent al reformelor, în special pe parcursul 
primului deceniu de la proclamarea indepen-
denţei Republicii Moldova;

 economia subterană şi decalajele economice din 
societate;

 pe fundalul unei ameliorări generale, efi cienţa 
scăzută a organelor de menţinere a ordinii de 
drept în combaterea criminalităţii;

 birocraţia excesivă combinată cu fenomenul co-
rupţiei şi cu un management slab în administra-
ţia de stat;

 întârzierile în dezvoltarea infrastructurii infor-
maţionale;

 defi cienţe la capitolul păstrării informaţiilor cla-
sifi cate;

 utilizarea în sfera productivă a unor tehnologii 
învechite care pot dăuna sănătăţii oamenilor şi 
conduce la catastrofe ecologice;

 capacităţi reduse şi mijloace necorespunzătoare 
de prevenire a catastrofelor ecologice şi calamită-
ţilor naturale (alunecări de teren, inundaţii, seis-
me ş.a.) şi de eliminare a consecinţelor acestora;

 emigrarea specialiştilor din diferite domenii de acti-
vitate şi slăbirea potenţialului de dezvoltare a ţării.

Problema transnistreană reprezintă şi 
generează o gamă de riscuri interdepen-
dente de natură convenţională şi non-con-
venţională care continuă să afecteze grav nu 
numai securitatea şi stabilitatea ţării, dar şi a 
întregii regiuni. Reglementarea confl ictului 
transnistrean şi reintegrarea ţării a încetat 
să mai fi e doar o problemă internă a Re-
publicii Moldova, transformându-se într-o 
problemă regională de securitate, a cărei 
soluţionare necesită implicarea mai multor 
factori externi infl uenţi. Astfel, reglementa-
rea confl ictului şi soluţionarea problemelor 
generate de acesta, inclusiv cea a securizării 
frontierei moldo-ucrainene, au devenit şi 
un obiectiv prioritar al politicii externe şi 
de securitate a ţării, fi gurând tot mai des pe 
agenda organizaţiilor internaţionale şi regi-
onale şi constituind unul dintre principalele 
subiecte ale dialogului politic purtat de au-

torităţile moldoveneşti cu partenerii externi, 
în primul rând cu statele membre ale UE şi 
NATO. 

Situaţia din regiunea transnistreană este 
monitorizată de către Misiunea OSCE în Re-
publica Moldova. În baza Acordului bilateral 
privind principiile de reglementare paşnică a 
confl ictului armat din regiunea transnistrea-
nă a Republicii Moldova, semnat cu Federa-
ţia Rusă în 1992, a fost stabilită o Zonă de 
Securitate, şi a fost constituită Comisia Uni-
fi cată de Control responsabilă de menţine-
rea stabilităţii şi securităţii în această Zonă. 
Acestui mecanism i-au fost atribuite compe-
tenţe de legalizare a activităţii anumitor con-
tingente militare, al căror statut s-a dovedit 
incompatibil cu standardele ONU şi OSCE 
în materie de pacifi care. Fiind parte a Con-
tingentului militar tripartit (Republica Mol-
dova, Rusia şi partea transnistreană), efecti-
vele militare ale părţilor se afl ă la dispoziţia 
Comisiei Unifi cate de Control şi ele nu tre-
buie să depăşească cifra de 500 de persoane. 
Ucraina este prezentă în Zona de Securitate 
prin delegarea observatorilor militari. 

Factorul care alimentează separatismul 
şi sporeşte instabilitatea este prezenţa ilega-
lă pe teritoriul ţării a aşa-numitului Grup 
Operativ de Trupe Ruse şi neonorarea de 
către Federaţia Rusă a angajamentelor asu-
mate la Summit-ul OSCE de la Istanbul din 
1999, cu privire la retragerea acestuia. 

La 22 iulie 2005, Parlamentul Republi-
cii Moldova a adoptat Legea nr.173-XVI 
privind principiile de bază ale statutului ra-
ioanelor de est ale ţării, care vor determina 
viitorul cadru de autonomie al regiunii în 
componenţa statului reintegrat. 

La 27 septembrie 2005, în cadrul reuniu-
nii de la Odesa, s-a decis asupra consolidării 
formatului de negocieri vizând reglementa-
rea confl ictului transnistrean prin conecta-
rea Uniunii Europene şi Statelor Unite ale 
Americii, în calitate de observatori. După o 
întrerupere de mai mult de un an, procesul 
de negocieri a fost reluat în format extins la 
27 octombrie 2005. 

În contextul eforturilor vizând solu-
ţionarea problemei transnistrene şi reali-
zarea aspiraţiilor de integrare europeană, 
autorităţile moldoveneşti şi opinia publică 
din ţară apreciază şi îşi leagă mari speran-
ţe de recentele decizii ale UE cu privire la: 
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(i) desemnarea reprezentantului special al 
UE pentru Republica Moldova, (ii) inau-
gurarea Delegaţiei permanente a Comisiei 
Europene la Chişinău, (iii) participarea, 
alături de SUA, în calitate de observator la 
procesul de negocieri vizând reglementarea 
confl ictului, (iv) instituirea misiunii UE de 
asistenţă în vederea asigurării controlului 
şi monitoringului internaţional la frontiera 
moldo-ucraineană.

Politici guvernamentale
Relaţiile cu NATO

În anul 2005, Republica Moldova a 
adoptat decizia politică cu privire la relan-
sarea la un nivel calitativ nou al relaţiilor 
sale cu Alianţa Nord-Atlantică. În cadrul 
vizitei la Bruxelles, Preşedintele Republicii 
Moldova, Vladimir Voronin, a formulat po-
ziţia ofi cială vizavi de perspectivele relaţiilor 
cu NATO. Niciodată autorităţile Republicii 
Moldova nu benefi ciaseră de un climat poli-
tic intern mai favorabil pentru impulsiona-
rea relaţiilor cu Alianţa. Sprijinul partidelor 
politice şi al societăţii civile înregistrează o 
dinamică ascendentă care inspiră optimism 
în privinţa viitorului acestor relaţii. În aceste 
circumstanţe, conducerea politică a ţării şi-a 
fi xat obiectivul de a lansa, începând cu luna 
iunie 2006, procesul de implementare a Pla-
nului Individual de Acţiuni al Parteneriatu-
lui (IPAP) Republica Moldova – NATO.

Astfel, se poate constata că în scurt timp 
Republica Moldova a reuşit să stabilească 
formatul juridic necesar şi să instituie meca-
nismele administrative adecvate pentru ela-
borarea şi implementarea calitativă a IPAP. 
Procesul de elaborare şi implementare este 
monitorizat de către Preşedintele Vladimir 
Voronin şi Consiliul Suprem de Securitate, iar 
coordonarea este asigurată  de către Comisia 
Naţională pentru Elaborarea şi Implementa-
rea IPAP, constituită prin Decretul Preşedin-
telui Republicii Moldova, din 5 august 2005. 

La 14 martie 2006, în cadrul şedinţei 
Consiliului Suprem de Securitate a fost exa-
minat şi aprobat proiectul IPAP Republica 
Moldova - NATO. În raport a fost evidenţiată 
importanţa intensifi cării dialogului politic şi 
a cooperării cu Alianţa Nord-Atlantică. S-a 

subliniat că Planul de Acţiuni cu NATO este 
reciproc complementar cu SCERS, cu PAU-
ERM, cu programele de cooperare cu Consi-
liul Europei şi alte organizaţii internaţionale. 

Aşadar, Republica Moldova a devenit a 
şasea ţară care aderă la acest mecanism de 
cooperare cu NATO180. Ucraina şi Georgia 
declară ferm că vor folosi IPAP pentru a se 
pregăti de aderare la NATO, iar celelalte sta-
te care au aderat la IPAP argumentează in-
tensifi carea relaţiilor cu Alianţa în contextul 
necesităţilor de reformare a forţelor armate. 
Un obiectiv-cheie al mecanismului IPAP 
este întărirea dialogului politic şi consul-
tanţei dintre NATO şi Republica Moldova, 
cu scopul asigurării cooperării în vederea 
încurajării şi susţinerii mediului intern şi 
extern, care să conducă la reformă demo-
cratică. Ca parte a acestui dialog consolidat, 
Moldova obţine posibilitatea să discute şi să 
argumenteze dorinţa şi abilitatea de a im-
plementa în continuare principiile de bază 
stipulate în Documentul cadru al Parteneri-
atului pentru Pace şi în Documentul de bază 
al Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic 
în politicile sale interne şi externe.

IPAP Moldova-NATO, lansat în proce-
dură naţională internă la 16 iunie 2006 de 
Guvernul Republicii Moldova, constă din 
patru capitole de bază: 1) probleme politice 
şi de securitate; 2) probleme militare şi de 
apărare; 3) informarea publicului, ştiinţa şi 
planifi carea situaţiilor de urgenţă; 4) aspecte 
administrative, protejarea informaţiei şi re-
surse, cuprinse în două părţi distincte: prin-
cipalele obiective politice şi de reformare ale 
Republicii Moldova (I) şi domeniile de re-
formare ce constituie obiect al consultărilor 
cu NATO (II).

În conformitate cu acest Plan, principa-
lele obiective strategice ale Republicii Mol-
dova sunt: integrarea în Uniunea Europeană, 
intensifi carea dialogului şi aprofundarea re-
laţiilor cu structurile euro-atlantice. Având 
în vedere statutul său de neutralitate, Repu-
blica Moldova, prin implementarea IPAP, nu 
urmăreşte obiectivul aderării la NATO, ci 
speră să utilizeze Planul pentru accelerarea 
procesului de reforme în sectoarele apărării 
şi securităţii naţionale. În acest scop, Repu-
blica Moldova va crea baza politico-juridică 
necesară pentru implementarea IPAP, pre-
cum şi mecanismele instituţionale relevante.

180 Georgia a semnat IPAP în octombrie 2004, Ucraina în aprilie 2005, 
Azerbaidjan în mai 2005, Armenia în decembrie 2005, Kazahstan în 
februarie 2006.
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Strategia militară naţională
Doctrina militară a Republicii Moldova, 

adoptată în 1995, este principalul document 
conceptual în domeniul securităţii militare. 
Proiectul modifi cat al acestui document, 
înaintat în Parlament în 2003, a fost retras 
în 2005 ca fi ind depăşit de unele modifi cări 
operate în legislaţia militară, precum şi de 
evoluţiile în domeniul politicii externe a 
Republicii  Moldova. Ţinând cont de noile 
realităţi şi de orientarea către standardele 
euro-atlantice în procesul de restructurare 
militară, este necesară elaborarea Strategiei 
militare naţionale, care va substitui doctrina 
militară. Acest document va fi  adoptat după 
aprobarea Conceptului Securităţii Naţionale 
şi elaborarea Strategiei Securităţii Naţionale.

Concepţia Securităţii Naţionale
Noua variantă a Concepţiei Securităţii 

Naţionale a Republicii Moldova a fost ela-
borată de o Comisie specializată, instituită 
prin Decretul Preşedintelui nr. 374-IV din 
22 decembrie 2005, compusă din reprezen-
tanţi ai administraţiei de stat, ai societăţii 
civile, cercurilor academice. La 21 mai 2007, 
această Comisie a aprobat ultima varian-
tă de proiect, transmisă spre dezbateri în 
Parlament. Aprobarea de către Parlament 
a Concepţiei este unul din principalele an-
gajamente ale Republicii Moldova asumate 
în cadrul IPAP şi trebuia să fi e realizat până 
la 5 februarie 2007. Tergiversarea realizării 
acestui angajament a provocat critici serioa-
se din partea Alianţei, exprimate în Rapor-
tul NATO privind implementarea de către 
Republica Moldova a IPAP din iulie 2007. 

Concepţia reformei militare
Concepţia reformei militare a fost apro-

bată de Parlament în 2002 şi urmează a fi  rea-
lizată într-un termen de 12 ani (2002-2014), 
cuprinzând trei etape (I etapă 2002-2004, II 
etapă 2005-2008, III etapă 2009-2014). Con-
cepţia prevede restructurarea cardinală a în-
tregului sistem de planifi care, fi nanţare, con-
ducere şi organizare a apărării şi se referă nu 
numai la componentele forţelor armate, ci şi 
la alte elemente, precum: sistemul conduce-
rii militare în stat, sistemul de mobilizare şi 
infrastructura militară a ţării. În Concepţie 
se pune, de asemenea, accentul pe modifi ca-
rea principiului alocărilor bugetare pentru 
apărare, luându-se ca bază PIB-ul şi stipu-
lându-se majorarea în perioada menţionată 

a bugetului apărării de la 0.7% la 2.5% din 
PIB, deşi actuala guvernare nu este dispusă 
să realizeze acest obiectiv. Totodată, în ţară 
există înţelegerea că procesul respectiv de 
reformă trebuie să fi e adaptat, luând în con-
sideraţie rezultatele SDR. 

Planifi carea Apărării
Planifi carea apărării în Republica Mol-

dova, deşi în principiu este organizată, nu 
este reglementată de un sistem defi nit şi in-
tegrat. Din acest considerent se intenţionea-
ză să se adopte un sistem modern de plani-
fi care a apărării care ar concretiza prin acte 
legislative şi normative sarcinile şi responsa-
bilităţile tuturor structurilor administraţiei 
publice centrale şi locale în acest domeniu, 
după modelul ţărilor occidentale. Legea Re-
publicii Moldova cu privire la apărarea na-
ţională nu integrează un concept unic legis-
lativ şi prevede numai unele aspecte ce ţin 
de competenţele şi atribuţiile autorităţilor 
publice centrale în organizarea planifi cării 
apărării. Totodată, aceasta nu descrie core-
larea conceptului şi resurselor cu obiecti-
vul fi nal, element esenţial necesar pentru o 
strategie a securităţii naţionale complete. În 
contextul reformei militare se intenţionează 
instituţionalizarea sistemului de planifi care 
a apărării prin adoptarea actelor legislative 
şi normative necesare, care să fi e conforme 
standardelor euro-atlantice.

Armata Naţională
În conformitate cu Concepţia reformei 

militare a fost elaborată Concepţia de re-
structurare şi modernizare a Armatei Na-
ţionale în perspectiva anului 2014 aprobat 
de Consiliul Suprem de Securitate, în mai 
2004. Documentul menţionat a constituit 
baza conceptuală pentru elaborarea şi im-
plementarea programelor şi planurilor de 
stat în domeniul apărării. Pentru dezvolta-
rea documentului a fost elaborat Planul de 
Construcţie şi dezvoltare a Armatei Naţi-
onale pentru perioada anilor 2005-2008 
(NAAPBD), parte componentă a SAPBD. 
Ambele documente servesc drept bază juri-
dică pentru iniţierea, elaborarea şi realizarea 
programelor  de restructurare, modernizare 
şi pregătire a  Armatei Naţionale,  a căror 
fi nalizare este prevăzută în ultima etapă a 
reformei militare. Implementarea acestor 
programe va asigura atingerea scopurilor 
(nivelurilor, standardelor, capabilităţilor) de 
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acţiune generale şi pe domenii ale forţelor, 
precum şi gestionarea integrată a resurselor  
în raport  cu scopurile urmărite.

Recomandări
În vederea consolidării şi dezvoltării se-

curităţii militare a statului Republica Mol-
dova, în perioada 2007-2009 Armata Naţi-
onală are următoarele sarcini strategice de 
reformare:

 Realizarea capacităţii defensive sufi ciente, prin 
crearea şi menţinerea permanentă a unor forţe 
credibile, sufi ciente cantitativ şi pregătite la ni-
velul standardelor moderne, capabile să reacţio-
neze adecvat la riscurile şi ameninţările existente 
şi probabile.

 Restructurarea şi modernizarea forţei militare, 
prin: 

 redimensionarea armatei şi stabilirea noii sale 
structuri, profesionalizarea treptată a perso-
nalului, modernizarea şi standardizarea pre-
gătirii pentru executarea misiunilor militare;

 menţinerea capacităţii funcţionale a arma-
mentului şi tehnicii existente şi creşterea ca-
lităţii înzestrării atât prin modernizarea unei 
părţi existente, cât şi prin achiziţii de echipa-
mente moderne.

 Realizarea interoperabilităţii treptate a Armatei 
Naţionale cu armatele statelor occidentale.

Restructurarea şi modernizarea armatei 
se bazează pe trei elemente principale: re-
structurarea forţei, profesionalizarea forţei 
şi achiziţiile de armament şi tehnică milita-
ră. În acelaşi context trebuie să se ţină cont 
şi de necesitatea asigurării protecţiei sociale 
adecvate a personalului, managementului 
efi cient al tehnicii, armamentului şi infras-
tructurii excedentare etc.  

În prezent, în cadrul reformei, se fi na-
lizează restructurarea Ministerului Apărării 
şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale 
(J-sistem), iar structura Batalionului 22 de 
menţinere a păcii este absolut compatibilă 
cu cea a NATO. În acelaşi context, Repu-
blica Moldova trebuie să ajusteze structura 
Armatei Naţionale, ţinând cont de misiunea 
şi sarcinile care vor fi  stabilite în Strategia 
militară naţională, precum şi luând în con-
sideraţie rezultatele SDR. 

NAAPBD prevede restructurarea Ar-
matei Naţionale din cinci, în două mari 

unităţi actuale (dintre care una va fi  în re-
zervă) şi reorganizarea celorlalte în unităţi 
(instituţii) militare. După ce au fost create 
2 comandamente: Comandamentul Forţelor 
de reacţie rapidă (având în subordine Bata-
lionul cu destinaţie specială şi Batalionul de 
menţinere a păcii) şi Comandamentul For-
ţelor Aeriene, acestea urmează să atingă ni-
velul corespunzător de interoperabilitate şi 
gradul superior de efi cienţă.   

O atenţie deosebită în cadrul reformei 
Armatei Naţionale trebuie să fi e acordată 
managementului personalului. În această 
perspectivă, trebuie să fi e adoptată Legea 
cu privire la statutul militarului şi aprobat 
Ghidul Carierei Militare, precum şi să fi e 
pus în aplicare un sistem nou de manage-
ment al carierei militare. Sistemul dat, fi ind 
compatibil cu standardele euro-atlantice, se 
va adapta la necesităţile actuale şi de per-
spectivă ale Armatei Naţionale, va asigura 
transparenţă, posibilităţi egale şi corectitu-
dine în promovarea ofi ţerilor şi subofi ţerilor 
pe treptele ierarhiei militare prin două in-
strumente esenţiale: Ghidul carierei militare 
şi comisiile de atestare. Este o problemă de 
importanţă majoră, deoarece resursele uma-
ne ale AN sunt în proces de erodare. 

Asigurarea fi nanciară a Armatei Naţi-
onale se efectuează în cadrul sistemului fi -
nanţelor publice, care este parte integrantă 
a bugetului central al Guvernului, elaborat 
în baza Cadrului de Cheltuieli pe Termen 
Mediu ce are drept obiectiv principal con-
solidarea gestionării fi nanţelor publice, 
elaborat la rândul său în contextul SCERS. 
Legea privind sistemul bugetar şi procesul 
bugetar prevede alocarea anuală a mijloace-
lor fi nanciare în conformitate cu clasifi carea 
bugetară unică. Implementarea în practică a 
Planului de edifi care şi dezvoltare a Arma-
tei Naţionale, în perspectiva anului 2014, 
impune analiza cheltuielilor publice pentru 
apărare şi o abordare a planifi cării strategice 
a acestora care să conducă la îmbunătăţirea 
modului de alocare a resurselor la progra-
mele prioritare şi la dezicerea de la cheltuieli 
inefi ciente. 

În procesul de reformare a sistemului 
militar va fi  perfecţionat modul actual de 
alocare a surselor de fi nanţare prin imple-
mentarea unui sistem bazat pe programe şi 
indicatori de performanţă. Cadrul de Chel-
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tuieli pe Termen Mediu va servi în calitate 
de ghid la elaborarea programelor sectoriale 
(de ramură). Noul sistem va facilita procesul 
de fundamentare a necesităţilor în resurse 
fi nanciare, păstrând fl exibilitatea actuală în 
administrarea  resurselor. 

Pornind de la constatarea faptului că 
IPAP a devenit un document de bază în ve-
derea declanşării procesului de reformare şi 
modernizare a eşaloanelor administraţiei de 
stat cu funcţii în domeniul securităţii şi apă-
rării naţionale, proces necesar şi în contex-
tul realizării politicii de integrare europeană 
a statului, relaţiile Republicii Moldova cu 
Alianţa Nord-Atlantică trebuie să primească 
o nouă conotaţie şi să obţină un nou vector 
care să prevadă într-o perspectivă viabilă, 
procese de integrare totală în această struc-
tură pan-europeană. 

Ca urmare a implementării IPAP şi a 
proceselor de transformare declanşate de 
acesta, Armata Naţională şi forţele de secu-
ritate vor deveni interoperabile cu structuri-
le respective din spaţiul euro-atlantic şi vor 
putea să aducă o contribuţie mai substan-
ţială la consolidarea securităţii naţionale şi 
internaţionale.

Planul urmează să dezvolte, inclusiv 
la nivelul cetăţeanului de rând, o percepţie 
mai clară a noţiunii de securitate naţională 
în sensul cel mai comprehensiv al acesteia: 
securitatea statului, securitatea informaţi-
ilor, securitatea ecologică, securitatea eco-
nomică, securitatea tehnologică, energetică 
etc. Dezvoltarea şi aprofundarea relaţiilor 
cu NATO va oferi Republicii Moldova pozi-
ţii strategice favorabile pentru soluţionarea 
confl ictului transnistrean. Extinderea prac-
tică a spaţiului euro-atlantic de securitate 
asupra teritoriului statului va marginaliza şi 
va elimina treptat tendinţele separatismului 
agresiv, o dată cu toate fenomenele conexe 
acestuia.

Implementarea IPAP va favoriza pro-
cesul de democratizare pe întreg teritoriul 
statului, inclusiv în regiunea transnistrea-
nă, şi a societăţii în întregime. Ca urmare a 
reformelor, se va ajunge la un control civil 
efi cient al forţelor armate şi al structurilor 
de securitate, se va ridica nivelul de inter-
dependenţă şi interacţiune dintre societate 
şi organele respective ale statului. Societatea 
va deveni participant activ la edifi carea şi 
perfecţionarea sistemului de administraţie 
în domeniul securităţii şi apărării.
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Chiar de la proclamarea independenţei, 
relaţiile Republicii Moldova cu Federaţia 
Rusă a fost un subiect constant al dezbate-
rilor publice şi o preocupare majoră a tutu-
ror guvernelor. În mare măsură, importanţa 
acordată acestui subiect a fost determinată 
de un şir de factori obiectivi: istoria, geo-
grafi a, relaţiile economice, comerciale şi 
interumane, rolul pe care îl joacă Rusia în 
reglementarea confl ictului transnistrean. 
Probabil din aceste considerente, nici un 
guvern nu şi-a permis să neglijeze relaţiile 
cu Rusia şi să declare o orientare pro-vestică 
univocă. Cu toate acestea, miza pe faptul că 
o relaţie mai „precaută” cu Moscova va duce 
la benefi cii palpabile majore, cum ar fi  solu-
ţionarea confl ictului transnistrean, a eşuat, 
fapt care poate fi  explicat şi prin lipsa unei 
viziuni strategice, coerente şi realiste. 

Anul 2001 şi ascensiunea Partidului Co-
muniştilor în rezultatul alegerilor generale 
parlamentare, a marcat o renunţare de facto 
la politica multivectorială şi încercarea de a 
obţine progrese în relaţiile cu Moscova prin 
forţarea unui curs politic extern clar pro-ru-
sesc. În pofi da acestei noi abordări şi a unor 
succese cu caracter simbolic181, nu s-a reuşit o 
schimbare calitativă a acestei relaţii, nici una 
din problemele majore nu a fost rezolvată. 

Mai mult, în urma eşecului Memorandu-
mului „Kozak” în noiembrie 2003, raporturile 
bilaterale au început să se degradeze în peri-
oada 2005-2006 înregistrând cea mai defavo-
rabilă situaţie a istoriei relaţiilor bilaterale. 

În prima fază (decembrie 2003 - iunie 
2004), simţindu-se jignit de refuzul de ultimă 
oră a Preşedintelui Voronin de a semna Me-
morandumul, Moscova a forţat răcirea rapidă 
a raporturilor bilaterale politice şi a blocat 
tentativele Moldovei de a opri degradarea 
relaţiilor şi relansa dialogul bilateral. În con-
secinţă, în pofi da eforturilor Chişinăului de a 
minimiza impactul negativ, nesemnarea Me-
morandumului a condus la crearea unui cva-

si-consens anti-moldovenesc în establishmen-
tul politic şi analitic din Rusia şi înrăutăţirea 
dramatică a imaginii Moldovei în mass-media 
şi opinia publică rusă. Mai mult, imaginea şi 
poziţia Tiraspolului au fost favorizate.

Confruntată cu ostracismul ostentativ 
din partea Kremlinului şi preocupată de 
riscul pierderii alegerilor parlamentare din 
martie 2005, în iulie 2004 conducerea Mol-
dovei a iniţiat brusc o reorientare a politi-
cii sale externe către Occident, renunţând 
să mai ţină cont în orice acţiune de poziţia 
Moscovei şi de grija de a nu o deranja. Bună-
oară, Moldova s-a abţinut de la participarea 
la un şir de evenimente în cadrul CSI, a in-
tensifi cat cooperarea cu NATO şi în cadrul 
GUAM, a relansat raporturile cu România, 
a insistat asupra includerii SUA şi UE în for-
matul de negocieri, a invitat UE să desfăşoare 
Misiunea de monitorizare la frontieră mol-
do-ucraineană. În acelaşi timp, Chişinăul a 
blamat Rusia în mod deschis şi de la cel mai 
înalt nivel că susţine separatismul, a declarat 
că trupele sale din Transnistria sunt forţe de 
ocupaţie şi că ideea reglementarii confl ictu-
lui prin federalizare este depăşită, a acuzat 
Rusia de acţiuni provocatoare şi destabili-
zatoare în ajunul alegerilor parlamentare, a 
refuzat să accepte observatori ruşi la alegeri 
şi a expulzat din Moldova mai mulţi consul-
tanţi politici din Rusia. Punctul culminant al 
acestei politici unilaterale l-a constituit apro-
barea de către Parlament a Legii cu privire la 
prevederile de bază a regiunii Transnistrene, 
acţiune precedată de declaraţiile şi apelul 
Parlamentului din 10 iunie 2005182 şi forma-
rea consensului politic parlamentar în baza 
Declaraţiei de Parteneriat pentru Integrare 
Europeană din 24 martie 2005, care procla-
ma integrarea europeană drept obiectiv stra-
tegic absolut şi ireversibil al politicii externe 
şi interne a Republica Moldova. 

Bineînţeles, reacţia Moscovei nu s-a lă-
sat aşteptată. În primul rând, Moscova s-a 
situat în mod clar pe poziţiile Tiraspolului şi 
a acuzat Moldova de destabilizare irespon-
sabilă a situaţiei în procesul de negocieri. În 
al doilea rând, Moscova a introdus restricţii 
la importul producţiei vegetale şi animaliere 
din Moldova în Rusia, ca prevestitor al unor 

5.6. Subiect special: regândirea relaţiilor cu Rusia

181 Se are în vedere Tratatul de bază (noiembrie 2001), intensifi carea 
contactelor la nivel înalt între conducerea ambelor ţări, implicarea 
Federaţiei Ruse în soluţionarea confl ictului transnistrean prin 
cunoscutul Plan „Kozak” etc.

182 Două declaraţii privind „Principiile democratizării şi demilitarizării 
regiunii Transnistrene” şi apelul cu privire la Planul Iuşcenko cu privire 
la reglementarea prin democratizare a confl ictului transnistrean.
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măsuri punitive economice pe care Mosco-
va urma să le introducă peste puţin timp. 

Întâlnirea Voronin-Putin în Kazan în 
august 2005 a reprezentat primul pas spre 
stoparea declinului şi reluarea dialogului 
în relaţiile moldo-ruse. Începând din oc-
tombrie 2005, experţi moldoveni şi ruşi 
demarează consultări intense pe marginea 
căutării unei formule de compromis, pe mai 
multe direcţii: politic, economic etc. 

Perioada august 2005 – august 2006 este 
marcată de o temperare a retoricii „neamica-
le” între Federaţia Rusă şi Republica Moldova 
şi dominarea proceselor de inerţie în relaţiile 
dintre ambele state. Totodată, aceste proce-
se s-au manifestat şi prin câteva evoluţii ce 
vizau relaţiile economice şi comerciale mol-
do-ruse. În primul rând, Republica Moldova 
a simţit plenar noua politică a concernului 
rus „Gazprom” privind preţurile la gaze ex-
portate în ţările din CSI. Pe parcursul anului 
2006, preţul la gaze importate din Federaţia 
Rusă183 s-a majorat în două runde de la 80 
USD per 1000 m3 la 160 USD şi va creşte pe 
parcursul următorilor ani până la 230-240 
USD. În al doilea rând, în martie 2006 auto-
rităţile sanitare ale Federaţiei Ruse au intro-
dus embargoul asupra importului de vinuri 
moldoveneşti, invocând motive de calitate. 
Deşi calitatea vinurilor moldoveneşti impor-
tate în Federaţia Rusă nu a fost întotdeauna 
impecabilă, este cert că o asemenea decizie 
îşi are originea în caracterul relaţiilor politi-
ce tensionate între ambele state.

După o perioadă de oprire a escaladării, 
începând cu întâlnirea Voronin – Putin (au-
gust 2006) la Moscova, Chişinăul încearcă 
să repare accelerat relaţiile cu Rusia, dând 
semne de optimism privind acceptarea de 
către Rusia a acordurilor de pachet propuse 
de Moldova şi care în paralel cu reglemen-
tarea confl ictului transnistrean ar asigura o 
ameliorare calitativă a relaţiilor Moldovei cu 
Federaţia Rusă şi soluţionarea unor dosare 
grele permanent perpetuate din momentul 
obţinerii independenţei: prezenţa forţelor 
ruseşti în regiunea de est; cooperarea co-
mercial-economică; liniile directoare ale 
politicii externe moldoveneşti.

Pachetul avansat de Moldova a inclus 
propuneri în toate aceste direcţii: neutrali-
tate, garanţii că după retragere trupele ruse 
nu vor fi  înlocuite cu alte forţe străine, recu-

noaşterea proprietăţii ruse în Transnistria, 
regim privilegiat pentru investitorii ruşi în 
partea dreaptă a Nistrului, proiecte investiţi-
onale comune. În schimb, Chişinăul aştepta 
ca Rusia să susţină demersurile de reglemen-
tare a confl ictului în baza asigurării viabili-
tăţii statului reintegrat, în care Transnistria 
ar avea statut de autonomie.

În afară de aceasta, Moldova renunţă la 
dreptul de a impune veto împotriva aderării 
Rusiei la OMC (noiembrie 2006) şi la începu-
tul anului 2007 semnează acordul corespun-
zător cu Moscova. În perioada septembrie 
2006-ianurie 2007, grupul de experţi mol-
doveni în condiţii semi-secrete negociază cu 
colegii din Rusia pachetul respectiv, însă fără 
a ajunge la o soluţie de compromis. 

Negocierile conduc la suspiciuni din 
partea partenerilor occidentali, speculaţii 
în mass-media locală şi internaţională, iar 
încercarea Preşedintelui Voronin de a tato-
na terenul cu partenerii politici cu privire la 
posibilitatea organizării unor alegeri antici-
pate catalizează destrămarea parteneriatului 
politic şi conduce la tensionarea relaţiilor 
dintre putere şi opoziţie.

Cu toate că în iunie 2007 au avut loc trei 
întrevederi Voronin – Putin, nu se cunosc 
informaţii veridice cu privire la conţinutul 
discuţiilor şi prevederile propunerilor de re-
glementare discutate, dincolo de asigurările 
conducerii RM că acestea se înscriu perfect 
în cadrul legal existent şi că orice soluţie va fi  
negociată în cadrul formatului 5+2. Însă deja 
se poate spune că preţul cerut de Moscova 
este mai mare decât cel propus de Moldova. 

În acest context, asigurările conducerii 
Moldovei că s-a reuşit soluţionarea tuturor 
problemelor în afară de cea transnistreană, 
nu corespund realităţii. Or, Rusia nu va ac-
cepta nici o formulă care nu ar conţine ga-
ranţii că Moldova nu va ieşi din sfera ei de 
infl uenţă. Deci, de la Moldova se aşteaptă 
concesii şi în domeniul politicii externe. Nici 
un fel de progrese nu s-au înregistrat în re-
tragerea trupelor ruse din Transnistria. Mai 
mult, Rusia a suspendat participarea la Tra-
tatul FACE. Şi este greu de crezut că Mosco-
va îşi va modifi ca această poziţie ţinând cont 
de demararea ciclului electoral din Rusia. 

183 Din 2006, Republica Moldova îşi acoperă necesităţile în gazele 
naturale prin importul acestora din Federaţia Rusă în proporţie de 
100%. Unicul furnizor este compania de stat „Gazprom”.
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În plan economic, asigurările de relan-
sare a exporturilor de vinuri moldoveneşti 
pe piaţa rusă s-au adeverit până la urmă. 
Totuşi, relansarea acestora nu va însemna 
soluţionarea problemelor din sectorul vini-
col moldovenesc, iar exporturile noastre nu 
vor reveni la volumele de altădată. De altfel, 
din punct de vedere al impactului practic 
economic reluarea exportului de vinuri în 
Federaţia Rusă s-a transformat pentru auto-
rităţile din Moldova într-un fetiş. Iluziile re-
venirii rapide pe piaţa rusă cu ocuparea ace-
loraşi segmente ale pieţei şi molipsirea cu ele 
a agenţilor economici a încetinit procesul de 
modernizare a sectorului184 şi reorientarea 
exportului către alte pieţe. 

Cu toate că Rusia nu manifestă semne 
că ar fi  dispusă să facă concesii în chestiuni-
le cele mai sensibile, conducerea Moldovei 
pare pregătită să ofere în avans o plată şi mai 
mare (cum ar fi  facilitarea unui afl ux de ca-
pital rusesc în mai multe ramuri strategice), 
sperând că astfel va convinge Rusia să răs-
pundă simetric. Or, persistenţa acestei logici 
şi construirea politicii faţă de Rusia pe baza 
unor aşteptări nerealiste reprezintă princi-
palul risc pentru Moldova în relaţiile ei cu 
Rusia. În plus, în viitorul apropiat, relaţiile 
Republicii Moldova cu Federaţia Rusă vor fi  
supuse unei serii de riscuri importante. 

Confl ictul transnistrean nesoluţionat. 
Confl ictul transnistrean joacă un rol-cheie 
în modelarea relaţiilor moldo-ruse, la fel 
cum Rusia joacă un rol determinant în so-
luţionarea acestui confl ict. Atâta timp cât o 
asemenea stare de lucruri este perpetuată, 
relaţia bilaterală va fi  umbrită şi nu va intra 
în albia normalităţii. În acest context, în re-
laţiile sale cu Rusia, Republica Moldova se 
plasează de multe ori pe poziţii defensive şi 
îşi percepe dependenţele sale de marele ve-
cin ca riscuri şi vulnerabilităţi acute.

Asimetria relaţiilor economice. Re-
publica Moldova depinde totalmente de 
furnizarea gazului de către „Gazprom”, o 
companie controlată de statul rus. Capitalul 
rusesc deţine 11,3% în stocul investiţiilor în 

economia Republicii Moldova şi un control 
practic cvasi-total asupra economiei Trans-
nistriei. În plus, piaţa rusă rămâne una din 
pieţele principale de desfacere pentru ex-
porturile moldoveneşti, cu 17,4% din total. 
Cota pieţei ruse, cel mai probabil, va creşte 
o dată cu reluarea exportului de vinuri din 
Moldova pe această piaţă.

Fluxurile migraţionale. Conform unor 
estimări precaute, în Federaţia Rusă sunt ple-
caţi temporar 59% de emigranţi moldoveni 
(190 de mii de persoane)185. În acelaşi timp, 
veniturile remise de emigranţii moldoveni 
din Rusia constituie aproximativ 50% din 
volumul total al remiterilor efectuate prin 
intermediul băncilor comerciale. Reprezen-
tând 36% din PIB, rolul acestor resurse pen-
tru creşterea economică a Republicii Moldo-
va este greu de subestimat. În acest fel, po-
litica Rusiei vizavi de emigranţii moldoveni 
poate evidenţia o vulnerabilitate importantă 
a Republicii Moldova. Federaţia Rusă poate 
infl uenţa situaţia în două feluri: a) printr-o 
politică de asimilare a emigranţilor prin 
Programe guvernamentale – în acest fel Re-
publica Moldova îşi pierde defi nitiv resurse 
uman şi treptat volumul veniturilor remise 
se micşorează o dată cu stabilirea familiilor 
emigranţilor pe teritoriul Federaţiei Ruse, 
b) prin expulzarea emigranţilor în Moldova 
– în acest fel Republica Moldova pierde brusc 
veniturile remise şi primeşte înapoi sute de 
mii de cetăţeni activi, fără ca economia să fi e 
pregătită să absoarbă această forţă de mun-
că. O asemenea situaţie comportă riscuri de 
tensiuni sociale pronunţate în Moldova.

Infl uenţa mediatică. Federaţia Rusă îşi 
menţine infl uenţa mediatică enormă asupra 
populaţiei moldoveneşti, în primul rând, 
prin canale de televiziune, dar şi prin zia-
re şi alte surse de informare. În acest sens, 
foarte sugestive sunt rezultatele Barometru-
lui de Opinie Publică din noiembrie 2007, 
care arăta că preşedintele rus Vladimir Pu-
tin este cel mai credibil politician pentru 
populaţia din Republica Moldova, depăşind 
cu uşurinţă atât pe preşedintele Republicii 
Moldova, cât şi pe cei ai României, Ucrainei 
sau Statelor Unite186. 

Miza pe modele de negocieri directe. 
În negocierile politice cu Federaţia Rusă, 
Moldova preferă modele de negocieri bila-
terale şi netransparente. Aceasta limitează 

184 Prin modernizare se are în vedere atât perfecţionarea procesului 
tehnologic, cât şi aspecte ce ţin de certifi carea calităţii, practicilor de 
management, strategii de marketing etc.

185 „Modele şi tendinţe ale migraţiei şi remitenţelor în Republica 
Moldova”, Matthias Luecke, Toman Omar Mahmoud, Pia Pinger, 
OIM, 2007.

186 Barometrul de Opinie Publică, noiembrie 2007, Institutul de Politici 
Publice din Moldova, www.ipp.md.
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posibilităţile de intervenţie a comunităţii 
internaţionale şi plasează Republica Mol-
dova într-o poziţie foarte vulnerabilă, ca 
un stat mic şi dependent de Federaţia Rusă. 
În acest context, nu trebuie să ne mire nici 
vizibilitatea internaţională redusă sau nega-
tivă a Republicii Moldova în comparaţie cu 
alte state din CSI (vezi şi subcapitolul CUM 
SUNTEM VĂZUŢI ÎN LUME). O vizibili-
tate redusă sau negativă poate servi şi unui 
acord „de culise” între Rusia, Occident şi 
alte puteri regionale care ar ignora interesele 
Republicii Moldova.

Situaţia internă din Rusia. Federaţia 
Rusă devine tot mai asertivă în politica in-
ternaţională şi tot mai dornică să-şi restabi-
lească imaginea unei puteri globale. Totoda-
tă, Rusia trece printr-o perioadă de regândi-
re a sensului său existenţial şi a poziţiei sale 
în lume. Deocamdată, Rusia nu poate oferi 
o viziune de alternativă şi atractivă pentru 
statele în vecinătatea sa şi nu reuşeşte să fo-
losească efi cient instrumente de soft -power. 
Dar situaţia se poate schimba cu timpul.

Relaţiile Republicii Moldova cu Federa-
ţia Rusă vor rămâne de o importanţă majoră 
în timpul apropiat. Pe de o parte, Federaţia 
Rusă este şi va rămâne un jucător important 
în regiune. Pe de altă parte, din cauza „limi-
telor” geografi ce şi istorice, Republica Mol-
dova este sortită să menţină relaţii cel puţin 
pragmatice cu Rusia şi nu în mod necesar de 
„parteneriat strategic” cum se declara trium-
falist în ultimii ani. Astfel, elaborarea unei 
politici realiste multidimensionale pe ter-
men lung faţă de Rusia este şi rămâne o ne-
cesitate pentru factorii de decizie din Repu-
blica Moldova. O asemenea strategie trebuie 
să ţină cont de următoarele recomandări:

 Confl ictul transnistrean va rămâne mărul dis-
cordiei care va determina în mare parte natu-
ra relaţiilor moldo-ruse. Soluţionarea acestui 
confl ict este un subiect aparte, dar o soluţie justă 
pentru acest confl ict poate fi  găsită mai degrabă 

într-un context internaţional cu implicarea pro-
activă a actorilor majori ai politicii internaţio-
nale. Totodată, soluţionarea confl ictului trebuie 
plasată şi în contextul procesului de apropiere şi 
de integrare europeană, declarat obiectiv strate-
gic al politicii externe moldoveneşti.

 Dependenţa energetică de Rusia nu poate fi  evi-
tată, dar poate fi  diminuată. Reducerea acestei 
dependenţe presupune nu doar căutarea altor 
furnizori (transportarea gazului din surse terţe 
oricum va necesita aprobarea „Gazprom”-ului 
pentru utilizarea reţelei sale de transport), ci şi 
efi cientizarea modului de utilizare a gazelor prin 
diminuarea pierderilor şi miza tot mai mare pe 
resurse regenerabile de energie. Cât priveşte pre-
ţul şi siguranţa furnizării gazelor de către „Gaz-
prom”, soluţia cea mai bună ar implica negocieri 
transparente, cu principii clare şi previzibile de 
revizuire a preţului, pentru a face în acest sens 
Republica Moldova mai puţin vulnerabilă în 
procesul de negocieri.

 Diminuarea dependenţei comerciale necesită 
diversifi carea pieţelor de desfacere prin obţi-
nerea de către diplomaţia moldoveană a unor 
acorduri mai avantajoase cu alţi parteneri şi 
sporirea competitivităţii produselor moldove-
neşti. În acelaşi timp, autorităţile şi companiile 
moldovene trebuie să folosească cu mai mult cu-
raj instrumente internaţionale legale şi mediatice 
pentru protejarea propriilor interese comerciale. 
Totodată, pentru Republica Moldova este avan-
tajoasă integrarea Federaţiei Ruse în diferite or-
ganisme comerciale şi economice internaţionale 
(de pildă, OMC), care ar implica instrumente 
multilaterale de asigurare a respectării angaja-
mentelor asumate.

 Republica Moldova are nevoie de un mare avo-
cat european. Acest partener ar trebui să o asiste 
în promovarea intereselor sale legitime şi să atra-
gă o atenţie sporită din partea Uniunii Europene 
faţă de problemele cu care se confruntă. 

Elaborarea şi aplicarea unei abordări 
strategice în relaţiile cu Federaţia Rusă, ar 
permite forjarea unui parteneriat strategic, 
dar şi pragmatic, de pe urma căruia ar bene-
fi cia până la urmă ambele părţi.





Mediul şi resursele 
naturale: să ne 

gândim la viitor



“Mă interesează viitorul pentru că ac-
olo îmi voi petrece tot restul vieţii”. 
          Anonim
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Diagnoza
Republica Moldova este o ţară dens po-

pulată (118 loc./km2), acest indicator depă-
şind media europeană de două ori şi media 
mondială de trei ori. Evident că şi presiunea 
antropică asupra mediului, inclusiv asupra 
resurselor naturale, este foarte mare. Gradul 
înalt de utilizare agricolă a teritoriului (75%, 
primul loc în Europa), determină un impact 
negativ considerabil asupra naturii. Rapor-
tul dintre populaţia totală, pe de o parte, şi 
suprafaţa agricolă şi cea arabilă, pe de altă 
parte, refl ectă un grad redus de asigurare cu 
astfel de terenuri (Tabelul 14). În perioada 
1950-1990, ca urmare a creşterii accentuate 
a numărului de locuitori, gradul de asigura-
re cu terenuri agricole şi arabile s-a diminu-
at considerabil. În ultimele două decenii, di-
namica acestor indicatori s-a inversat uşor. 
În anul 2006, unui locuitor îi reveneau în 
medie 0,63 ha de teren agricol şi 0,46 ha de 
teren arabil, dar diferenţele teritoriale sunt 
semnifi cative.

Ţara dispune de un spectru variat de 
resurse naturale, având un grad sufi cient de 
asigurare cu resursele primordiale pentru 
societatea umană (climatice, de apă, biolo-
gice, de sol). Resursele climatice, îndeosebi 
cele agroclimatice, sunt printre cele mai im-

portante resurse naturale. Solurile reprezin-
tă bogăţia naturală principală, 70% din aces-
tea fi ind cernoziomuri. Însă după cum este 
arătat mai jos, în acest capitol (vezi subiectul 
special DEGRADAREA SOLURILOR), 
exploatarea solurilor se face într-un mod 
degradant, de parcă capacitatea acestora ar 
fi  inepuizabilă.

Resursele de apă sunt reprezentate de 
apele de suprafaţă ale râurilor, lacurilor şi de 
apele subterane. Unui locuitor îi revin circa 
1500 m3 de apă pe an, adică de 3 ori mai pu-
ţin decât media europeană (Tabelul 15). În 
sudul ţării se constată chiar un defi cit de apă 
potabilă. 

Ţinând cont de divizarea proporţiona-
lă a resurselor comune de apă cu Ucraina 
şi România, resursele noastre de ape de su-
prafaţă renovabile se ridică la 4,6 miliarde 

6.1. Resursele naturale ale ţării

Mediul şi resursele naturale: să 
ne gândim la viitor

Acest capitol analizează efi cienţa utilizării resurselor naturale de care dispune Republica 
Moldova şi impactul pe care îl are activitatea umană asupra mediului ambiant. Din păcate, 
Republica Moldova nu lasă impresia unei ţări îngrijite şi prietenoase din punct de vedere 
al securităţii ecologice, lucru ce compromite imaginea sa ca destinaţie turistică şi ca mediu 
de viaţă. Pentru a schimba această stare de lucruri, autorii sugerează că o atenţie aparte 
trebuie acordată utilizării adecvate a deşeurilor acumulate în ţară. Din acest capitol fac parte 
şi două subiecte speciale. Primul este cel legat de degradarea solurilor. Deşi este invocată 
frecvent ideea că solurile fertile ar fi  principala noastră bogăţie naturală, ele sunt utilizate 
într-un mod iraţional, care duce la epuizarea acestei resurse. Al doilea subiect special este 
cel al ariilor naturale protejate, Republica Moldova fi ind una din ţările codaşe ale Europei 
din punct de vedere al extinderii şi valorifi cării nedegradante a acestor zone

EVOLUŢIILE:  0 

SITUAŢIA:  0

PERSPECTIVELE: 0

Anul
Suprafaţa agricolă / 

Populaţia totală
(ha pe locuitor)

Suprafaţa arabilă / 
Populaţia totală
(ha pe locuitor)

Suprafaţa silvică / 
Populaţia totală
(ari pe locuitor)

Suprafaţa terenurilor cu vegetaţie 
spontană* / Populaţia totală 

(ha pe locuitor)

1950 1,24 0,93 10,4 0,33

1970 0,76 0,53 8,7 0,19

1990 0,59 0,40 9,6 0,18

2006 0,63 0,46 11,0 0,20

Tabelul 14 Raportul dintre populaţia totală şi unele categorii de terenuri

Note: * păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, păşuni şi fâneţe.
Surse: Calculat de autori după Cadastrul funciar general al Republicii Moldova şi Anuarul statistic al Republicii Moldova
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m3/an. Aceste resurse disponibile acoperă 
necesarul de apă al economiei naţionale. 
Astfel, în ultimii 5 ani, apa folosită anual 
în economia naţională (în medie 791 mili-
oane m3) alcătuieşte în medie 20-25% din 
acest volum. Consumul de apă s-a micşorat 
în ultima perioadă de la 3,8 miliarde m3 în 
anul 1990, la 785 milioane m3 în anul 2005, 
ceea ce a îmbunătăţit gradul de asigurare cu 
resurse de apă a ţării. În contextul schimbă-
rilor climatice globale, resursele acvatice ale 
Republicii Moldova sunt totuşi relativ limi-
tate. O altă problemă este folosirea iraţională 
a acestor resurse. De exemplu, pierderile la 
transportarea apei constituie, conform da-
telor ofi ciale ale BNS, 8,2% în medie pe an, 
iar pierderile de apă potabilă sunt de 30%. 
Utilizarea intensă a resurselor de apă a atins 
limita cotelor disponibile. Fluviul Nistru 
acoperă 32% din consumul total de apă po-
tabilă, iar râul Prut – 3%, ambele asigurând 
cu apă potabilă în principal marile oraşe 
(Chişinău, Tiraspol, Tighina, Bălţi, Cahul). 
Populaţia rurală foloseşte preponderent ape 
freatice din fântâni, dintre care majoritatea 
nu corespund normelor sanitaro-epidemio-
logice de apă potabilă. Resursele de ape sub-
terane minerale (potabile şi curative) sunt 
reprezentate de 16 zăcăminte exploatate şi 
alte 13 în stadiu de cercetare. 

Aceste ape sunt valorifi cate insufi cient, cu 
excepţia zăcămintelor de la Cahul, Hârjauca, 
Camenca, folosite la sanatoriile din localităţi-
le respective şi Gura Căinarului, Varniţa, Chi-
şinău, Soroca, Bălţi şi alte câteva, a căror apă 
este comercializată. De asemenea, sunt pre-
zente şi ape termale, la adâncimi de la 100 m 

până la peste 1000 m, cu temperaturi de 20-
80ºC, concentrate în lunca râului Prut şi în 
nordul republicii, neutilizate în prezent. 

Deşi dispune de circa 430 de zăcămin-
te de substanţe minerale utile, asigurarea 
ţării cu resurse de substanţe minerale utile 
este insufi cientă. Cele mai mari sunt rezer-
vele de resurse de materiale de construcţii 
(argile, nisipuri, calcare, gips, roci silicioa-
se, gresie, roci cristaline). Alte resurse eco-
nomic importante sunt absente (cum ar fi  
cele metalifere) sau insignifi ante (cum ar fi  
cele de combustibil). Resursele de substanţe 
minerale utile sunt valorifi cate pe larg, fi ind 
înregistrate peste 200 de zăcăminte în ex-
ploatare, dintre care circa 2/3 în cariere, iar 
celelalte în mine. Volumul total al extragerii 
de substanţe minerale utile pentru ultimii 5 
ani este în medie de 914 mii t anual (mate-
rie primă pentru ciment, sticlă şi industria 
zahărului, materiale de formare şi gips) şi 
2059 mii m3 anual (blocuri pentru faţadă, 
calcar de tăiere, roci de construcţie, pietriş, 
materie primă pentru cărămidă şi cheram-
zit). Tendinţa volumului de extragere este în 
creştere. Extragerea combustibililor (ţiţei şi 
gaze naturale) nu este refl ectată în statisti-
cile ofi ciale, însă conform unor rapoarte în 
perioada 2000-2004 au fost extrase 2,2 mi-
lioane m3 de gaze naturale (din zăcământul 
Victorovca, r-l Cantemir) şi aproximativ 
9 mii t de ţiţei (din zăcământul Văleni, r-l 
Cahul). Nu sunt pe deplin valorifi cate re-
sursele explorate de materie primă silicioasă 
(diatomit, tripoli), care are utilizări variate 
şi din care pot fi  obţinute produse valoroa-
se (sticlă solubilă şi decorativă, clei de can-
celarie, cărămidă uşoară termoizolantă). 
Sunt frecvente exploatările neautorizate de 
resurse minerale, efectuate îndeosebi de că-
tre populaţia rurală pentru necesităţi locale. 
Volumul extragerii, conform unor estimări 
aproximative, este de ordinul sutelor de mii 
de tone. Suprafeţele ocupate de exploatările 
miniere se extind (7 mii ha în prezent), iar 
volumul deşeurilor miniere creşte constant 
(107 milioane m3 în prezent). 

Resursele biologice au un potenţial mo-
dest, fi ind reprezentate câteva tipuri de eco-
sisteme. După compoziţia fl oristică, cele mai 
bogate sunt ecosistemele forestiere (peste 
850 de specii), urmate de cele de luncă (cca. 
650 de specii), de stepă (peste 600 de spe-
cii), petrofi te (cca. 250 de specii), acvatice şi 

Regiuni, state Suprafaţa,
mii km2

Populaţia (la 01.01.2006),
mil. locuitori

Resursele de apă, 
km3/an

Asigurarea cu apă,
mii m3/locuitor/an

Resursele de apă totale

Europa 10500 654 2970 4,5

CSI 22000 250 4360 17,4

Ucraina 603,7 49 98,2 2,00

România 238,4 22 135 6,14

Republica Moldova 33,8 4 5,9 1,48

Resursele de apă locale

Ucraina 603,7 49 55,5 1,13

România 238,4 22 35,0 1,59

Republica Moldova 33,8 4 1,26 0,32

Tabelul 15 Resursele de apă în Europa, CSI, Republica Moldova 
şi ţările vecine

Surse: Mediul geografi c al Republicii Moldova, 2007;
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palustre (cca. 160 de specii). Lumea animală 
este reprezentată de cca. 15 mii de specii de 
animale, dintre care 461 de specii de verte-
brate (inclusiv 71 specii de mamifere, 281 
specii de păsări şi altele), celelalte fi ind ne-
vertebrate. Dintre ecosisteme, cele mai im-
portante sunt cele forestiere, a căror funcţie 
primordială este asigurarea echilibrului 
ecologic, a odihnei şi recreării populaţiei. 
Pădurile propriu-zise ocupă 362,7 mii ha, 
unui locuitor revenindu-i în medie doar 0,1 
ha de pădure. Aceasta denotă un grad foarte 
redus de asigurare a populaţiei cu terenuri 
forestiere. Volumul total al masei lemnoase 
este de 45 mil. m3, iar coefi cientul creşterii 
medii anuale a masei lemnoase alcătuieşte 
3,3 m3/ha. Anual se taie un volum de 403,8 
mii m3 de masă lemnoasă (în medie pentru 
ultimii 5 ani), conform statisticilor ofi ciale, 
acestea fi ind în cea mai mare măsură tăieri 
sanitare, de regenerare şi de îngrijire a pădu-
rii (deşi legislaţia interzice tăierile industri-
ale de pădure, acest fenomen persistă). Un 
alt indicator sugestiv care denotă presiunea 
asupra acestor resurse este raportul dintre 
populaţia totală şi suprafaţa terenurilor cu 
vegetaţie spontană (păduri şi alte terenuri cu 
vegetaţie forestieră, păşuni şi fâneţe). În ulti-
ma jumătate de secol acest indicator a avut o 
tendinţă generală de micşorare, de la 0,33 ha 
pe locuitor în 1950, la 0,20 ha în 2006 (Tabe-
lul 14). Resursele biologice se afl ă la limita 
exploatării, constatându-se un număr mare 
de specii pe cale de dispariţie din cauza de-
frişărilor, vânatului şi pescuitului. 

În Republica Moldova sunt prezen-
te resurse inepuizabile de energie (solară, 
eoliană) şi resurse regenerabile de ener-
gie (hidraulică, a biomasei), care sunt însă 
foarte slab valorifi cate (vezi subcapitolul 
ENERGIA). Există şi un potenţial modest 
de resurse turistice, reprezentate de peisaje 
pitoreşti, monumente ale naturii, ape mine-
rale curative şi care, de asemenea, nu sunt 
utilizate plenar (vezi subiectul special DEZ
VOLTAREA TURISMULUI).

Riscuri 
Anumite riscuri la adresa resurselor de 

care dispune Republica Moldova sunt de 
natură externă. De exemplu, calitatea resur-
selor climatice se reduce ca urmare a încăl-
zirii globale. Totuşi, riscurile majore pentru 
resursele naturale de care dispune ţara noas-

tră sunt legate de exploatarea lor iraţională. 
Acest fapt este provocat de cadrul legislativ 
inadecvat, aplicarea selectivă a prevederilor 
legale, inclusiv a sancţiunilor, precum şi de 
lipsa de concordanţă între acţiunile auto-
rităţilor publice locale şi cele centrale. Este 
răspândită exploatarea ilicită a resurselor 
naturale, îndeosebi a substanţelor minerale 
utile, a resurselor vegetale, faunistice şi de 
apă. Integritatea ariilor naturale şi a compo-
nentelor acestora protejate de stat (vegetaţie, 
faună, izvoare, monumente ale naturii) este 
deosebit de afectată de exploatarea resurse-
lor naturale din perimetrul acestora. Creş-
terea necontrolată a exploatărilor miniere 
şi a volumului deşeurilor industriei miniere 
provoacă extinderea suprafeţelor scoase din 
circuitul agricol.

Se constată reducerea calităţii apei po-
tabile, care afectează populaţia şi economia 
naţională. Gospodărirea inadecvată inten-
sifi că tendinţele de degradare a resurselor 
de sol şi a celor biologice. Desţelenirea pa-
jiştilor, defrişarea, păşunatul, vânatul şi pes-
cuitul excesiv duc la degradarea resurselor 
vegetale şi a celor faunistice. Degradarea 
resurselor biologice şi de soluri este deter-
minată şi de creşterea frecvenţei incendiilor, 
inclusiv a celor provocate, care contribuie şi 
la sporirea emisiilor de CO2.

Politici guvernamentale 
După obţinerea independenţei a fost 

adoptat cadrul legislativ în domeniul resur-
selor naturale, dintre care mai importante 
sunt Codul funciar (1991), Legea privind 
protecţia mediului înconjurător (1993), Co-
dul subsolului (1993), Codul apelor (1993), 
Codul silvic (1996), Legea cu privire la re-
sursele naturale (1997) şi Legea privind fon-
dul ariilor naturale protejate de stat (1998). 
Bazele politicii de mediu sunt stabilite în 
Concepţia politicii de mediu a Republicii 
Moldova (2001). Unul din obiectivele prin-
cipale ale acestei concepţii este „Prevenirea 
şi reducerea impactului negativ al activită-
ţii economice asupra mediului, resurselor 
naturale şi sănătăţii populaţiei în contextul 
dezvoltării durabile a ţării”. Republica Mol-
dova a ratifi cat şi cele mai importante acor-
duri şi convenţii internaţionale în domeniul 
resurselor naturale, însă implementarea 
acestora se confruntă cu multe difi cultăţi de 
caracter instituţional şi fi nanciar. 
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Elaborarea politicilor privind resursele 
naturale şi implementarea acestora este re-
alizată de câteva instituţii de stat: Ministerul 
Ecologiei şi Resurselor Naturale, cu câteva 
instituţii subordonate, Agenţia de Stat pen-
tru Silvicultură „Moldsilva”, Agenţia „Apele 
Moldovei” ş.a. Or, această „dispersare insti-
tuţională” împiedică coordonarea politicilor 
în domeniu, administrarea raţională şi pro-
tecţia resurselor naturale.

Instituţiile de stat din domeniul mediu-
lui, în special Ministerul Ecologiei şi Resur-
selor Naturale (MERN) contribuie la perfec-
ţionarea legislaţiei de mediu, inclusiv prin 
elaborarea sau revizuirea unor legi, hotărâri 
etc., din care menţionăm „Codului subso-
lului”, Legea privind fondul ariilor naturale 
protejate de stat ş.a.

În domeniul resurselor de substanţe mi-
nerale utile situaţia este tensionată, întrucât 
nu sunt delimitate clar atribuţiile organelor 
administraţiei publice centrale şi ale celor lo-
cale privind gestionarea acestor resurse, nu 
este respectată în toate cazurile de exploata-
re a zăcămintelor legislaţia în domeniu (vezi 
cazurile cu zăcămintele Cosăuţi, Criva, Mi-
căuţi şi altele), nu sunt inventariate toate ză-
cămintele, persistă exploatările neautorizate.

În domeniul resurselor de apă a fost rea-
lizat Programul naţional de alimentare cu 
apă şi canalizare a localităţilor până în 2006, 
în cadrul căruia au fost întreprinse o serie 
de măsuri pentru ameliorarea aprovizio-
nării centralizate cu apă potabilă. Însă din 
cauza fi nanţării insufi ciente din bugetul de 
stat, au fost realizate mai puţin de jumătate 
din măsurile preconizate. În perioada 2004-
2006 au fost dezvoltate şi modernizate siste-
me de alimentare cu apă şi canalizare în 103 
din 156 de localităţi preconizate. De aseme-
nea, au fost amenajate şi restabilite 78 mii de 
fântâni din cele peste 93 de mii preconizate. 
Aceşti indicatori cantitativi nu relevă, însă, 
calitatea lucrărilor efectuate, care de multe 
ori au fost cosmetice.

Noul Program de alimentare cu apă şi de 
canalizare a localităţilor din Republica Mol-

dova până în anul 2015187 prevede inventa-
rierea sondelor arteziene şi conservarea sau 
lichidarea celor abandonate, modernizarea 
şi extinderea reţelei de monitorizare a apelor 
subterane, evaluarea calităţii apelor subtera-
ne, extinderea reţelei şi capacităţii analitice a 
laboratoarelor în contextul standardelor eu-
ropene privind apa potabilă. Realizarea aces-
tui Program necesită investiţii de 5,2 miliarde 
lei. Conform Programului, conducta Vadul-
lui-Vodă – Chişinău va fi  prelungită până la 
oraşele Străşeni şi Călăraşi, iar conducta So-
roca – Bălţi va fi  modernizată şi va asigura 
cu apă oraşele Floreşti, Drochia, Sângerei şi 
Teleneşti. Vor fi  extinse şi alte conducte de 
apă. După implementarea adecvată a acestui 
Program, jumătate din populaţia ţării va fi  
asigurată cu apă potabilă calitativă.

Cadrul de politici în domeniul protec-
ţiei resurselor biologice este destul de com-
plex188. Esenţa politicilor urmăreşte extin-
derea şi ameliorarea suprafeţei forestiere, 
recoltarea masei lemnoase numai în limitele 
stabilite de amenajamentele silvice, extinde-
rea spaţiilor verzi şi a perdelelor forestiere de 
protecţie. Pentru realizarea adecvată a func-
ţiilor ecologice ale pădurilor este necesar ca 
gradul de împădurire a teritoriului să atingă 
15% până în 2010. Depăşirea acestei cote de 
împădurire va fi  difi cilă din cauza valorifi că-
rii agricole excesive (75% din suprafaţa tota-
lă), a densităţii reţelei de localităţi (10-12%) 
şi dominării proprietăţii private asupra tere-
nurilor agricole.

Pentru atingerea obiectivelor enumera-
te sunt implementate un şir de proiecte de 
conservare a diversităţii biologice, înverzire 
a localităţilor şi dezvoltare a pădurilor co-
munale, fi nanţate cu precădere din sursele 
externe. În cadrul acestor proiecte are loc 
extinderea suprafeţelor forestiere, crearea 
insulelor verzi de arbori şi arbuşti şi a co-
ridoarelor de interconexiune între masivele 
împădurite, plantarea perdelelor forestiere 
de protecţie de-a lungul râurilor şi a drumu-
rilor. În perioada anilor 2002–2006, supra-
faţa fondului forestier a fost extinsă cu 37,5 
mii ha, inclusiv în 2006 cu 7,5 mii ha. Astfel, 
la începutul anului 2007, suprafeţele împă-
durite constituiau 10,7% din suprafaţa ţării, 
puţin sub obiectivul intermediar stabilit la 
11%. Noua politică de gestionare a pădu-
rilor acordă prioritate regenerării naturale. 
În opinia noastră, mai multă importanţă 

187 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1406 din 30.12.2005.
188 Cadrul de politici este format din Codul silvic, Legea privind 

ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, Strategia 
dezvoltării durabile a sectorului forestier naţional, Programul şi 
Strategia Naţională de conservare a diversităţii biologice, Hotărârile 
Guvernului Republicii Moldova nr. 595 din 29.10.1996 şi nr. 107 din 
07.02.2001, precum şi o serie de convenţii şi acorduri internaţionale 
la care ţara noastră este parte.
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trebuie acordată şi măsurilor de extindere 
a suprafeţelor forestiere şi de supraveghere 
a celor existente. Aceste măsuri se limitează 
frecvent doar la plantarea puietului. Din ca-
uza supravegherii superfi ciale, a păşunatului 
ilicit, secetei, neglijenţei populaţiei, o bună 
parte din suprafeţele plantate sunt distruse.

Una din acţiunile de amploare naţio-
nală în vederea realizării obiectivelor vi-
zate este lunarul de împădurire a plaiului 
sub genericul „Un arbore pentru dăinuirea 
noastră”. Pe parcursul acestei acţiuni au fost 
plantate în total circa 5,5 mii ha de păduri, 
s-au efectuat lucrări de ajutorare a regene-
rării pădurii pe o suprafaţă de circa 1700 ha, 
iar în parcurile şi scuarurile din localităţi au 
fost plantaţi aproximativ 1020 mii de puieţi 
de arbori şi arbuşti.

O activitate binevenită este susţinerea 
logistică şi fi nanciară de către MERN, prin 
intermediul Fondului Ecologic Naţional al 
editării unor materiale de caracter informa-
tiv, educaţional, ştiinţifi co-metodic etc., pri-
vind mediul şi utilizarea resurselor naturale, 
cum sunt Cartea Roşie a Republicii Moldova 
(ediţia 2001), seria „Flora şi fauna Moldo-
vei” în 8 volume, colecţia „Mediul Geografi c 
al Republicii Moldova” în 4 volume şi altele. 

Recomandări

 Modifi carea sistemului de gestionare a resurselor 
naturale, atât la nivel naţional cât şi la cel local, 
pentru delimitarea clară a atribuţiilor organelor 
publice abilitate.

 Optimizarea cadrului instituţional, prin con-
centrarea gestionării resurselor naturale într-o 
singură instituţie guvernamentală (MERN, res-
ponsabil de elaborarea politicilor în domeniul 
resurselor naturale, iar implementarea (execu-
tarea) acestor politici ar fi  funcţiile unor insti-
tuţii de stat subordonate Ministerului: Agenţia 
de Stat pentru Silvicultură „Moldsilva”, Agenţia 
„Apele Moldovei”, Agenţia de Stat pentru Ge-
ologie „AGeoM”) şi crearea unei baze de date 
centralizate a resurselor naturale şi a impactului 
ecologic al activităţii umane. 

 Consolidarea capacităţii Ministerului Ecologiei 
şi Resurselor Naturale, prin mărirea numărului 
de angajaţi (actualmente numărul acestora este 
de 25, inclusiv doar 16 specialişti), măsură nece-
sară în vederea realizării obiectivelor ministeru-
lui în domeniu, în special a racordării legislaţiei 
naţionale la standardele internaţionale şi imple-
mentarea acesteia. 

 Pe lângă măsurile deja întreprinse, pentru 
îmbunătăţirea asigurării cu apă potabilă a po-
pulaţiei şi a economiei naţionale, ar trebui să 
fi e luate în considerare şi alte măsuri, cum ar 
fi  diminuarea consumului specifi c de apă în 
industrie prin retehnologizarea proceselor de 
producţie, raţionalizarea consumului de apă de 
către populaţie, utilizând pârghiile economice 
(de revăzut politica tarifară, prin diferenţierea 
tarifelor atât pe categorii de consumatori, cât şi 
în plan geografi c, acoperirea cheltuielilor rea-
le, asigurarea transparenţei la calcularea tarife-
lor), administrative şi educaţionale, fi nanţarea 
lucrărilor de explorare a noilor zăcăminte de 
ape arteziene pentru alimentarea cu apă a lo-
calităţilor.

 În vederea utilizării raţionale a substanţelor 
minerale şi a protecţiei mediului ca urmare a 
exploatărilor miniere este necesară implicarea 
mai efi cientă a autorităţilor publice locale în 
monitorizarea şi valorifi carea resurselor de 
substanţe minerale utile, înăsprirea sancţiuni-
lor pentru valorifi carea substanţelor minerale 
utile fără respectarea legislaţiei, recultivarea 
terenurilor deteriorate prin excavaţii miniere, 
stimularea agenţilor economici care valorifi că 
deşeurile miniere, stimularea reutilării indus-
triei miniere în scopul reducerii volumului 
deşeurilor de producţie, realizarea unor ac-
tivităţi educaţionale în vederea utilizării ra-
ţionale şi a protecţiei resurselor de substanţe 
minerale utile.

 Pentru prevenirea degradării biodiversităţii şi 
sporirea potenţialului resurselor biologice este 
necesară combaterea tăierilor ilicite a vegetaţiei 
forestiere, extinderea suprafeţelor împădurite 
şi a celor de pajişti (în special pe terenurile de-
gradate), crearea de plantaţii silvice din specii 
cu o creştere rapidă, regenerarea arboretului 
natural fundamental care concentrează princi-
palele populaţii de plante rare, crearea ariilor 
stabilizatoare de mediu dominate de plante 
ierboase şi regenerarea vegetaţiei spontane.

 Informarea populaţiei despre daunele incen-
dierii miriştilor şi efectele incendiilor asupra 
resurselor vegetale, a celor faunistice, de sol 
şi climatice, prin intermediul surselor mass-
media, a publicaţiilor instructiv-educative, a 
organelor de resort etc.

 Creşterea plăţilor şi a amenzilor pentru ex-
ploatarea ilicită a resurselor naturale: tăierea 
arborilor şi a arbuştilor, colectarea plantelor 
medicinale şi a celor rare, vânatul şi pescui-
tul ilegal, distrugerea speciilor de plante şi de 
animale introduse în Cartea Roşie, extragerea 
ilegală a substanţelor minerale utile, folosirea 
ilegală a apei din lacuri şi râuri.
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 Pe termen lung este necesară perfecţionarea 
şi implementarea adecvată a legislaţiei naţio-
nale privind resursele naturale şi armonizarea 
acesteia cu legislaţia internaţională, îndeosebi a 
Uniunii Europene: Codul funciar, Legea privind 
protecţia mediului înconjurător, Codul subsolu-
lui, Codul apelor, Codul silvic, Legea cu privire 
la resursele naturale, Legea privind fondul ariilor 
naturale protejate de stat ş. a., în contextul con-
ceptului de dezvoltare durabilă a mediului.

 Sporirea cheltuielilor pentru protecţia mediului 
din Bugetul public naţional de la valoarea de 
0,2% din PIB în prezent, la 0,4% în următorii 2 
ani şi cu o tendinţă de creştere continuă.

 Sprijinirea prin diverse instrumente a valorifi că-
rii raţionale a resurselor naturale.

 Stimularea acţiunilor de valorifi care a resurselor 
naturale inepuizabile şi a celor regenerabile. 
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Diagnoza
Poluarea aerului este una din probleme-

le cele mai esenţiale legate de mediul am-
biant, dar acest fenomen este monitorizat 
insufi cient. Sursele străine au o contribuţie 
majoră la poluarea bazinului aerian al ţării. 
Cota acestora constituie 84% pentru depu-
nerile de sulf şi 96% – pentru depunerile de 
azot oxidant189. Se remarcă îndeosebi emisi-
ile provenite din România, Ucraina, Polonia 
şi Cehia, determinate de industrializarea în-
altă a acestor ţări, proximitatea lor geografi -
că şi dominarea circulaţiei vestice a maselor 
de aer în cursul anului. Până în prezent, nu 
este elaborat şi implementat un mecanism 
adecvat de monitorizare a acestui impact şi, 
mai ales, de compensare a pagubelor aduse 
factorilor de mediu, economiei naţionale, 
sănătăţii şi calităţii vieţii populaţiei. Deşi, 
există o practică internaţională sufi cientă 
în domeniul compensării prejudiciilor acci-
dentelor tehnogene şi naturale, aceste sume 
ajung la persoanele afectate, doar în cazul 
producerii unor accidente de o intensitate 
şi scară de manifestare foarte mare. Însă, 
efectele cumulative ale accidentelor de scară 
medie şi mică au un impact mult mai vari-
at şi mai îndelungat. La daunele generate de 
sursele externe se adaugă şi cele produse de 
sursele din stânga Nistrului şi municipiul 
Bender (Tighina), care generează volume 
de emisii net superioare celor din dreapta 
Nistrului, însă nu oferă pentru aceasta nici 
o recompensă.

Impactul atmosferic al transportului 
auto este excesiv. Volumul de emisii de la 
sursele autohtone înregistrează în ultimii ani 
o creştere constantă şi se estimează în pre-
zent la circa 192 mii tone anual. Transportul 
auto este cea mai importantă sursă de polu-
are a spaţiului aerian, al căror emisii consti-
tuie 170 mii tone sau 88,6 % din cele sumare 
(Figura 29). Emisiile de noxe de la sursele 
mobile sunt într-o creştere accentuată, fi ind 
datorate, în primul rând sporirii număru-
lui de autoturisme, din care peste 70% sunt 
relativ uzate şi prezintă pericole potenţiale 
pentru calitatea aerului şi sănătatea organis-
mului uman. Înlocuirea aproape defi nitivă 
a benzinei etilate cu cea neetilată a condus 

la micşorarea emisiilor de compuşi ai plum-
bului şi altor substanţe toxice, dar creşterea 
numărului de autovehicule şi volumului de 
combustibil consumat, n-a permis obţinerea 
diminuării absolute a emisiilor sumare. În 
centrele urbane se atestă depăşiri substanţi-
ale ale concentraţiilor admisibile în perime-
trul arterelor de circulaţie supraaglomerate, 
în special din partea centrală a oraşelor. 

Impactul surselor staţionare de emisii 
este mai redus ca proporţii. După un declin 
masiv (de peste 10 ori) din anii 1990, în ul-
timii ani volumul sumar al emisiilor de la 
sursele staţionare atestă o creştere constan-
tă, dar cu ritmuri mai reduse, în compara-
ţie cu sursele mobile. Actualmente, acestea 
constituie circa 22 mii tone. Din cele 22,5 
mii surse staţionare de emisii, doar 3 mii 
dispun de instalaţii de purifi care. În muni-
cipiul Chişinău, din 6784 de surse, 13% sunt 
înzestrate cu asemenea instalaţii, iar în mu-
nicipiul Bălţi – numai 10%. De asemenea, 
peste jumătate din surse sunt neorganiza-
te şi dispun de utilaje tehnologice uzate190. 
Cele mai importante surse fi xe de poluare 
sunt CET-urile şi cazangeriile, urmate de 
întreprinderile industriale şi staţiile PECO. 
În localităţile rurale se remarcă deşeurile 
menajere şi agricole, iar în apropierea cari-

6.2. Impactul uman asupra mediului ambiant

EVOLUŢIILE:  0 

SITUAŢIA:  0

PERSPECTIVELE: +1

Sursa: Anuarele privind calitatea mediului şi activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat;

Figura 29 Volumul emisiilor atmosferice totale şi pe surse de emisie, mii tone

189 Starea mediului în Republica Moldova în anul 2005 (Raport Naţional), 
Chişinău, 2006.

190 Anexele cu privire sursele fi xe de poluare a aerului din Rapoartele 
Agenţiilor Ecologice pentru anul 2005.
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erelor mari de nisipuri şi calcare – uriaşele 
grămezi de moluz. În pofi da neajunsuri-
lor menţionate, în ultimul timp se observă 
unele semnale pozitive, generate, în primul 
rând de trecerea întreprinderilor energetice 
şi de termofi care de la cărbune şi păcură la 
alimentarea cu gaz natural, precum şi de de-
mararea lucrărilor de modernizare a insta-
laţiilor pentru purifi carea aerului. De ase-
menea, sunt monitorizate instalaţiile care 
utilizează freon, amoniac, clor, anhidridă 
sulfuroasă etc. În acelaşi timp, în activitatea 
complexului termoenergetic sunt depistate 
încălcări ale regimului privind reglarea pro-
cesului de ardere, de nerespectare a instruc-
ţiunilor şi STAS-urilor privind exploatarea 
aparatelor de măsură şi control, lichidarea la 
timp a dezermetizărilor arzătoarelor şi ca-
nalelor de gaze etc.

Activitatea şi neglijenţa umană lasă o 
amprentă negativă şi asupra calităţii apei în 
Moldova. Poluarea apelor este cauzată de 
funcţionarea inefi cientă a staţiilor de pu-
rifi care a apelor uzate şi lipsa acestor staţii 
în multe localităţi, scurgerea necontrolată a 
apelor pluviale, stocarea deşeurilor anima-
liere, miniere şi menajere în imediata apro-
piere de sursele de apă, spălarea mijloacelor 
de transport pe malurile cursurilor şi bazi-
nelor de apă etc. Din 131 staţii de purifi care 
din localităţile ţării, funcţionează numai 78, 
iar 25 din acestea recepţionează şi evacuea-
ză apele uzate fără epurare. De mai mulţi 
ani nu se soluţionează problema epurării 
apelor uzate în majoritatea localităţilor, 
cele mai problematice fi ind oraşele Soroca, 
Rezina, Criuleni, Călăraşi şi altele. În gos-
podăria casnică rurală deşeuri animaliere 
sunt împrăştiate pretutindeni, provocând 
un impact sporit asupra apelor freatice, de 
unde se alimentează cu apă peste 70 % din 
populaţia rurală. 

O altă sursă de impact major asupra 
aerului şi apelor sunt grămezile enorme 
de făină de calcar (moluz), amplasate în 
perimetrul carierelor de extracţie a calca-
rului, îndeosebi în partea de nord-vest a 
ţării. Evacuarea acestor deşeuri cu ajuto-
rul transportului auto este costisitoare, iar 
piaţa locală le absoarbe doar parţial, deşi 
acestea ar putea servi ca materie primă ief-
tină pentru fabricarea cărămidei presate 
(fortanului), mortarului şi altor materiale 
de construcţie.

Gradul de poluare a majorităţii resur-
selor de ape de suprafaţă şi freatice variază 
de la moderat la puternic. O serie de indica-
tori-cheie de poluare a apei din râul Bâc de-
păşesc de 2,0-2,5 ori concentraţia maximă 
admisibilă (CMA) în amonte de municipiul 
Chişinău şi de 3-4 ori în aval. Substanţele 
nocive depăşesc CMA la toate staţiile de su-
praveghere a calităţii apei pe râul Răut. Deşi 
calitatea apei râurilor Nistru şi Prut este, în 
ansamblu, mai bună, concentraţia substan-
ţelor nocive creşte considerabil în aval de 
centrele urbane (Soroca, Rezina, Criuleni, 
Ungheni şi Cahul). Serviciul Epidemiologic 
de Stat înregistrează în ultimii 3 ani o creşte-
re îngrijorătoare a agenţilor microbiologici 
patogeni în lacuri şi râuri, inclusiv în Nistru 
şi Prut. Cu adevărat alarmantă este poluarea 
lacurilor comunale, din care majoritatea nu 
au fost curăţate în ultimii 15 ani. O situaţie 
care necesită o intervenţie urgentă este po-
luarea cu produse petroliere a lacului Beleu 
din rezervaţia ştiinţifi că „Prutul de Jos” în 
urma scurgerilor de la sondele de foraj ale 
companiei „Redeco Ltd”. În apropierea aces-
tor sonde concentraţia de produse petroliere 
depăşeşte CMA de peste 5 ori.

Contaminarea sporită a apelor freatice 
folosite de populaţie este unul din factorii 
cu o infl uenţă nefastă asupra stării de sănă-
tate a naţiunii (vezi SĂNĂTATEA PUBLI
CĂ). Inventarierea sondelor de apă şi bazi-
nelor acvatice efectuată în 2006 a constatat 
că doar 2665 din cele 4448 sonde existente 
sunt amenajate cu respectarea zonelor de 
protecţie sanitară. Peste 80% din apele sub-
terane nu corespund standardelor ecologice 
şi sanitaro-igienice, în 70% din fântânile 
monitorizate s-au depistat depăşiri ale CMA 
pentru nitraţi, nitriţi şi fl uor, iar în 30% - la 
poluanţii microbiologici.

Un impact major asupra fondului fores-
tier îl au defrişările ilicite ale fâşiilor de pro-
tecţie a terenurilor agricole, de pe malurile 
râurilor şi râpelor şi din perimetrul ariilor 
protejate şi a spaţiilor verzi. Foarte îngrijo-
rătoare sunt defrişările în pădurile comu-
nale situate pe terenuri cu risc de alunecări 
şi de eroziuni. Impactul acestor acţiuni se 
răsfrânge cu precădere asupra funcţiilor 
economice indirecte şi ecologice ale pădurii 
(prevenirea alunecărilor de teren, eroziunii 
solurilor, secetei şi inundaţiilor, purifi carea 
aerului, prezervarea diversităţii biologice, 
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asigurarea odihnei şi restabilirii sănătăţii 
populaţiei). Defrişările sunt condiţionate nu 
doar de necesităţi obiective, precum insufi -
cienţa păşunilor şi a combustibilului, sărăci-
rii masive a majorităţii populaţiei rurale, ci 
într-o mare măsură de neglijenţa populaţiei 
şi a autorităţilor locale. Această neglijenţă se 
manifestă prin controlul superfi cial al su-
prafeţelor forestiere afl ate în afara fondului 
silvic de stat şi cuantumul mic al amenzi-
lor stabilite pentru aceste încălcări, inclusiv 
pentru persoanele cu funcţii de răspundere.

Riscuri
Monitorizarea şi reglementarea insu-

fi cientă a impactului poluării transfron-
taliere diminuează considerabil efi cienţa 
ecologico-economică a acţiunilor realizate 
de autorităţile publice, benefi ciarii şi po-
luatorii autohtoni pentru supravegherea şi 
ameliorarea situaţiei ecologice în Republica 
Moldova. Surse străine nu pot fi  supuse unui 
control permanent, iar prejudiciile cauzate 
de acestea populaţiei autohtone, de regulă, 
nu sunt compensate. De asemenea, în urma 
pierderii controlului asupra teritoriului din 
stânga Nistrului, impactul întreprinderilor 
industriale şi al altor surse de poluare din 
această zonă nu este supus monitorizării şi 
compensării de către autorităţile ofi ciale ale 
Republicii Moldova. 

Lipsa instalaţiilor de purifi care şi uzura 
celor existente reduce considerabil capaci-
tatea de autopurifi care a aerului şi sporeşte 
impactul asupra sănătăţii populaţiei din zo-
nele adiacente. Deosebit de periculoase sunt 
sursele staţionare de emisii neautorizate, 
afl ate în contact aproape direct cu organis-
mul uman. Numărul mare de automobile şi 
supraaglomerarea rutelor urbane reprezintă 
alte pericole majore pentru calitatea aerului 
şi sănătatea organismului uman.

Ignorând poluarea microbiologică a 
apelor freatice, cursurilor şi bazinelor de 
apă, autorităţile şi populaţia se pot confrun-
ta în viitorul apropiat cu epidemii zonale şi 
locale cu consecinţe foarte grave, mai ales 
asupra copiilor. Aceste ape sunt poluate şi 
cu nitriţi şi produse petroliere care sporesc 
incidenţa hepatitei cronice, cirozei fi catului, 
cancerului, bolilor sistemelor digestiv etc. 
Din cauza deşeurilor animaliere şi menaje-
re, apele freatice nu corespund standardelor 

ecologice şi sanitaro-igienice şi creează ris-
curi majore pentru sănătatea organismului 
uman, şi aici copiii constituind un grup de 
risc deosebit. Salubrizarea superfi cială a lo-
calităţilor şi cosmetizarea surselor de poluare 
a apelor freatice reduc efi cienţa programelor 
de aprovizionare cu apă şi canalizare, sume 
de zeci de milioane de lei riscând să fi e pur 
şi simplu irosite. Un alt pericol major pen-
tru apele subterane şi sănătatea populaţiei 
este provocat de uzura sporită a sondelor de 
captare a acestor ape. Poluanţii pătrund prin 
ele direct în straturile acvifere de adâncime. 
Sănătatea populaţiei este afectată şi de siste-
mele uzate de aprovizionare cu apă potabilă 
(vezi subcapitolul SERVICII COMUNALE). 
Per total, se estimează că circa 20% din boli 
sunt cauzate de calitatea necorespunzătoare 
a apei potabile.

Realizarea insufi cientă a măsurilor de 
conservare a diversităţii biologice şi de di-
minuare a impactului asupra ariilor naturale 
protejate contribuie la degradarea diversită-
ţii specifi ce şi genetice ale ecosistemelor şi 
patrimoniului natural naţional. Un exemplu 
real este deversarea produselor petroliere 
de la sondele de foraj ale companiei Rede-
co Ltd (recent Guvernul a reziliat contractul 
de concesiune) în lacul Beleu din rezerva-
ţia ştiinţifi că „Prutul de Jos”, care provoacă 
mari daune diversităţii biologice acestei arii 
protejate şi calităţii apelor din lacul respec-
tiv. Defrişările ilicite se răsfrâng grav asu-
pra regenerării fondului forestier, protecţiei 
apelor şi solurilor, precum şi a spaţiilor verzi 
ale localităţilor.

Politici guvernamentale

Actualmente, majoritatea subvenţiilor 
de mediu provin din surse externe de fi nan-
ţare şi sunt alocate pentru modernizarea sis-
temelor de aprovizionare cu apă potabilă şi 
de canalizare, managementul stocurilor de 
poluanţi organici persistenţi, salubrizarea 
şi înverzirea localităţilor, restaurarea tere-
nurilor degradate şi ameliorarea fertilităţii 
solurilor, implementarea proiectelor „fi nan-
ţării de carbon191”, extinderea şi gestionarea 
efi cientă a ariilor protejate şi conservarea di-

191 Conform Protocolului de la Kyoto cu privire la stabilizarea şi 
reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră, proiectele „fi nanţării de 
carbon” prevăd şi valorifi carea surselor energetice nonpoluante şi cu 
un grad de poluare minim.
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versităţii biologice (Tabelul 16). Din păcate, 
sumele alocate sunt folosite inefi cient, mo-
tiv pentru care, o bună parte din obiectivele 
planifi cate nu sunt realizate. După cum se 
poate constata din Tabelul 16 şi Tabelul 17, 
cel mai efi cient sunt implementate proiecte-
le de lichidare a deşeurilor de poluanţi orga-
nici persistenţi (POPs) şi proiectele „fi nan-
ţării de carbon”.

Activităţile pentru diminuarea poluării 
aerului atmosferic sunt relativ limitate ca 
număr şi impact. Inspectoratul Ecologic de 
Stat, în colaborare cu Poliţia Rutieră organi-
zează anual operaţia „Aer curat”192. Ca ur-
mare, au fost depistate încălcări la peste 10% 
din automobilele testate193. În cazul unor 
controale mai frecvente şi mai riguroase, 
numărul acestora poate fi  cu mult mai mare. 
De asemenea, este foarte acută problema 
lipsei masive a aparatelor performante de 
măsurat toxicitatea gazelor de eşapament 
emise de transportul auto, mijloacelor teh-
nice de diagnosticare şi de deservire în ma-

joritatea Ministerelor şi Departamentelor, 
fapt ce condiţionează, din start, o efi cienţă 
redusă a supravegherii impactului produs 
de transportul asupra bazinului aerian şi 
sănătăţii populaţiei. Totodată, s-a micşorat 
numărul şi severitatea controalelor asupra 
emisiilor nu doar de la sursele mobile, dar 
şi staţionare, s-a redus până la 6 numărul 
posturilor de control al Serviciului Ecolo-
gic Vamal, se implementează foarte super-
fi cial auditul surselor staţionare de emisii. O 
mare problemă este şi insufi cienţa acută de 
resurse umane califi cate în acest domeniu, 
în special din cauza salariilor mizerabile şi a 
numărului foarte mic de absolvenţi la speci-
alităţile respective.

Printre instrumentele cele mai impor-
tante aplicate pentru diminuarea impactului 
asupra aerului atmosferic (precum şi asupra 
celorlalte recipiente naturale şi antropice) 
se numără plăţile pentru poluarea mediu-
lui de către sursele fi xe de poluare, plăţile la 
importul mărfurilor care cauzează poluarea 
mediului, reducerea cenzului de vârstă la au-
tomobilele importate, extinderea liniilor de 
troleibuze şi redirecţionarea rutelor urbane 
de microbuze şi autobuze. Între anii 2002-
2006, suma plăţilor încasate la importul 
mărfurilor care cauzează poluarea mediului 
a crescut de circa 6 ori (Figura 30). În ace-
laşi timp, această multiplicare se datorează 
majorării corespunzătoare a importurilor 
produselor poluante, în special a produselor 
petroliere, lacurilor şi vopselelor, anvelope-
lor uzate, fapt ce s-a răsfrânt şi asupra spo-
ririi impactului asupra aerului şi sănătăţii 
populaţiei.

După cum s-a menţionat (vezi RESUR
SELE NATURALE), în cadrul Programului 
naţional de alimentare cu apă şi canalizare 
a localităţilor până în 2006, au fost între-
prinse o serie de măsuri pentru restabilirea 
şi modernizarea sistemelor de alimentare 
cu apă, canalizare şi epurare. Însă din cauza 
defi citului de resurse fi nanciare, secetei, in-
sufi cienţei de apă potabilă din orizonturile 
freatice şi de adâncime, a organizării inefi -
ciente a lucrărilor de aprovizionare centrali-
zată, majoritatea populaţiei rurale foloseşte 
apa contaminată a fântânilor şi izvoarelor. 
Majoritatea absolută a staţiilor de epurare a 
apelor reziduale menajere sunt uzate şi ava-
riate, iar lucrările de modernizare şi recon-
strucţie aproape lipsesc. Lucrările de tratare 

2004 2005 2006

Alocat Realizat Alocat Realizat Alocat Realizat 

Aprovizionare cu apă şi canalizare 11744 1503 26576
9470

14693
9470

42220
19433

47300
13599,4

Pădurile comunale 3773 1146,3 4553,5 3713,2 3837,7 3665,8

Biodiversitate 124 0 311,5 311,5 - -

Poluanţi organici persistenţi (POPs) 2993,1 2107,8 3742,7 3913,5 13100 10000

Finanţarea de carbon 1078 828 1790,1 1387,5

Soluri 11000 20600 21000

Tabelul 16 Alocarea şi utilizarea subvenţiilor de mediu, mii lei

Surse: Legile bugetului de stat şi Rapoartele anuale asupra executării bugetelor de stat pentru anii respectivi;

Anii

2005 2006 2007 (I sem.)

Aprovizionare cu apă şi canalizare 15971,4 (143) 24620 (147) 10260 (40)

Deşeuri 1317,7 (20) 8209 (36) 2563 (11)

Înverzirea localităţior 4279 (47) 9168 (59) 11427 (49)

Biodiversitate 611,2 (4) 1933,5 (11)

Altele 4305,4 (116) 25450 (180)

Total 31467 (332) 69381 (433)

Tabelul 17 Sumele alocate din Fondul Ecologic Naţional pentru 
realizarea proiectelor de mediu, mii lei

Notă: în paranteze este indicat numărul de proiecte aprobate pentru fi nanţare din FEN
Sursa: elaborat după Informaţia oferită de Centrul Informaţional de Mediu al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale

192 Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1047 din 
04.10.2001 cu privire la aprobarea Programului de diminuare a 
poluării aerului atmosferice de către mijloacele de transport auto.

193 Anuarul privind calitatea mediului şi activitatea Inspectoratului 
Ecologic de Stat în anul 2005.
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fi zico-chimică a fântânilor şi izvoarelor in-
ventariate (80% din numărul total) au fost 
superfi ciale. Nu au fost înlăturate frecvent 
sursele primordiale de poluare, în special, 
deşeurile comunale şi animaliere. Prin ur-
mare, în pofi da extinderii reţelelor de apro-
vizionare centralizată cu apă potabilă, nu 
putem constata diminuarea impactului no-
civ asupra sănătăţii populaţiei. Asigurarea 
accesului fi zic la apă potabilă fără colecta-
rea centralizată şi epurarea apelor uzate nu 
poate diminua semnifi cativ impactul nociv 
asupra surselor de alimentare cu apă şi să-
nătăţii populaţiei. 

Actualul mecanism de compensare a 
daunelor produse apelor include plăţi pen-
tru poluarea normativă şi supranormativă a 
resurselor acvatice, sancţiuni administrative 
şi penale, precum şi acţiuni de recuperare a 
prejudiciului. Cuantumul redus al plăţilor 
pentru poluarea apelor şi dependenţa redu-
să a acestuia faţă de aspectele cantitative şi 
calitative ale bazinelor hidrografi ce nu for-
mează motivaţia necesară pentru reducerea 
volumului de deversare a apelor reziduale 
de către poluatori. Cu toate că prejudicii-
le cauzate apelor sunt foarte frecvente, iar 
pentru evaluarea lor există o metodologie 
performantă, numărul acţiunilor intentate 
şi a pagubelor compensate sunt foarte mici. 
Cauzele principale ale numărului mic al 
amenzilor şi acţiunilor intentate pentru re-
cuperarea prejudiciilor ecologice sunt: apli-
carea „legii ghilotinei”, care a redus aproape 
la zero numărul controalelor pe care le pot 
efectua inspectorii ecologici; lipsa de resurse 
umane, fi nanciare şi tehnice pentru efectu-
area controlului ecologic; accesul redus la 
informaţia cu privire la impactul ecologic 
al folosirii şi poluării resurselor de mediu 
şi existenţa unor interese corporative care 
protejează anumiţi poluatori. De asemenea, 
până în prezent nu este implementat me-
canismul asigurării ecologice. După cum a 
demonstrat experienţa statelor occidentale, 
asigurarea ecologică este unul dintre cele 
mai efi ciente stimulente economice de su-
praveghere a impactului nociv şi compensa-
re a prejudiciilor cauzate factorilor de mediu 
şi sănătăţii populaţiei.

Pentru realizarea Strategiei şi Planului 
de acţiune în domeniul conservării diver-
sităţii biologice pentru perioada 2001-2010 
în cadrul Ministerul Ecologiei şi Resurse-

lor Naturale a fost instituit ofi ciul „Biodi-
versitate”. Sarcinile primordiale ale acestui 
ofi ciu sunt: planifi carea şi coordonarea 
acţiunilor de conservare a diversităţii bi-
ologice, crearea sistemului informaţional 
cu privire la componentele biodiversităţii, 
mobilizarea surselor externe de fi nanţare, 
informarea societăţii civile şi autorităţilor 
statului despre realizarea obiectivelor pla-
nifi cate. Cele mai importante obiective re-
alizate sunt: apariţia ediţiei a II-a a Cărţii 
Roşii a Republicii Moldova, aprobarea legii 
cu privire la fondarea reţelei ecologice naţi-
onale, inventarierea grupelor de organisme 
din ariile protejate, crearea băncii de date 
în domeniu şi comunicarea publică. Din 44 
milioane de lei necesare pentru realizarea 
acţiunilor preconizate pentru anii 2001-
2005 au fost alocate doar 20 milioane, fi ind 
implementate numai 44% din acţiunile pla-
nifi cate. Realizarea insufi cientă a acţiunilor 
planifi cate a fost condiţionată de numă-
rul excesiv de acţiuni preconizate, sistarea 
unor activităţi de către parteneri străini, în 
special a celor din Ucraina, activitatea ine-
fi cientă a Consiliului coordonator intermi-
nisterial care în perioada de referinţă nu s-a 
întrunit în nici o şedinţă, coordonarea su-
perfi cială cu autorităţile silvice, încadrarea 
insufi cientă a autorităţilor şi populaţiei lo-
cale, supravegherea inefi cientă a impactului 
asupra ariilor protejate şi componentelor 
diversităţii biologice de către autorităţile 
silvice şi ecologice şi aplicarea superfi cială 
a sancţiunilor pentru încălcarea legislaţiei 
în acest domeniu. 

Sursa: Anuarele privind calitatea factorilor de mediu şi activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat şi Agenţiilor Ecologice

Figura 30 Suma plăţilor încasate la importul mărfurilor poluante (milioane lei)
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În cadrul politicilor ecologice sunt po-
sibile o serie de acţiuni care nu implică mo-
bilizarea unor resurse fi nanciare mari şi care 
au atât un efect ecologic benefi c direct, cât 
şi un impact educativ şi de consolidare a so-
cietăţii. Asemenea acţiuni sunt desfăşurate 
periodic şi în Republica Moldova. De exem-
plu, merită încurajate şi pe viitor eforturi 
ale autorităţilor ecologice precum acţiunea 
anuală „În oraş fără automobilul meu”. Pen-
tru monitorizarea şi curăţarea albiei râurilor, 
în special a celor mici, autorităţile ecologice 
au organizat acţiunea „Caravana apelor”. La 
această acţiune au participat activ şi organi-
zaţiile ecologice teritoriale şi, într-o măsură 
mai mică, administraţia publică locală. În 
fi ecare an se desfăşoară săptămânalul „Apa-
izvorul vieţii”, în cadrul căruia sunt curăţate 
fântânile şi izvoarele din perimetrul locali-
tăţilor. O atenţie deosebită se acordă măsu-
rilor efectuate în cadrul lunarului de înver-
zire a plaiului „Un arbore pentru dăinuirea 
noastră”. Din păcate, aceste acţiuni încă 
nu-şi găsesc o susţinere plenară din partea 
autorităţile locale şi populaţiei. Or, politicile 
efi ciente de protecţie a mediului încep anu-
me la nivelul colectivităţilor teritoriale.

Recomandări pe termen scurt

 Asigurarea accesului societăţii civile la informa-
ţia cu privire la folosirea resurselor naturale şi la 
impactul surselor de poluare asupra mediului şi 
sănătăţii populaţiei.

 Alocarea unor resurse umane şi fi nanciare spori-
te pentru supravegherea impactului asupra fac-
torilor de mediu şi sănătăţii populaţiei.

 Majorarea cuantumului şi perfecţionarea proce-
durii de aplicare a amenzilor pentru încălcarea 
legislaţiei de folosinţă a resurselor naturale (care 
să fi e aplicate direct ca acţiune administrativă), 
intentarea mai frecventă a acţiunilor de compen-
sare a prejudiciilor cauzate factorilor de mediu şi 
sănătăţii populaţiei, îndeosebi celor cauzate aeru-
lui, apelor şi solurilor (Inspectoratul Ecologic de 
Stat) şi sancţionarea severă a întreprinderilor, in-
stituţiilor şi comunelor care nu oferă, în termenii 
stabiliţi, autorităţilor ecologice informaţia referi-
toare la folosirea şi poluarea resurselor de mediu.

 Excluderea aplicării „legii ghilotinei” în dome-
niul controlului impactului asupra mediului şi 
sănătăţii populaţiei.

 Efectuarea obligatorie a auditului ecologic la 
tranzacţiile de cumpărare/vânzare şi falimentare 
a întreprinderilor.

 Aplicarea metodologiei Uniunii Europene cu 
privire la evaluarea impactului de mediu şi de 
compensare a prejudiciilor cauzate factorilor de 
mediu şi sănătăţii populaţiei.

 Elaborarea Legii cu privire la asigurarea ecologică.

 Aplicarea standardelor EURO 3 şi EURO 4 cu 
privire la impactul nociv al transportului auto.

 Limitarea accesului transportului auto în zonele 
rezidenţiale şi cultural-istorice, pe arterele su-
praaglomerate şi redirecţionarea urgentă a tra-
fi cului rutier pe rute alternative.

 Efectuarea mai riguroasă şi mai frecventă a con-
trolului emisiilor nocive la unităţile de transport 
auto.

 Modernizarea instalaţiilor de purifi care a aeru-
lui şi trecerea cazangeriilor la folosirea gazului 
natural.

 Conservarea, lichidarea sau modernizarea son-
delor uzate care prezintă pericol pentru apele 
subterane şi sănătatea populaţiei în funcţie de 
gradul de uzură al sondelor, de calitatea apelor 
subterane din zona adiacentă şi resursele fi nan-
ciare disponibile şi potenţiale ale benefi ciarilor 
acestor sonde.

 Realizarea unor măsuri urgente de tratare fi zico-
chimică a apei fântânilor şi izvoarelor, cu par-
ticiparea obligatorie a populaţiei şi autorităţilor 
locale şi executarea neîntârziată a lucrărilor de 
salubrizare şi îndepărtare a surselor de impact, 
în special al deşeurilor comunale şi animaliere 
din apropierea fântânilor şi izvoarelor.

 Efectuarea obligatorie şi în volum stabilit a lu-
crărilor de drenaj la rampele de depozitare a de-
şeurilor pentru prevenirea şi reducerea impac-
tului asupra solului şi apelor freatice din zona 
limitrofă.

 Retragerea licenţei de activitate a întreprinderi-
lor care continue să desfăşoare activităţi cu im-
pact sporit asupra mediului în perimetrul ariilor 
protejate foarte valoroase, în special a companiei 
„Knauf ” din cadrul monumentului geologico-
paleontologic peştera de ghips „Emil Racoviţă”. 

 Utilizarea Sistemelor Geografi ce Informaţionale 
(GIS), în special imaginile satelitare on-line în 
procesul de evaluare şi gestionare a resurselor 
naturale şi a situaţiei ecologice, îndeosebi a re-
surselor funciare şi forestiere.

 Monitorizarea permanentă a surselor de impact 
asupra factorilor de mediu şi sănătăţii populaţiei, 
utilarea laboratoarelor analitice cu echipament 
modern şi asigurarea lor cu specialişti califi caţi 
şi bine salarizaţi. 
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 Monitorizarea efi cientă a impactului transfron-
talier asupra bazinului aerian şi resurselor acva-
tice şi implementarea unui mecanism efi cient de 
compensare a prejudiciilor cauzate de emisiile şi 
deversările transfrontiere.

 Înlocuirea instalaţiilor de purifi care uzate şi ce-
lor care nu corespund normativelor.

 Extinderea rutelor transportului electric urban 
şi electrifi carea căii ferate.

 Construcţia centurilor auto de ocolire a munici-
piului Chişinău şi centrelor raionale.

 Implementarea stimulentelor comerciale în do-
meniul colectării centralizate a autoturismelor 
uzate.

 Alocarea din contul resurselor fi nanciare plani-
fi cate pentru realizarea programelor de aprovi-
zionare cu apă şi canalizare a sumelor necesare 
pentru izolarea sigură a surselor de poluare a 
apelor, precum şi pentru executarea unor lucrări 
strict necesare de diminuare a impactului nociv 
al deşeurilor organice de la staţiile de epurare şi 
pentru reconstrucţia acestora.

 Extinderea ariei de aplicare şi diferenţierea te-
ritorială adecvată a plăţilor pentru utilizarea şi 
poluarea resurselor de mediu.

 Amenajarea ecologică a cursurilor şi bazinelor 
de apă şi scoaterea obiectivelor economice din 
zona de protecţie a acestora.

 Curăţarea iazurilor comunale în conformitate cu 
normativele în acest domeniu.

 Reconstrucţia şi modernizarea staţiilor de epu-
rare biologică a apelor reziduale. 

 Modernizarea şi extinderea reţelei de monitori-
zare a apelor subterane. 

 Alocarea de asistenţă fi nanciară, informaţională şi 
managerială autorităţilor locale pentru realizarea 
acţiunilor de protecţie a ariilor protejate pe care le 
gestionează şi sancţionarea severă a persoanelor 
cu funcţii de răspundere şi contravenienţilor.

 Elaborarea Cadastrului Silvic de Stat.

 Coordonarea efi cientă dintre autorităţile ecolo-
gice şi cele silvice în vederea optimizării gestio-
nării resurselor forestiere şi cinegetice.
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Diagnoza

Deşi problema deşeurilor are mai multe 
aspecte, pesticidele inutilizabile şi interzise 
reprezintă unul din cei mai semnifi cativi fac-
tori de risc pentru mediu şi sănătate. Stocuri-
le existente de pesticide au fost acumulate în 
anii 1970-1980, fi ind depozitate aproape în 
fi ecare localitate. Totuşi, unele localităţi sunt 
expuse la riscuri deosebit de mari. Astfel, în 
apropierea satului Cişmichioi (r. Vulcăneşti) 
au fost înhumate pesticide şi condensatoare 
electrice uzate colectate de pe întreg terito-
riul Moldovei. Studiile geoecologice şi geo-
medicale realizate la sfârşitul anilor 1980 în 
perimetrul acestor zone constatau prezenţa 
unor concentraţii foarte sporite de substan-
ţe nocive în soluri, apele freatice şi bazinele 
acvatice, precum şi incidenţa foarte mare a 
bolilor cancerigene, sistemului imun şi un 
număr mare de copii cu disabilităţi fi zice şi 
intelectuale. Sunt necesare studii ecologice 
şi medicinale actualizate pentru a constata 
dinamica riscurilor cu care se confruntă po-
pulaţia în asemenea zone.

Problema colectării şi depozitării cen-
tralizate a pesticidelor a început să fi e soluţi-
onată efectiv abia în ultimii 3 ani. Cu suport 
fi nanciar din partea Fondului Global de Me-
diu şi logistic din partea NATO au fost co-
lectate, reambalate şi depozitate centralizat 
majoritatea absolută a pesticidelor inutiliza-

bile şi interzise (3000 tone) şi condensatoa-
relor electrice (1050 tone). Până la sfârşitul 
acestui an se preconizează transportarea şi 
distrugerea peste hotare a tuturor conden-
satoarelor şi a 30% din stocurile de pesticide 
cu un risc maxim. Rămâne însă actuală pro-
blema pesticidelor păstrate în gospodăriile 
casnice care pot avea un impact grav asupra 
apelor freatice şi sănătăţii oamenilor. 

Dacă în cazul pesticidelor există pro-
grese notabile, atunci gestionarea deşeurilor 
menajere solide este inefi cientă. Ca volum, 
stocurile sunt relativ mici, problema cea mai 
gravă fi ind amplasarea lor inadmisibilă din 
punct de vedere al securităţii ecologice şi 
sanitaro-igienice, mai ales în unele localităţi 
rurale care sunt practic scufundate în gră-
mezi interminabile de gunoi. Deşi în ultimii 
ani, la insistenţa Guvernului, a autorităţilor 
de mediu şi sănătate au fost lichidate multe 
asemenea gunoişti (Figura 31), indiferenţa 
şi ignoranţa populaţiei rurale şi administra-
ţiei acestor localităţi rămâne neschimbată.

Suprafaţa totală a rampelor de depozita-
re a deşeurilor menajere este de peste 1300 
ha, iar volumul de deşeuri depozitate - 31 
milioane tone. Aproape jumătate din su-
prafaţa şi numărul rampelor de depozitare 
comunale nu sunt autorizate de autorităţile 
de mediu şi sănătate. Lucrările obligatorii de 
gestionare se limitează practic la colectarea 
şi evacuarea deşeurilor la rampele comuna-
le şi orăşeneşti. Cea mai răspândită metodă 
de gestionare a deşeurilor menajere este 
depozitarea lor pe sol, cu riscuri majore de 
poluare a solului şi a apelor de suprafaţă şi 
freatice. Majoritatea absolută a rampelor, 
inclusiv autorizate, nu corespund cerinţelor 
securităţii ecologice, iar lucrările de înhu-
mare nu se îndeplinesc la timp şi conform 
tehnologiei. Colectarea separată şi prelucra-
rea deşeurilor solide menajere, îndeosebi a 
celor din mase plastice se efectuează super-
fi cial doar în unele cartiere ale municipiilor 
Chişinău şi Bălţi. 

Din cauza caracterului agrar al econo-
miei noastre, dejecţiile animaliere şi restu-
rile vegetale deţin o pondere de peste 1/3 
din volumul total al deşeurilor. Odată cu 
distrugerea complexelor zootehnice mari, 

6.3. Gestionarea deşeurilor

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  0

PERSPECTIVELE: 0 

Sursa: Anuarele privind calitatea factorilor de mediu şi activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat şi Agenţiilor Ecologice

Figura 31 Ponderea rampelor neautorizate, % din total suprafaţă ocupată
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şeptelul de animale s-a majorat considerabil 
în intravilanul rural şi al oraşelor mici, ceea 
ce a sporit nivelul de contaminare a fântâ-
nilor adiacente şi râurilor mici, afectând în 
mod direct sănătatea populaţiei. De aseme-
nea, este necesară impunerea unor restricţii 
severe cu privire la evacuarea dejecţiilor de 
porcine, care au un grad de toxicitate mai 
sporit, amplasarea stânelor de ovine. Deşi în 
ultimii ani se atestă o diminuare a dejecţiilor 
animaliere, efectele cumulative negative ale 
acestora vor fi  resimţite şi în continuare. În 
comparaţie cu alte tipuri de deşeuri, resturi-
le vegetale sunt valorifi cate superfi cial, fi ind 
arse ori evacuate haotic în intravilan sau la 
marginea satelor. Totodată, deşeurile re-
spective ar putea fi  o importantă sursă ener-
getică pentru localităţile rurale. Acest lucru 
a fost demonstrat la modul practic în urma 
implementării unor proiecte ale „fi nanţării 
de carbon”, în cadrul cărora au fost instalate 
cazane de ardere a resturilor vegetale şi care 
antrenează costuri net inferioare la unitatea 
de energie obţinută, comparativ cu sursele 
tradiţionale de energie.

Majoritatea staţiilor de epurare din ţară 
nu dispun de tehnologii moderne de deshi-
dratare şi prelucrare a deşeurilor organice. 
Nămolurile organice prelucrate şi materi-
alele solide colectate la staţiile de epurare 
sunt transportate pe câmpurile de fi ltraţie 
neamenajate şi adeseori supraaglomerate, 
rezultatul fi ind poluarea masivă a aerului 
atmosferic, apelor freatice şi de suprafaţă 
adiacentă. 

În comparaţie cu statele industrializate, 
Republica Moldova nu dispune de stocuri 
voluminoase de deşeuri industriale. Pro-
blema principală este reciclarea şi tratarea 
superfi cială şi pe un spectru îngust a aces-
tor deşeuri. Creşterea industrială şi boomul 
construcţiilor din ultimii ani au dus la spo-
rirea volumelor de deşeuri, în special în in-
dustria băuturilor, a petrolului şi produselor 
petroliere şi a hârtiei. Un caz aparte sunt hal-
dele uriaşe de moluz rămas de la extracţia şi 
prelucrarea calcarului din perimetrele unor 
cariere. Totodată, s-au diminuat deşeurile 
din industria energetică, datorită trecerii la 
alimentarea cu gaz natural. 

Datele statistice denotă o scădere accentu-
ată în formarea deşeurilor toxice (Tabelul 18). 
Aceasta se datorează, diminuării substanţiale 

a deşeurilor cu conţinut de cianură rezultate 
de la procesele de producţie a întreprinderi-
lor vinicole (clasa I de toxicitate), deşeurilor 
ce conţin vanadiu (clasa II) şi şlamului pe-
trolier (clasa III). Pe de altă parte, volumul 
deşeurilor galvanice (clasa IV) creşte conti-
nuu din cauza deşeurilor evacuate de la S.A. 
Răut (mun. Bălţi) la depozitul din satul He-
cii Noi, raionul Sângerei. 

Riscuri
Deşeurile de poluanţi organici persis-

tenţi contaminează solurile şi sursele de apă 
potabilă şi afectează grav sănătatea popula-
ţiei, îndeosebi în spaţiul rural. Acestea se pot 
menţine îndelung în mediu, posedă o acţiu-
ne toxică foarte variată şi se propagă uşor la 
distanţe mari. Acumulându-se în ţesuturile 
animale şi vegetale, acestea amplifi că efectul 
toxic asupra organismului uman. Poluanţii 
organici persistenţi sporesc incidenţa boli-
lor hepatice, cancerigene, dereglarea siste-
mului nervos şi imun, în special la copii, şi a 
disabilităţilor fi zice şi psihice (aceste aspecte 
sunt detaliat descrise în subcapitolul SĂ
NĂTATEA PUBLICĂ). Deosebit de acută 
este problema pesticidelor şi vaselor în care 
acestea sunt sau au fost păstrate în gospodă-
riile casnice şi a celor furate de la depozitele 
centralizate. 

Impactul deşeurilor menajere şi anima-
liere a crescut alarmant în ultimii ani, iar 
administrarea necorespunzătoare a rampe-
lor comunale duce la contaminarea solului 
şi pânzei freatice şi la emisii de gaze toxice, 
cum ar fi  metanul şi bioxidul de carbon. 
Grămezile interminabile de gunoi, pe lângă 
faptul că afectează mediul şi sănătatea po-
pulaţiei din spaţiul rural, au transformat sa-
tele moldoveneşti din „grădini înfl oritoare” 
în gunoişti imense. Sunt mari şi pierderile 
economice, deoarece conform estimărilor 

Clasa de toxicitate 2001 2003 2005 2006

I, cu conţinut de cianură 7464 5211 4494

II , inclusiv 836 772 793

deşeuri petroliere 178 114 544

cu conţinut de vanadiu 658 658 250

III, şlam petrolier 359 320 228

IV, deşeuri galvanice 1923 2241 2425

Total 11879 9947 8900 7900

Tabelul 18 Formarea deşeurilor toxice, tone

Surse: elaborat după Anuarele privind calitatea mediului şi activitatea Inspectoratului Ecologic de Stat
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circa 40% din componentele deşeurilor me-
najere solide (hârtie, plastic, sticlă, metale) 
ar putea fi  reciclate. Ignorarea lucrărilor de 
drenaj la rampele de depozitare va reduce 
substanţial efi cienţa ecologică şi economică 
sumară de gestionare a deşeurilor comunale 
şi va spori riscul asupra solurilor şi apelor 
din zona adiacentă. Resturile organice şi nă-
molurile evacuate pe câmpurile de fi ltraţie, 
fără o tratare fi zico-chimică specială şi o 
administrate adecvată, reprezintă un alt pe-
ricol permanent asupra factorilor de mediu 
şi sănătăţii populaţiei. O sursă de risc sporit 
pentru sănătatea populaţiei şi calitatea me-
diului sunt deşeurile toxice cu conţinut de 
metale grele (crom, nichel, cadmiu, plumb), 
cianuri, pesticide, solvenţi şi uleiuri uzate. 

Politici guvernamentale
Obiectivele Programului Naţional de 

valorifi care a deşeurilor de producţie şi me-
najere (PNVD)194 sunt colectarea separată 
a deşeurilor, valorifi carea şi neutralizarea 
deşeurilor existente, reducerea deşeurilor 
de producţie şi menajere, diminuarea şi ex-
cluderea deşeurilor toxice. Conform acestui 
program, au fost amenajate platforme co-
munale şi individuale pentru depozitarea 
dejecţiilor animaliere195. Au crescut şi sume-
le alocate prin intermediul Fondului Ecolo-
gic Naţional pentru proiecte de gestionare a 
deşeurilor (Tabelul 19).

194 Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.606 din 
28.06.2000.

195 Recent, în cadrul unui proiect pilot fi nanţat de Banca Mondială, în 
raionul Hânceşti au fost construite 3 platforme comunale (în satele 
Negrea, Lăpuşna şi Cărpineni) şi 450 de platforme individuale (câte 
150 platforme în fi ecare sat).

196 În conformitate cu Hotărârile Guvernului Republicii Moldova nr.474 
din 21.05.1997, nr.1453 din 29.11.02 şi nr.1389 din 24.11.2003 despre 
măsurile de colectare şi depozitare centralizată a pesticidelor 
inutilizabile şi interzise.

197 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1555 din 20.10.2004.

Se majorează numărul agenţilor econo-
mici care se ocupă cu colectarea, transpor-
tarea şi utilizarea deşeurilor industriale (sti-
clă, maculatură, metal uzat, masă plastică) şi 
industriale toxice (baterii şi sedimente gal-
vanice, becuri luminiscente uzate, deşeuri 
petroliere). Cu susţinerea Fondului Ecologic 
Naţional continuă acţiunile de colectare şi 
depozitare centralizată a becurilor luminis-
cente şi anvelopelor uzate. În satul Pereseci-
na (raionul Orhei) a fost deschisă o secţie de 
prelucrare a vaselor din polietilen tereft alat 
(PET) care se preconizează să fi e colectate 
din toată ţara. În cadrul PNVD a fost elabo-
rată şi implementată la un combinat vinicol 
tehnologia de prelucrare şi înlăturare a deşe-
urilor cu conţinut de cianură. Până în 2006, 
la circa 40% din toate întreprinderile vini-
cole a fost modernizat utilajul de prelucrare 
a strugurilor şi a fost instalat echipament 
din metale inoxidabile, pentru a nu permite 
acumularea metalelor grele. Actualmente, o 
serie de mari întreprinderi vinicole nu mai 
generează deşeuri cu conţinut de ferocia-
nură. În prezent există 30 de întreprinderi 
industriale unde au fost implementate pro-
grame de reducere a deşeurilor industriale 
solide şi emisiilor atmosferice. Recent a 
demarat implementarea mecanismului de 
gestionare a deşeurilor medicale, care astăzi 
sunt colectate şi înhumate incorect (deseori, 
în cimitire) sau incinerate în cazangerii. Este 
propusă organizarea şi transportarea deşeu-
rilor medicale în Chişinău, Bălţi şi Comrat 
pentru incinerare în instalaţii speciale.

În 1997-2003, Ministerul Agriculturii a 
efectuat o serie de lucrări puţin efi ciente de 
colectare şi depozitare centralizată a pesti-
cidelor inutilizabile şi interzise196. Adopta-
rea Strategiei Naţionale şi a Convenţiei de 
la Stockholm cu privire la reducerea şi eli-
minarea poluanţilor organici persistenţi a 
semnifi cat o nouă etapă în realizarea aces-
tor obiective197. Implementarea Strategiei 
s-a bazat pe asistenţa fi nanciară, informa-
ţională şi managerială externă, precum şi 
pe alocarea sufi cientă şi operativă a unor 
resurse fi nanciare şi umane autohtone. Pen-
tru realizarea efi cientă a obiectivelor trasate 
în Convenţia de la Stokholm, a fost elabo-
rat şi se implementează cu succes proiectul 
„Managementul şi distrugerea stocurilor de 
poluanţi organici persistenţi”. Acest proiect 
este unul de pionierat în Europa Centrală şi 

2004 2005 2006 ian-iun 2007

Mii lei Număr 
proiecte Mii lei Număr 

proiecte Mii lei Număr 
proiecte Mii lei Număr 

proiecte

Amenajarea gunoiştilor 1722 25 954 16 3398 19 1772 6

Procurarea unităţilor de 
transport şi containerelor 23 1 233 2 2937 9 561 3

Colectarea separată şi 
prelucrarea deşeurilor 396 6 130 2 1775 6 230 2

Ambalarea şi depozitarea 
pesticidelor 2193 5 0 0 35 1 0 0

Total 4334 37 1318 20 8145 35 2563 11

Tabelul 19 Finanţarea proiectelor de gestionare a deşeurilor de către 
Fondul Ecologic Naţional

Sursa: elaborat după Informaţia oferită de Centrul Informaţional de Mediu al Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.



195Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII 195Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

M
ed

iu
l şi resu

rsele n
atu

rale: să n
e g

ân
d

im
 la viito

r

de Est. În baza Acordului dintre Guvernul 
Republicii Moldova şi Organizaţia pentru 
Întreţinere şi Aprovizionare a Alianţei Nord 
Atlantice (NAMSA), în anul 2006 au fost 
reambalate, transportate şi depozitate cen-
tralizat circa 2600 tone (în 22 de raioane) 
din cantitatea totală estimată la 3000 tone 
de pesticide inutilizabile şi interzise. De ase-
menea, din cadrul Ministerului Apărării al 
Republicii Moldova au fost instruite şapte 
echipe de militari în gestionarea produselor 
de uz fi tosanitar şi al fertilizanţilor. La mo-
ment, lucrările de reambalare, transportare 
şi depozitare centralizată sunt în curs de fi -
nalizare, rămânând circa 100 tone de pesti-
cide lichide, care urmează să fi e acumulate 
în butoaie speciale. Totodată, din cauza pa-
zei inefi ciente a depozitelor raionale, se în-
registrează frecvent furturi de ambalaje (bu-
toaie din plastic şi metal), iar în unele cazuri 
(de exemplu, la Ratuş, Străşeni) incendierea 
centrelor de depozitare. 

Pe parcursul anilor 2006-2007 au fost 
executate lucrări de evacuare şi distrugere a 
1150 de tone de pesticide inutilizabile şi in-
terzise din 10 raioane ale republicii, precum 
şi a condensatoarelor electrice uzate care 
conţin bifenil policloruraţi. Pentru efectu-
area măsurilor preconizate au fost alocate 
12,6 milioane dolari SUA, inclusiv 6,35 mil. 
din Fondul Global de Mediu (prin interme-
diul Băncii Mondiale) şi 2,5 mil. din alte sur-
se externe de fi nanţare. Pentru implementa-
rea proiectului respectiv în bugetul pentru 
anul 2007 au fost prevăzute alocări în sumă 
de 57,3 milioane lei, inclusiv 47,3 milioane 
acordate de Banca Mondială (Fig.5). Până în 
anul 2008 trebuie să fi e fi nisată evacuarea şi 
distrugerea stocurilor de poluanţi organici 
persistenţi (pesticidelor şi bifenililor policlo-
ruraţi din transformatoarele electrice) din 
depozitele selectate. Însă autorităţile centrale 
şi raionale trebuie să găsească surse de fi nan-
ţare pentru efectuarea lucrărilor de evacuare 
şi distrugere a pesticidelor depozitate în toa-
tă ţară. În caz contrar, aceste stocuri se vor 
transforma treptat în focare de risc major 
asupra factorilor de mediu şi populaţiei.

Cadrul legislativ defi neşte clar atribuţiile 
Guvernului, autorităţilor de mediu şi sănă-
tate, administraţiei publice locale, obligaţii-
le persoanelor fi zice şi juridice în domeniul 
gestionării deşeurilor, precum şi formele 
principale de administrare a deşeurilor198. 

Din păcate, autorităţile publice locale şi ce-
tăţenii manifestă frecvent o neglijenţă crasă 
în ce priveşte respectarea obligaţiilor legale. 
În 2001, în municipiile Chişinău şi Bălţi a în-
ceput colectarea separată, pe o scară îngustă, 
a deşeurilor menajere (hârtie, sticlă, resturi 
menajere). Din lipsa infrastructurii necesa-
re, iniţiativa nu a atins obiectivele scontate. 
În 2006, conform Programului municipal de 
gestionare a deşeurilor, în Chişinău s-au relu-
at aceste activităţi. În acest scop au fost pro-
curate 20 de unităţi de tehnică specială pen-
tru salubrizarea străzilor şi 543 de containere 
şi a fost selectat terenul pentru construcţia 
uzinei de sortare şi prelucrare a deşeurilor.

Efi cienţa politicilor este serios limitată 
de informaţia insufi cientă privind realizarea 
prevederilor PNVD. Cu excepţia Ministe-
rului Sănătăţii, celelalte ministere, depar-
tamentele, agenţii economici şi autorităţile 
publice locale nu prezintă autorităţilor eco-
logice informaţia completă despre realizarea 
acestui document. Ca urmare, Ministerul 
Ecologiei nu deţine informaţia necesară 
pentru analiza adecvată a situaţiei şi coor-
donarea efi cientă a acţiunilor. O parte din 
informaţia necesară este prezentată organe-
lor statistice199, dar colaborarea şi coordona-
rea dintre autorităţile ecologice şi statistice 
este superfi cială.

Sursa: Legile Bugetului de Stat pentru anii 2002-2007.

Figura 32 Alocări pentru implementarea Strategiei Naţionale şi Convenţiei 
de la Stockholm cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor 
organici persistenţi, milioane lei.

198 Conform Legii nr.1347 cu privire la deşeurile de producţie şi menajere 
din 09.10.1997.

199 De exemplu, forma F1 cu privire la deşeurile toxice.
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Cuantumul amenzilor aplicate este foar-
te mic, iar acţiunile intentate pentru recu-
perarea prejudiciilor cauzate în urma gesti-
onării inadecvate a deşeurilor sunt de multe 
ori formale. Majoritatea absolută a amenzi-
lor sunt aplicate pe articolul 150 al Codului 
cu privire la Contravenţiile Administrative 
(nerespectarea cerinţelor de salubrizare în 
interiorul localităţilor), care pentru cetă-
ţeni prevede un avertisment sau o amendă 
simbolică de la 2 până la 20 de lei, iar pen-
tru persoanele cu funcţii de răspundere - o 
amendă de până la 5 salarii minime. Foarte 
rar sunt intentate acţiuni pentru prejudiciile 
aduse aerului şi apelor de la descompunerea 
deşeurile organice. Plăţile pentru depozi-
tarea deşeurilor sunt foarte mici şi aplicate 
doar în câteva unităţi administrativ-terito-
riale, cu precădere în municipiul Chişinău 
şi raioanele fostei Agenţii Ecologice Centru. 
Aplicarea formală a acestor instrumente sti-
mulează neglijenţa populaţiei, autorităţilor 
locale şi agenţilor economici faţă de respec-
tarea cerinţelor de gestionare a deşeurilor 
şi salubrizarea localităţilor şi compromite 
astfel realizarea efi cientă a obiectivelor pre-
văzute de PNVD şi a Legii privind deşeurile 
de producţie şi menajere.

Recomandări 

 Crearea posturilor de specialişti responsabili de 
gestionarea deşeurilor şi salarizarea lor adecvată 
în toate comunele şi oraşele, precum şi la între-
prinderile care generează mari cantităţi de deşe-
uri.

 Alocarea de resurse fi nanciare necesare pentru 
infrastructura de depozitare şi prelucrare a de-
şeurilor şi extinderea ariei de aplicare a plăţii 
pentru depozitarea deşeurilor de producţie.

 Transportarea şi distrugerea peste hotare a sto-
curilor depozitate de pesticide inutilizabile şi 
interzise rămase pe teritoriul republicii.

 Monitorizarea şi colectarea operativă a pesticide-
lor inutilizabile şi uzate din gospodăriile casnice, 
precum şi paza severă a depozitelor centralizate. 

 Elaborarea şi implementarea unui proiect de 
monitorizare, prelucrare sau evacuare şi distru-
gere peste hotare a deşeurilor galvanice din poli-
gonul de la Hecii Noi, raionul Sângerei.

 Perfecţionarea mecanismului de aplicare a sanc-
ţiunilor economice pentru nerespectarea actelor 
normativ-legislative cu privire la deşeuri, inclu-
siv sancţionarea întreprinderilor, instituţiilor şi 

comunelor care nu oferă autorităţilor ecologice 
informaţia referitoare la deşeurile acumulate, 
depozitate, evacuate sau prelucrate.

 Aplicarea unor facilităţi creditare şi fi scale destina-
te creării motivaţiei economice în acest domeniu.

 Elaborarea şi implementarea unui sistem infor-
maţional adecvat pentru evidenţa şi gestionarea 
efi cientă a deşeurilor.

 Impunerea unor restricţii severe cu privire la 
evacuarea dejecţiilor de porcine, care au un grad 
de toxicitate mai sporit şi amplasarea adecvată a 
stânelor de ovine.

 Informarea largă a autorităţilor şi populaţiei lo-
cale cu privire la impactul diverselor categorii de 
deşeuri şi prevederile legislative şi normative de 
gestionare a deşeurilor comunale.

 Extinderea activităţilor de sortare, colectare 
separată şi selectare a deşeurilor menajere care 
pot fi  reciclate şi folosite în calitate de materie 
primă pentru producţia sticlei, materialelor de 
construcţie, asfaltului, maselor plastice, energiei 
termice.

 Efectuarea, în mod obligatoriu, a volumului mi-
nim de lucrări de drenaj la rampele de depozitare 
pentru prevenirea şi reducerea impactului asupra 
solului şi apelor freatice din zona limitrofă. 

 Impunerea unor restricţii severe cu privire la 
evacuarea dejecţiilor de porcine, care au un grad 
de toxicitate mai sporit, amplasarea adecvată a 
stânelor de ovine.

 Elaborarea şi aprobarea Planurilor urbanistice 
a localităţilor în care să fi e integrate proiecte 
tehnice concrete pentru gestionarea deşeurilor 
acumulate, inclusiv implementarea adecvată a 
“Schemei tehnologice tipice a depozitelor de de-
şeuri menajere solide: 3-5 mii, 10-15 mii, 20-30 
mii locuitori” în localităţile unde vor fi  selectate 
terenuri pentru construirea noilor rampe de de-
pozitare a deşeurilor.

 Executarea obligatorie a auditului ecologic, în 
special la tranzacţiile de cumpărare/vânzare şi 
falimentare a întreprinderilor.

 Armonizarea legislaţiei ecologice cu Directivele 
Comisiei Europene şi implementarea standarde-
lor Uniunii Europene cu privire la managementul 
ecologic şi ciclului ecologic de viaţă a produselor.

 Realizarea unei vaste educaţii ecologice de la ni-
velul preşcolar până la cei mai importanţi facto-
rii de decizie.

 Construcţia tronsonului de cale ferată Cupcini-
Lipcani, cu investiţii locale şi străine, ca soluţie 
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pentru valorifi carea stocurilor de moluz rezulta-
te din extragerea şi prelucrarea materiilor prime 
de construcţie 

 Aplicarea metodelor biologice de tratare a plan-
telor şi cultivarea unor soiuri mai rezistente la 
dăunători.

 Informarea fermierilor, autorităţilor şi popula-
ţiei locale în domeniul păstrării şi administrării 
pesticidelor admise pentru utilizare, evacuării 
pesticidelor uzate, distrugerii şi colectării amba-
lajelor de păstrare a acestora.

 Construcţia rampelor de depozitare moderne, 
cu impact nociv minim asupra aerului atmosfe-
ric, în special asupra caracteristicilor organolep-
tice (mirosului) acestora. 

 Sortarea şi colectarea separată a deşeurilor 
menajere.

 Construcţia întreprinderilor de reciclare şi trata-
re a deşeurilor de producţie şi menajere (Edineţ, 
Bălţi, Chişinău).

 Evacuarea deşeurilor toxice din gospodăria co-
munală la puncte speciale depozitare şi tratare.

 Extinderea în toate raioanele ţării a ariei de im-
plementare a proiectelor privind valorifi carea 
energetică a deşeurilor comunale şi agricole ve-
getale şi animale.

 Elaborarea şi aplicarea tehnologiilor, care gene-
rează un volum mic de deşeuri.

 Pregătirea specialiştilor califi caţi în managemen-
tul deşeurilor.

 Cooperarea internaţională mai activă în dome-
niul valorifi cării deşeurilor.
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Solurile constituie una din principalele 
bogăţii naturale ale Republicii Moldova, dar 
calităţile şi fertilitatea acestora degradează 
vertiginos. În structura fondului funciar al 
ţării cota terenurilor agricole este inadmi-
sibil de mare (75%), în timp ce cota fon-
dului silvic este de 2-3 ori mai mică decât 
cea optimă. Dezechilibrul ecologic dintre 
ecosistemele naturale şi antropice amplifi că 
degradarea solurilor şi procesele de deşer-
tifi care a terenurilor agricole. Nota medie 
de bonitate a terenurilor agricole constituie 
63 puncte200. Din contul fertilităţii natura-
le a solului s-ar putea obţine circa 25 q/ha 
grâu de toamnă şi 30 q/ha porumb pentru 
boabe. Strategia confuză de implementare 
a reformei funciare nu a creat condiţii pen-
tru sporirea fertilităţii solurilor, utilizarea 
durabilă a terenurilor, sporirea producţiei 
agricole, exercitând, prin urmare, un impact 
negativ asupra economiei ţării. Nerespec-
tarea tehnologiilor avansate şi degradarea 
solului au condus la micşorarea producţiei 
vegetale cu circa 50% în comparaţie cu anii 
’90 ai secolului trecut. Astăzi, în Republica 
Moldova pot fi  constatate peste 20 de forme 
de degradare a solului, dar 5 dintre acestea 
au un impact deosebit de grav.

Eroziunea solului este factorul principal 
de degradare a resurselor de sol şi de polu-
are a resurselor acvatice. Suprafaţa solurilor 
erodate constituie 878 mii ha, adică 38% din 
toată suprafaţa terenurilor agricole. Fertili-
tatea solurilor erodate scade cu 20-30% în 
cazul solurilor slab erodate şi cu 60-80% 
pentru cele puternic erodate. Nivelul cel mai 
înalt de erodare a terenurilor agricole este 
înregistrat în raioanele Călăraşi (56,1%), 
Cahul (44,4%), Hânceşti (43,7%), Ungheni 
(43,4%), Nisporeni (43,4%). Prejudiciul 
cauzat economiei naţionale de eroziune 
este colosal, ridicându-se la 1,9 miliare lei. 
Pierderile anuale de sol fertil constituie 26 
milioane tone (inclusiv humus – 700 mii 
tone, azot – 50 mii tone, fosfor – 34 mii 
tone, potasiu – 597 mii tone). Cantitatea de 
producţie agricolă pierdută din cauza erozi-
unii solurilor este de 525 mii tone de unităţi 

nutritive pe terenurile arabile şi 57 mii tone 
de fructe şi struguri pe terenurile cu plan-
taţii pomiviticole. Valoarea recoltei pierdute 
din cauza eroziunii se ridică la 873 milioa-
ne lei. Printre efectele eroziunii se numără 
înnămolirea bazinelor acvatice, poluarea 
solurilor depresiunilor, a apelor subterane 
şi de suprafaţă cu pesticide şi îngrăşăminte 
chimice spălate de pe versanţi, distrugerea 
infrastructurii etc.

Dehumifi carea solului se manifestă pe 
toată suprafaţa terenurilor agricole de 2,5 
milioane ha. Humusul este un component 
fundamental ce determină însuşirile agro-
fi zice, agrochimice şi biologice ale solului. 
Asigurarea culturilor agricole şi biotei cu 
nutriţie minerală depinde în mod direct 
de cantitatea materiei organice în sol. Ex-
perimental s-a stabilit că majorarea conţi-
nutului de humus cu 1 punct procentual 
majorează recolta de porumb pentru boa-
be cu 10 q/ha de şi cea de grâu de toamnă 
cu 8 q/ha.

Conform datelor de laborator obţinute 
de V.Dokuceaev acum 130 de ani, solurile 
din Basarabia conţineau în medie de la 5 
până la 9% de humus. Actualmente, canti-
tatea de materie organică în sol constituie 
numai 3,0%. Pierderile de humus au loc ca 
urmare a proceselor biologice şi erozionale. 
Pentru formarea unui bilanţ echilibrat sau 
pozitiv de humus este necesar ca, în medie 
pentru asolament, să fi e încorporate în sol 
cel puţin 10 tone gunoi de grajd, 170-180 
kg/ha Azot-Potasiu-Kaliu (NPK) în formă 
de îngrăşăminte minerale, iar cota ierburi-
lor perene să constituie 12% din terenurile 
arabile. În Republica Moldova, în perioada 
1996-2005, cantitatea de îngrăşăminte orga-
nice s-a redus de 60 de ori şi constituie 0,1 
t/ha, iar suprafaţa lucernei s-a micşorat de 
4-5 ori. Ca urmare, bilanţul humusului în 
sol este negativ. Calculele de prognoză de-
monstrează că, dacă situaţia nu se va schim-
ba, către anul 2025 cantitatea de humus în 
sol se va micşora până la nivelul critic de 
2,5 – 2,8%, iar recoltele culturilor cerealiere, 
obţinute ca urmare a fertilităţii naturale, se 
vor micşora până la 21 q/ha pentru grâul de 
toamnă şi 28 q/ha pentru porumb.

6.4. Subiect special: degradarea solurilor

200 Conform datelor Cadastrului Funciar la data de 01.01.07.
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Circa 2,1 milioane ha de teren agri-
col sunt afectate de secătuirea de elemente 
nutritive. Fiecare cultură agricolă extrage 
anual din sol aceleaşi elemente nutritive: 
azot, fosfor, potasiu, cupru, zinc, bor şi al-
tele. Pentru formarea unui bilanţ echilibrat 
de elemente nutritive, în sol e necesar de 
aplicat anual câte 170-180 kg azot, fosfor şi 
potasiu cu îngrăşăminte minerale şi 10 t/ha 
gunoi de grajd. În perioada chimizării agri-
culturii (1965-1990), cantitatea de îngrăşă-
minte minerale încorporate în sol constituia 
172 kg/ha NPK, iar gunoiul de grajd - de 6,6 
t/ha. Perioada 1976-1990 a fost singura în 
istoria agriculturii ţării noastre când în sol 
a avut loc un bilanţ puţin defi citar de humus 
şi pozitiv al elementelor nutritive. În conse-
cinţă, a sporit fertilitatea solului, recoltele 
culturilor agricole majorându-se de 1,8-2,0 
ori. Gospodăriile care foloseau tehnologii 
agricole avansate obţineau în medie câte 
40-45 q/ha grâu de toamnă, 55-65 q/ha po-
rumb pentru boabe şi 450-500 q/ha sfeclă 
de zahăr. În ultimii 15 ani, aplicarea îngră-
şămintelor minerale s-a redus de 10-15 ori, 
iar a îngrăşămintelor organice de 20-30 ori. 
În perioada postprivatizaţională, culturile 
agricole extrag anual din sol câte 150-180 
kg/ha NPK, în timp ce cu îngrăşăminte mi-
nerale în sol se încorporează numai 15-20 
kg/ha NPK. Drept urmare, bilanţul azotului, 
fosforului şi potasiului în sol a devenit din 
nou negativ. În ultimii 5-6 ani, cantitatea 
de îngrăşăminte aplicate în agricultură s-a 
majorat de 2-3 ori (de la 5-10 mii până la 
15-20 mii t), însă aceste doze sunt insufi ci-
ente pentru formarea unui bilanţ echilibrat 
de NPK şi ca urmare, solul este secătuit de 
elemente nutritive.

Sărăturarea solurilor este un alt factor 
negativ, care afectează circa 220 mii ha tere-
nuri agricole. Fondul ameliorativ este con-
stituit din solurile irigate, solurile de luncă, 
soloneţurile de stepă şi solurile cu exces de 
umiditate (mocirle, lăcovişte). Condiţiile na-
turale ale Moldovei situează irigaţia în rân-
durile sarcinilor primordiale, mai cu seamă 
în zona de sud, unde secetele se repetă cu o 
frecvenţă de trei-patru ani. Irigaţia permite 
sporirea recoltelor de peste 1,5-2,0 ori. So-
lurile irigate, care la începutul anilor 1990 
au atins suprafaţa de 308 mii ha constituiau 
cu adevărat un tezaur al Moldovei. Pe aces-
te terenuri se cultivau culturile legumicole 

(câte 0,8-1,2 milioane tone anual), furajere, 
cerealiere şi se obţineau recolte programa-
te. Actualmente predomină irigaţia sumară, 
utilizându-se ca sursă apa râurilor mici şi 
lacurilor, de regulă, cu un grad de minera-
lizare mai mare de 1 g/l. Ca urmare, are loc 
degradarea solului prin sărăturare.

În anii 1966-1990, pe circa 180 mii ha 
din cele 230 mii ha pe care le ocupă solurile 
de luncă au fost efectuate lucrări ameliorative 
de proporţii: irigaţia, desecarea, amendarea 
gipsică. Valorifi carea agricolă pe scară largă a 
luncilor Moldovei, regularizarea scurgerilor 
râurilor, nerespectarea normelor tehnice de 
exploatare a sistemelor de desecare au inten-
sifi cat acumularea sărurilor în sistemul „solul 
– apa pedofreatică”, săturarea şi înmlăştinirea 
progresivă a solurilor etc. Aproape jumătate 
din solurile aluviale sunt astăzi într-o stare 
ameliorativă nesatisfăcătoare. Pierderile cau-
zate de procesele de salinizare şi înmlăştinire 
a solurilor de luncă sunt imense şi constituie 
circa 50 milioane lei.

Sistemul de utilizare a solurilor a condus 
la compactarea stratului arabil pe o supra-
faţă de 2,1 milioane ha. Stratul recent arat al 
cernoziomurilor se caracterizează printr-o 
structură bulgăroasă şi elemente structurale 
masive puternic compactizate. Sub stratul de 
0-25 cm recent arabil se evidenţiază un strat 
postarabil (25-35 cm), foarte compact, cu 
structura prismatică, bulgăroasă sau monoli-
tă. Cauzele compactării şi deteriorării struc-
turii sunt bilanţul negativ al humusului şi 
lucrarea intensivă a solurilor cu maşini grele. 
Efectele negative ale compactării solului sunt 
înrăutăţirea însuşirilor agrofi zice (scăderea 
permeabilităţii şi capacităţii de reţinere a apei, 
înrăutăţirea regimului aero-hidric), ca urma-
re scade capacitatea de producţie a solului.

Recomandări 

 Stimularea procesului de consolidare a terenuri-
lor agricole privatizate prin tranzacţii de vânza-
re-cumpărare, asociere şi arendă.

 Elaborarea şi adoptarea Legii Solului, standar-
delor şi normelor de exploatare a terenurilor 
agricole şi perfecţionarea Codului Funciar în 
conformitate cu realităţile şi perspectivele dez-
voltării agriculturii.

 Elaborarea unui sistem de înlesniri fi scale pentru 
încurajarea activităţilor fermierilor privind pro-
tecţia, ameliorarea şi sporirea fertilităţii solurilor.
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 Cartografi erea pedologică a terenurilor agricole 
o dată la 15-20 ani (câte 2 raioane anual), carta-
rea agrochimică a terenurilor agricole o dată la 
8-10 ani (câte 4 raioane anual) şi monitorizarea 
permanentă a calităţii solurilor pe baza indicilor 
ecopedologici pe 35-40 poligoane-cheie.

 Formarea echilibrului ecologic între ecosistemele 
naturale şi antropice, îndeosebi prin extinderea 
fondului forestier (crearea perdelelor de protec-
ţie, împădurirea terenurilor deteriorate şi foarte 
puternic erodate, fondarea zonelor de protecţie a 
resurselor acvatice) şi a zonelor umede.

 Combaterea eroziunii prin apă şi eoliene, prin 
organizarea antierozională a teritoriului, imple-
mentarea asolamentelor antierozionale, lucrarea 
conservativă a solului cu păstrarea resturilor ve-
getale la suprafaţa solului, cultivarea culturilor 
de câmp în fâşii, înierbarea spaţiilor între rân-
duri în plantaţiile pomiviticole.

 Formarea unui bilanţ echilibrat al humusului şi 
al elementelor nutritive în sol prin aplicarea în-

grăşămintelor şi implementarea asolamentelor.

 Extinderea suprafeţelor terenurilor irigate.

 Ameliorarea pajiştilor şi implementarea păşuna-
tului controlat.

 Instruirea şi informarea populaţiei din spaţiul 
rural în vederea conservării biodiversităţii şi fer-
tilităţii solului.

 Implementarea tehnologiilor moderne de gos-
podărire a resurselor de sol şi implementarea 
asolamentelor moderne, cu includerea ierburi-
lor perene.

 Reglarea dimensiunilor şi a confi guraţiei solelor 
în funcţie de particularităţile locale ale reliefului, 
solurilor şi topoclimei.

 Excluderea din circuitul agricol a terenurilor 
puternic degradate prin împădurirea sau înţe-
lenirea acestora şi crearea unui fond special de 
„vindecare”.
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Categorii Număr Pondere în FANP, % Suprafaţă, ha % din total FANP

Rezervaţii ştiinţifi ce 5 1,6 19378 29,2

Rezervaţii naturale 63 20,5 8009 12,0

Rezervaţii peisagistice 41 13,3 34200 51,5

Rezervaţii de resurse 13 4,2 523 0,8

Arii cu management multifuncţional 32 10,4 1030 1,6

Monumente naturale 131 42,2 2907 4,4

Parcuri, alei 21 6,5 191 0,3

Grădini protejate, inclusiv:
a) botanice 1 0,3 105 0,16

b) dendrologice 2 0,6 104 0,16

c) zoologice 1 0,3 20 0,03

zone umede de importanţă internaţională 3 97700

total 313 * 164167 *

Sistemul de arii naturale protejate din 
Republica Moldova include 12 categorii de 
zone naturale cu o suprafaţă totală 164,2 
mii ha, din care fac parte 313 arii (rezerva-
ţii, monumente naturale, parcuri şi grădini, 
zone umede de importanţă internaţională şi 
câteva arii cu management multifuncţional, 
vezi Tabelul 20). Acestea sunt scoase din cir-
cuitul economic pentru necesităţile de con-
servare a biodiversităţii, protecţia genofon-
dului, cercetări ştiinţifi ce, funcţii estetice şi 
recreative. În 1998, ariile naturale protejate 
de stat acopereau doar 1,96% din teritoriul 
ţării, iar potrivit SCERS acestea trebuiau să 
ajungă la 2,1% în 2006. În 2006 în fondul ari-
ilor naturale protejate de stat au fost incluse 
94705 ha de zone umede de importanţă in-
ternaţională, în special, lacurile Prutului de 
Jos, Nistrul de Jos (raioanele Căuşeni, Ştefan 
Vodă) şi Unguri-Holoşniţa (raioanele Ocni-
ţa, Donduşeni, Soroca). Formal, 4,6% din 
teritoriul naţional este acoperit de suprafeţe 
naturale protejate, însă majoritatea nu sunt 
clar delimitate, astfel populaţia, iar în multe 
cazuri şi administraţia publică locală, nu cu-
nosc că pe teritoriul comunităţii este institu-
ită şi protejată o arie naturală de importanţă 
naţională. La nivelul indicelui de acoperire 
a teritoriului naţional cu arii naturale prote-
jate, Republica Moldova se situează pe unul 
din ultimele locuri printre ţările europene. 
În Germania, ariile protejate ocupă 25% 
din teritoriul naţional, în Letonia – 12%, în 
Franţa – 7%, în România – 5%. Media ţări-
lor Europei Centrale şi de Est este de 9%, iar 
în cele din Europa de Vest – 15%.

Se constată că arealul de biodiversitate 
fl oristică şi faunistică se reduce, iar popu-
laţiile au o tendinţă pronunţată de sărăcire 
a numărului de indivizi. De exemplu: dacă 
prima ediţie a Cărţii Roşii includea 29 specii 
rare de animale şi 26 de plante, peste 20 ani 
la a doua ediţie numărul redus de indivizi 
s-a constatat la 126 specii de plante şi 116 de 
animale, sau în medie de 5 ori. Reţeaua de 
arii naturale dispersată pe teritoriul ţării sub 
cota de 10% nu poate asigura perpetuarea a 
nici jumătate din numărul de specii. Totuşi, 
în unele zone umede extinse (cum ar fi  Nis-
trul de Jos şi Pădurea Domnească) numărul 

de specii depăşeşte jumătate din numărul 
total de specii fl oristice şi faunistice din 
ţară. Iar în perioada marilor migraţiuni pe 
Nistru şi Prut trec coridoarele de deplasare 
nord-sud a multor specii de animale. Lipsa 
managementului în aceste zone de impor-
tanţă regională este un obstacol în protecţia 
acestor fl uxuri migratoare sezoniere.

Sistemul de arii naturale este practic in-
tegral gestionat de Guvern şi alte autorităţi 
centrale. Cu toate că legea admite funcţio-
narea ariilor naturale protejate de adminis-
traţia publică locală, în practică aceste ca-
zuri sunt singulare (Tabelul 21). În compe-
tenţa administraţiilor locale intră mai multe 
responsabilităţi, cum ar fi  administrarea şi 
coordonarea aspectelor tehnice în delimita-
rea pe teren şi respectarea statutului de zone 
protejate, evidenţa şi elaborarea bazei de 
date a obiectelor de patrimoniu, elaborarea 
de proiecte ale zonelor protejate, stabilirea 
de priorităţi a investiţiilor în zonele prote-
jate, acordarea subvenţiilor şi facilităţilor 
deţinătorilor de monumente, perfectarea 
pentru deţinători a contractelor şi obligaţi-
ilor de folosinţă a monumentelor, informa-
rea populaţiei. Însă aceste competenţe nu 
sunt suplimentate cu un suport metodolo-
gic şi normativ clar şi surse bugetare. Din 
această cauză, majoritatea ariilor naturale 
sunt în proces de degradare, hotarele nu 
sunt delimitate clar, nu se respectă regimul 

6.5. Subiect special: protecţia ariilor naturale

Tabelul 20 Fondul ariilor naturale protejate în Republica Moldova

Note: * - zonele umede se suprapun teritorial cu alte arii protejate
Sursa: Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat din 25.02.1998, Nr. 1538-XIII, actualizările.
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de protecţie instituit. Nu sunt cazuri de suc-
ces înregistrate prin valorifi carea economică 
nedegradantă a ariilor naturale pentru be-
nefi ciul comunităţilor, de aceea majoritatea 
sunt doar declarate şi lăsate de izbelişte.

Doar 5 arii naturale din cele 313 au ad-
ministraţii funcţionale (în rezervaţiile şti-
inţifi ce). Nivelul scăzut de implementare a 
managementului de rezervaţie condiţionea-
ză mai multe efecte negative, precum nea-
plicarea unor mecanisme de conservare a 
naturii, neglijenţa administraţiilor locale şi 
populaţiei comunităţilor deţinătoare de arii 
naturale şi ratarea oportunităţilor de atrage-
re a fondurilor în conservarea biodiversităţii 
locale. Neimplicarea comunităţilor locale în 
protecţia ariilor protejate de stat menţine 
dezinteresul lor faţă de problemele ecologi-
ce, micile excepţii fi ind şcoala şi ONG-urile 
de mediu care încearcă să se implice.

Formal, statul încurajează activitatea 
fundaţiilor obşteşti şi a persoanelor par-
ticulare care îşi propun punerea în valoa-
re şi folosirea monumentelor naturale şi 
a zonelor lor de protecţie. Restaurarea şi 
reconstruirea monumentelor se efectuează 
conform unor programe aprobate de Gu-
vern. Însă, în lipsa mijloacelor fi nanciare, 
ariile naturale nu sunt nici marcate cores-
punzător, nici protejate în deplină măsu-
ră. Un număr mare de gestionari a ariilor 
protejate nu dispun de instrumente de ma-
nagement al rezervaţiilor, iar Ministerul 
Ecologiei şi Resurselor Naturale urmăreşte 

concentrarea întregului sistem sub control 
propriu, fără a promova un model de ges-
tionare efi cientă a teritoriilor naturale în 
folosul tuturor actorilor sociali implicaţi. 
Totodată, prevederile legale, potrivit cărora 
rezervaţiile în calitate de persoane juridice 
fi nanţate de stat pot obţine venituri proprii 
din activitatea ştiinţifi că, editorială, recre-
aţională şi instructivă, nu sunt aplicate de 
peste un deceniu.

Gradul scăzut de utilizare nedegradantă 
a obiectelor naturale reduce interesul po-
tenţialilor fi nanţatori ai conservării naturii 
în Republica Moldova. Potrivit legislaţiei 
naţionale, resursele naturale se folosesc sau 
pot fi  folosite ca mijloace de muncă, surse 
de energie, de materie primă şi de materi-
ale, nemijlocit ca obiecte de consum şi re-
creare sau sursă de informaţii despre lumea 
înconjurătoare. Însă, această prevedere nu 
este valorifi cată din plin de autorităţile care 
autorizează acţiuni de exploatare extensivă 
(cariere, depozite etc.). Or, potenţialul zone-
lor naturale trebuie prioritar utilizat pentru 
activităţi non-degradante sau de conserva-
re a biodiversităţii. Asemenea măsuri sunt 
implementate cu succes în rezervaţiile din 
Ucraina, Rusia şi ţările UE, însă în Repu-
blica Moldova sunt întâmpinate cu reţinere, 
generată probabil de imaginea „antrepreno-
rului” din anii 1990 care intră în ariile natu-
rale pentru defrişare, excavări neautorizate 
şi depozitarea deşeurilor.

Cadrul normativ-juridic al Republicii 
Moldova stabileşte 10 surse posibile de fi -
nanţare a activităţii de evidenţă, studiere, 
punere în valoare, salvare, protejare, con-
servare şi restaurare a monumentelor. La o 
asemenea diversitate oferită de instrumente 
fi nanciare, Republica Moldova nu cunoaşte 
nici un proiect de anvergură pentru salvgar-
darea efi cientă a obiectelor de patrimoniu 
natural. Tentativele de a crea parcuri naţio-
nale la Orhei, Nistrul de jos, Pădurea Dom-
nească s-au spulberat din cauza unei lupte 
pentru gestionarea acestora şi potenţialii 
donatori externi au renunţat la ideea fi nan-
ţării lor.

Totodată, alocarea fondurilor ecologice 
extrabugetare se face numai pentru pro-
grame locale şi republicane de protecţie a 
mediului şi a biodiversităţii, îmbunătăţire 
funciară, amenajări silvice a terenurilor, re-

Arii naturale protejate
Autoritatea 

naţională de 
mediu

Agenţia de Stat 
„Moldsilva”

Autorităţi 
publice 
locale

Întreprinderi 
agricole Alte

Rezervaţii ştiinţifi ce
Suprafaţă, ha

5
19378

Rezervaţii naturale
Suprafaţă, ha

60
7791

1
30

2
188

Rezervaţii peisagistice
Suprafaţă, ha

29 (11)
30776,4

- (5)
214,0

1 (7)
983,6

Rezervaţii de resurse
Suprafaţă, ha

3 (1)
478

2
10

5
22

3 (1)
13

Arii cu management multifuncţional 
Suprafaţă, ha

2
91,0

9
176,0

19
631,9

2
131,5

Monumente naturale
Suprafaţă, ha

28 (1)
585,1

34
743,7

47 (1)
1088,6

10
328,8

Parcuri, alei
Suprafaţă, ha

1
2,2

3
13,0

6
38,3

10
137,6

Grădini 
Suprafaţă, ha

2
103

2
126

Tabelul 21 Repartizarea Fondului ariilor naturale protejate de stat 
pe categorii de deţinători funciari

Notă: între paranteze este indicat numărul de rezervaţii gestionate parţial de diferiţi gestionari
Sursa: Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat din 25.02.1998, Nr. 1538-XIII
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construcţie ecologică a landşaft urilor şi râu-
rilor mici afectate prin intervenţii antropice, 
colaborarea internaţională în domeniul pro-
tecţiei mediului. Aceste acţiuni nu relevă în 
mod clar interesul actorilor locali, care ţine 
în special de compensarea terenurilor cedate 
pentru funcţionalitate publică şi dezvoltarea 
afacerilor nepoluante în raport cu obiectele 
naturale protejate.

Recomandări

 Inventarierea potenţialului faunistic şi fl oristic 
al ariilor naturale şi delimitarea clară a hotarelor 
ariilor naturale protejate, asigurarea informării 
cetăţenilor privind regimul de funcţionare, acces 
şi afl are în teritoriul delimitat.

 Identifi carea şi promovarea modelelor ţărilor 
UE de gestionare a ariilor naturale în scopuri 
economice nepoluante şi atragerea populaţiei în 
luarea deciziilor referitoare la aceste activităţi. 

 Elaborarea planului de acţiuni pentru include-
rea ariilor naturale naţionale în reţeaua EURO-
PARK.

 Promovarea ariilor naturale ca destinaţii ecotu-
ristice şi de educaţie ecologică, deschiderea unor 
noi structuri de cazare extrahotelieră în raza 
ariilor naturale şi organizarea călătoriilor de 
informare pentru ziarişti şi agenţiile de turism 
naţionale în ariile naturale din ţară.

 Deschiderea ariilor naturale, declarate persoane 
juridice, pentru activităţi economice nedegra-

dante în perspectiva impulsionării instrumente-
lor efective de ocrotire a naturii.

 Cooperarea transfrontalieră şi euroregională 
în domeniul agregării ariilor naturale regionale 
pentru restabilirea biodiversităţii, inclusiv cre-
area în baza ariilor naturale existente în zone 
transfrontaliere a Parcurilor Naturale bilaterale 
şi a Rezervaţiilor Biosferice comune, dezvoltarea 
unei reţele de zone naturale frontaliere de-a lun-
gul râurilor cu participarea actorilor regionali 
interesaţi.

 Perfecţionarea managementului pentru valori-
fi carea prioritară de către comunităţile locale, 
extinderea şi protecţia ariilor naturale protejate 
de stat în conformitate cu Strategia naţională de 
mediu şi Planul de acţiune în domeniul conser-
vării diversităţii biologice, inclusiv prin crearea 
reţelei ecologice naţionale.

 Acordarea unor împuterniciri mai largi pentru 
autorităţile publice locale la stabilirea taxelor şi 
impozitelor locale, precum şi a facilităţilor pen-
tru activităţi în arii naturale protejate.

 Extinderea suprafeţei ariilor naturale protejate 
de stat: fondarea rezervaţiei peisagistice „Stânci-
le Nistrene” în valea fl uviului Nistru din sectorul 
Camenca – Râbniţa; fondarea a două rezervaţii 
peisagistice ale ecosistemelor petrofi te în bazinul 
râului Prut (sectoarele Teţcani – Lopatnic – Stol-
niceni şi Pociumbeni - Văratic); fondarea Par-
cului Naţional „Nistrul de Jos”; fondarea unor 
noi arii naturale protejate de stat cu vegetaţie de 
stepă (Maramonovca, r-l Drochia, Cazangic, r-l 
Leova, Antoneşti, r-l Cahul).





Modernizarea 
infrastructurii fi zice



“Drumul bun face carul mai uşor”. 
        proverb românesc
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Diagnoză
Reţeaua drumurilor publice din Repu-

blica Moldova este formată din drumurile 
publice naţionale şi locale afl ate la balanţa 
Administraţiei de Stat a Drumurilor (ASD) 
din cadrul Ministerului Transporturilor şi 
Gospodăriei Drumurilor (MTGD) şi dru-
muri comunale şi străzi gestionate de orga-
nele administraţiei publice locale. Lungimea 
totală a reţelei de drumuri rutiere este de 
peste 10,5 mii km (Tabelul 22). Totodată, 
1200 km de drumuri, inclusiv 320 km de 
drumuri naţionale şi 880 km de drumuri 
locale sunt administrate în prezent de către 
administraţia publică locală din partea stân-
gă a Nistrului. Evidenţa stării drumurilor 
comunale şi a străzilor este insufi cientă şi 
informaţia aferentă acestora nu este sigură.

Starea economică a ţării din ultimii 
cincisprezece ani nu a permis alocarea mij-
loacelor fi nanciare necesare ramurii drumu-
rilor (Figura 33). Nici guvernele din această 
perioadă nu au depus, însă, eforturi pentru 
alocarea minimului necesar (25–30% din 
necesar) şi evitarea degradării excesive a 
drumurilor. În 1998-2004, fi nanţarea lucră-
rilor de reparaţie şi întreţinere a drumuri-
lor nu a depăşit 10% din necesar. Restanţa 
acumulată în perioada 1992–2006 la fi nan-
ţarea lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a 
drumurilor naţionale şi locale depăşeşte 10 
mlrd. lei.

7.1. Transportul rutier

Modernizarea infrastructurii fi zice

Capitolul şapte al raportului este dedicat celor mai problematice elemente din infrastructura 
fi zică a Republicii Moldova – drumurile, energia şi gospodăria comunală. Subinvestirea pe 
parcursul a mai bine de un deceniu în reţeaua de transport rutier a dus la degradarea 
totală a drumurilor naţionale şi locale. Cauzând producătorilor şi transportatorilor pierderi 
economice enorme, acest aspect reduce atractivitatea investiţională şi competitivitatea 
internaţională a Republicii Moldova. În sfera energetică, dependenţa ţării de resursele 
externe a crescut şi mai mult şi aceasta în condiţiile în care preţurile pe pieţele globale 
de energie cresc continuu, iar resursele regenerabile disponibile în Republica Moldova nu 
sunt utilizate aproape defel. Situaţia gospodăriei comunale nu este cu mult mai strălucită, 
prestarea unor servicii calitative fi ind afectată de starea necorespunzătoare a reţelelor şi de 
o gamă largă de probleme juridice şi instituţionale.

EVOLUŢIILE:  -1 

SITUAŢIA:  0

PERSPECTIVELE: +1

Evident, în aceste condiţii s-au efectu-
at numai lucrări de întreţinere şi reparaţie 
curente (plombarea gropilor) preponderent 
pe drumurile naţionale, precum şi lichi-
darea consecinţelor calamităţilor naturale 
(deteriorarea terasamentului şi podurilor 
în rezultatul inundaţiilor). În lipsa reparaţi-
ilor medii şi capitale, termenul normativ de 
exploatare s-a epuizat. Conform ultimelor 
date accesibile pentru anul 2000, 80% din 
lungimea drumurilor naţionale şi 90% a ce-
lor locale aveau termenul de exploatare de-
păşit. Până în prezent, rezerva de rezistenţă 
a fost epuizată şi reţeaua drumurilor a intrat 
într-un proces intensiv de degradare.

Tabelul 22 Caracteristici generale ale drumurilor din 
Republica Moldova

Sursa: Ministerul Transporturilor şi Gospodăriei Drumurilor

Tipul îmbrăcămintei rutiere Total, km
Inclusiv

Naţionale, km Locale, km

Total drumuri 10531 3665 6866

  Cu îmbrăcăminte capitală:

     Din beton de ciment 483 437 46

     Din beton asfaltic 5349 2753 2596

  Cu îmbrăcăminte uşoară :

     Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară 750 214 536

     Drumuri pietruite 3422 261 3161

     Fără îmbrăcăminte rutieră 527  527
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Deosebit de mult au suferit drumurile 
locale, acesta fi ind unul din factorii care au 
determinat situaţia economică proastă din 
localităţile rurale (vezi MOLDOVA RURA
LĂ). În perioada 1995-2000, peste 400 km 
de drumuri locale au trecut din categoria 
„drumuri pietruite” în „drumuri din pă-
mânt” şi 190 km de „drumuri asfaltate” au 
trecut în categoria „drumuri pietruite”. Cu 
mijloacele fi nanciare alocate nu era posibi-
lă nici măcar plombarea gropilor, fără a mai 
vorbi de tratamente superfi ciale, covoare as-
faltice etc. Totodată, după cum este arătat şi 
în Tabelul 23, drumurile naţionale, de ase-
menea, au degradat semnifi cativ. 

După apariţia în ultimii ani a camioa-
nelor de mare capacitate (36 t) s-a intensi-
fi cat degradarea drumurilor, îndeosebi pe 
sectoarele care deservesc transportul ma-
terialelor de construcţie. Sarcinile mari pe 
osie şi temperaturile înalte din ultimii ani 
amplifi că acţiunea de distrugere a siste-
mului rutier. Conform anumitor estimări, 
pentru reabilitarea drumurilor publice ges-
tionate de MTGD (9330 km) sunt necesari 

1,7 miliarde USD, inclusiv 870 milioane 
USD pentru drumurile naţionale şi 800 mi-
lioane USD pentru drumurile locale.

Într-o situaţie neclară se afl ă drumurile 
locale. Deocamdată acestea rămân la balan-
ţa ASD, cu toate că Legea drumurilor (art.5, 
alin.2) prevede gestionarea acestora de că-
tre administraţia publică locală. Deci şi 
mijloacele fi nanciare preconizate în Fondul 
rutier (Legea fondului rutier nr. 720 – XIII 
din 02.02.1996, art.1 alin. 2) pentru repa-
raţia şi întreţinerea drumurilor locale sunt 
transferate MTGD. Pentru MTGD sunt pri-
oritare drumurile naţionale, drept urmare 
toate resursele, inclusiv cele provenite din 
credite şi granturi de la instituţiile fi nancia-
re internaţionale sunt îndreptate către aces-
te drumuri. MTGD nu dispune astăzi de o 
concepţie sau un program privind reparaţia 
drumurilor locale. Includerea drumuri-
lor locale în programul anual de reparaţie 
se face de obicei la indicaţiile Guvernului, 
Parlamentului şi ale Preşedinţiei, fără luarea 
în calcul a necesităţilor reale din teritoriu. 
Având în vedere starea dezastruoasă a dru-
murilor locale şi nivelul slab de gestionare 
a acestora, se poate constata că MTGD a 
pierdut controlul asupra reţelei drumurilor 
locale şi le-a lăsat la discreţia administraţiei 
publice din teritoriu. În concluzie, MTDG 
nu poate asigura o planifi care efi cientă a 
lucrărilor de reparaţie şi întreţinere a dru-
murilor locale, iar resursele administraţiilor 
locale sunt foarte limitate.

Riscuri 

Nivelul de dezvoltare şi starea tehnică 
a reţelei drumurilor publice au un impact 
negativ considerabil asupra dezvoltării 
economice şi sociale a Republicii Moldo-
va. Cheltuielile de transport pe un drum în 
stare necorespunzătoare cresc în medie cu 
20% în comparaţie cu unul în stare bună, 
iar atunci când starea drumului este foarte 
rea, aceste cheltuieli cresc cu până la 32%. 
Calculele aproximative arată că suprachel-
tuielile transportatorilor cauzate de starea 
nesatifăcătoare a drumurilor depăşesc anual 
100 mil. USD, afectând preţurile mărfurilor 
transportate. Deosebit de mari sunt pierde-
rile suportate de agricultori. Pe lângă aceas-
ta, starea deplorabilă a drumurilor inhibă 
promovarea investiţiilor în mediul rural, 

Sursa: calcule şi evaluări ale autorilor

Figura 33 Structura şi nivelul fi nanţării ramurii rutiere în perioada 
1990-2006, mil. lei

Compania 
evaluatoare Anul examinării Lungimea 

analizată, km

Starea tehnică a îmbrăcămintei rutiere

bună medie rea

km % km % km %

IPTANA-CEARCH 1993-1994 1252 422 35 326 26 499 39

Raughton 
Intrnational 1996-1998 1868 252 14 679 36 936 50

Getinsa SA 2006 3320 247 8 830 25 2243 67

Tabelul 23 Indicatori ai degradării drumurilor naţionale

Surse: IPTANA - CEARCH România (1994), Raghton International – Anglia (1996, 1998) şi GETINSA SA, Spania (2006).
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limitează accesul la piaţă, deservire me-
dicală şi socială, dezvoltarea turismului şi 
tranzitul mărfurilor şi pasagerilor prin Re-
publica Moldova. Întârzierea unor măsuri 
urgente pentru păstrarea şi îmbunătăţirea 
stării drumurilor, îndeosebi a celor locale, 
poate provoca pierderea continuităţii reţelei 
drumurilor publice cu întreruperea legăturii 
între localităţi pe timp nefavorabil, cu toate 
consecinţele economice şi sociale aferente.

Politici guvernamentale

De la declararea independenţei Repu-
blicii Moldova, politica guvernamentală în 
general nu a fost în favoarea ramurii dru-
murilor. În 1991–1997 au fost luate unele 
măsuri pentru păstrarea şi reabilitarea re-
ţelei drumurilor publice. Nivelul fi nanţării 
ramurii alcătuia circa 30% din necesităţi, 
dar şi aceasta permitea întreprinderea unor 
măsuri pentru păstrarea reţelei drumurilor 
publice (în contextul executării programului 
de reabilitare). A fost elaborat un program 
de reabilitare a drumurilor naţionale (Pro-
gramul de dezvoltare şi integrare a reţelei de 
drumuri din Republica Moldova în reţeaua 
de drumuri europene) şi a fost obţinut un 
credit de la BERD. 

Perioada 1997–2005 se caracterizea-
ză prin ignorarea aproape totală a ramurii 
rutiere. Programul de reabilitare a fost în-
trerupt, iar nivelul fi nanţării ramurii s-a 
diminuat până la 6% din necesităţi. Aceasta 
a adus la degradarea considerabilă a reţelei 
drumurilor publice. 

După 2005 se constată o îmbunătăţire 
a fi nanţării ramurii rutiere, dar departe de 
a satisface necesităţile. Finanţarea a cres-
cut de la 15% din necesităţi în 2005, până 
la 35% preconizate pentru 2007. Restanţa 
admisă în anii precedenţi impune un efort 
fi nanciar considerabil pe care ţara la mo-
mentul actual nu este în stare să-l asigure. 
Dar îmbunătăţirea relaţiilor cu instituţiile 
fi nanciare internaţionale poate fi  de mare 
folos, acestea declarându-se disponibile să 
acorde în următorii ani credite şi granturi 
pentru reabilitarea drumurilor naţionale. 
Astfel, în iulie 2007 fost semnat contractul 
cu BERD pentru creditarea lucrărilor de 
renovare a drumurilor în valoare de 60 mi-
lioane euro.

Strategiile şi programele guvernamen-
tale în domeniu elaborate şi aprobate până 
în prezent poartă un caracter declarativ, de-
oarece nu au acoperire fi nanciară. De exem-
plu: implementarea SCERS pentru perioada 
2004-2006 necesita 9229 mil. lei, dar avea o 
acoperire fi nanciară de 3216 mil. lei (35%); 
Programul naţional „Satul moldovenesc” 
(2005 – 20015) necesită investiţii în sumă de 
45 miliarde lei. Pentru a argumenta include-
rea unor măsuri în acest document la unele 
capitole se indică fi nanţarea prin granturi 
(inexistente) până la 80% din volumele 
preconizate. În concepţia privind crearea şi 
dezvoltarea reţelei naţionale a coridoarelor 
internaţionale de transport201 la capitolul 
asigurarea fi nanciară, Ministerului Econo-
miei şi Ministerului Finanţelor i se propune 
doar să examineze posibilitatea de a fi nanţa 
această concepţie.

O altă problemă a politicii guvernamen-
tale în domeniul drumurilor este aprobarea 
investiţiilor (de zeci de milioane lei) fără 
argumentare tehnico-economică. Obiectele 
sunt incluse în program fără asigurarea efi -
cienţei investiţiilor. 

Recomandări
Studiile de ultimă oră demonstrează că 

alocarea a 25 mil. USD anual va asigura păs-
trarea situaţiei existente şi nicidecum nu va 
duce la ameliorarea acesteia:

 Varianta cea mai optimistă pentru drumurile 
naţionale este alocarea sumei de 87 mil. USD 
anual, ce va permite soluţionarea problemei în 
timp de 10 ani. 

 Argumentarea investiţiilor trebuie să devină o 
condiţie obligatorie la alocarea mijloacelor fi -
nanciare pentru implementarea proiectelor de 
construcţie şi reparaţie a drumurilor.

 Se recomandă modifi carea art.1, alin. 2 din 
Legea fondului rutier cu concretizarea distri-
buirii mijloacelor fondului pentru drumurile 
publice naţionale şi locale.

 Drumurile locale ar trebui să fi e transmise 
de la balanţa ASD la balanţa organelor admi-
nistraţiei publice locale de nivelul doi cu mij-
loacele fi nanciare prevăzute în fondul rutier 
pentru administrarea, reparaţia şi întreţinerea 
acestora.

201 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.365 din 28.03.2002.
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 Sunt necesare studii de fezabilitate pentru reţe-
lele drumurilor locale (pe raioane sau regiuni 
de dezvoltare). Aceasta va permite optimizarea 
cheltuielilor pentru întreţinerea şi reparaţia dru-
murilor locale şi va facilita fi nanţarea prin parte-
neriat, obţinerea creditelor preferenţiale şi gran-
turilor, inclusiv în cadrul implementării politicii 
dezvoltării regionale în Republica Moldova.

 O necesitate stringentă a devenit implementarea 
tehnologiilor moderne la construcţia, reabilita-
rea şi întreţinerea drumurilor: utilizarea bitu-
mului modifi cat, emulsiei bituminoase, lianţilor 
compuşi, reciclarea îmbrăcămintei rutiere exis-
tente, executarea lucrărilor cu utilaj performant, 
care permite obţinerea indicilor înalţi ai calităţii 
suprafeţei de rulare.

 Implementarea tehnologiei de reciclare a asfal-
tului vechi în municipiul Chişinău ar economisi 

zeci de milioane de lei. Actualmente pe străzile 
municipiului se frezează şi se demolează (la re-
paraţia reţelelor inginereşti) zeci de mii de tone 
de beton asfaltic, care apoi este utilizat în calitate 
de pietriş.

 Pentru îmbunătăţirea stării drumurilor locale se 
recomandă utilizarea tehnologiilor efi ciente şi 
puţin costisitoare de consolidare a îmbrăcămin-
tei din pietriş şi prundiş cu lianţi bituminoşi sau 
ciment nemijlocit pe loc cu folosirea utilajelor 
specializate.

 Pentru diminuarea ritmului de degradare este 
necesar ca din contul mijloacelor fi nanciare 
preconizate pentru întreţinerea drumurilor să 
fi e executate lucrări mai puţin costisitoare, dar 
efi ciente pentru conservarea drumurilor (col-
matarea rosturilor şi crăpăturilor, tratamente 
superfi ciale).
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Diagnoză
Securitatea energetică. Starea curentă 

în domeniul aprovizionării ţării cu resurse 
energetice şi energie se caracterizează prin-
tr-un înalt grad de vulnerabilitate, riscuri 
economice, sociale şi politice cauzate în 
special de lipsa gazelor şi electricităţii. Re-
publica Moldova nu deţine resurse proprii 
de cărbune, ţiţei. Importul gazelor natura-
le se realizează în totalitate de la o singură 
sursă, iar ponderea acestora în structura 
consumului de resurse energetice prima-
re a atins o cotă îngrijorătoare (apr. 60%). 
Producţia internă de electricitate constitu-
ie doar 20-25%, iar dependenţa de import 
creşte în continuu – se importă o mare can-
titate de energie electrică prin reţele inter-
statale ce au un nivel scăzut de fi abilitate. 
Situaţia este acutizată de datoriile externe 
pentru gaze şi electricitate şi lipsa unor mă-
suri de recuperare a acestora pe parcursul a 
unui deceniu, instabilitatea şi regimul ostil 
din zona transnistreană pe unde se realizea-
ză importul de resurse şi energie, precum şi 
de capacitatea de plată scăzută a populaţi-
ei. Cheltuielile pentru energie în Republica 
Moldova se cifrează la 30% din PIB, unul 
din cele mai înalte nivel de costuri pentru 
energie. Consolidarea securităţii energetice 
cere investiţii foarte mari, măsuri complexe 
legate de achiziţia şi transportarea în ţară 
a resurselor energetice primare, de con-
strucţia, exploatarea şi dezvoltarea surselor 
de energie (centralelor electrice şi termice, 
surselor de energii regenerabile), reţelelor 
de transport şi distribuţie (gaze, energie 
electrică şi termică). 

Conservarea energiei şi efi cienţa ener-
getică. În condiţiile în care importul în ţară 
a combustibililor fosili constituie 100% - 
conservarea energiei trebuie să reprezinte 
o grijă zilnică a fi ecăruia - de la cetăţeanul 
de rând şi până la guvern. Economisirea 
energiei la consumatori ţine de diminuarea 
pierderilor şi utilizarea tehnologiilor perfor-
mante ce permit realizarea unui lucru cu un 
consum mai mic de energie. Este cunoscut 
că, costul reducerii pierderilor de energie 
cu o unitate este mult mai mic decât costul 
aceleiaşi unităţi de energie produsă. Consu-

mul de energie la o unitate PIB în Republica 
Moldova este de 3-4 ori mai mare decât în 
ţările occidentale, de aceea realizarea mă-
surilor de sporire a efi cienţei energetice pe 
toate segmentele lanţului producere-utiliza-
re a energiei necesită o atenţie sporită.

Utilizarea surselor de energie regene-
rabile. Există doi factori-cheie care fac ca 
mai multe ţări, inclusiv Moldova, să acorde 
o atenţie deosebită surselor de energie rege-
nerabile (SER). Primul constă în rezervele 
globale limitate de hidrocarburi şi preţuri-
le foarte înalte ale acestora. Al doilea factor 
este schimbarea climei, determinată prepon-
derent de creşterea emisiilor de gaze cu efect 
de seră în urma arderii combustibililor fosili, 
care impune utilizarea surselor de energii 
regenerabile ca surse prietenoase mediului 
înconjurător. În scopul combaterii fenome-
nului schimbării climei, statele lumii, înde-
osebi statele membre ale Uniunii Europene, 
depun un efort considerabil pentru impli-
carea SER în aprovizionarea cu energie. În 
Republica Moldova unde pretul electricităţii 
este comparativ mic - implementarea unor 
tipuri de SER nu este încă fezabilă sau este la 
limita rentabilităţii economice.

Politica tarifară şi piaţa energiei. Piaţa 
locală a energiei este distorsionată. Energia 
electrică importată în proporţie de 70-75% 
din consumul intern brut este achiziţionată 
la un preţ inferior preţului de cost al energi-
ei produse la o nouă centrală termoelectrică 
(3,0-3,5cUSD/kWh faţă de 7,0...8,0cUSD/
kWh). Aceasta face neatractivă construcţia 
de noi surse de producere a electricităţii. În 
ultimul deceniu au fost prezentate zeci de 
propuneri şi proiecte de centrale electrice, 
însă nici unul nu a fost realizat. Performan-
ţa centralelor electrice de termofi care (CET) 
existente este sub nivelul aşteptat din cauza 
sarcinii termice scăzute a sistemului de ali-
mentare centralizată cu energie termică din 
mun. Chişinău. La CET-1 şi CET-2 Chişinău 
din contul energiei electrice este subvenţio-
nată producerea energiei termice, adică din 
contul consumatorilor de electricitate din 
întreaga ţară este ieft inită energia termică li-
vrată chişinăuienilor din sistemul centralizat. 
Piaţa locală a electricităţii este departe de a fi  

7.2. Energia

EVOLUŢIILE:  0 

SITUAŢIA:  0

PERSPECTIVELE: 0
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una liberalizată şi respectiv avantajele libera-
lizării lipsesc cu desăvârşire. Lipsa centrale-
lor termoelectrice în ţară şi importul masiv 
de electricitate (realizat de un singur cumpă-
rător) exclud orice concurenţă între produ-
cătorii de energie. Pe de altă parte, rămâne 
foarte scăzut numărul consumatorilor cu 
drept de alegere a furnizorului. Există o mare 
necesitate de capacităţi de producere a elec-
tricităţii în cadrul centralelor termoelectrice 
cu condensare. Prezenţa factorului politic 
şi implicarea administrativă nejustifi cată pe 
piaţă nu pot aduce decât costuri suplimenta-
re consumatorilor fi nali de energie. Exemple-
le cele mai grăitoare sunt interzicerea expor-
tului de electricitate şi lipsa de cooperare cu 
Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan.

Îmbunătăţirea mediului investiţional 
şi dezvoltarea infrastructurii energetice. În 
sectorul energetic se cer investiţii masive, în 
special pe întregul lanţ energetic „producere-
consum”, cu scopul dezvoltării capacităţilor 
de producere locală a electricităţii, promovă-
rii surselor de energii regenerabile (eoliene, 
biomasei), promovării tehnologiei de coge-
nerare a energiei, dezvoltării pieţelor locale a 
energiei termice, dezvoltării interconexiuni-
lor energetice a ţării, conservării energiei pe 
segmentele producere, transport şi utilizare 
a energiei. Motivele esenţiale pentru care 
multiplii potenţiali investitori au abando-
nat ofertele investiţionale de construcţie a 
centralelor electrice în Moldova sunt lipsa 
unui pachet bine chibzuit de facilităţi oferite 
investitorului, lipsa unei viziuni clare a gu-
vernului asupra tehnologiei de producere a 
energiei ce urma a fi  aplicată şi inconsistenţă 
pe parcursul negocierilor cu investitorii, co-
rupţia şi birocraţia autorităţilor. 

Riscuri
Preţul gazelor naturale importate din 

Rusia va creste de la 170 USD/mie m.c. 
(2007) pană la 250USD/mie m3 (2011). Este 
foarte probabil ca în 2-3 ani preţul electri-
cităţii din import să se dubleze, atingând 
cota de 5-8 cUSD/kWh, iar la consumatori 
- 8-12cUSD/kWh. În următorii 4-5 ani se 
aşteaptă şi o creştere a consumului intern de 
energie cu circa 3% pe an, însoţită de o ma-
jorare considerabilă a preţurilor la resursele 
energetice şi energie. Aceasta va mări simţi-
tor povara energetică asupra ţării şi asupra 
fi ecărui cetăţean în parte. Corespunzător, 

orice întârziere în promovarea conservă-
rii energiei, în edifi carea a noi surse locale 
de electricitate, în promovarea surselor de 
energii regenerabile etc. va complica situ-
aţia, va face soluţionarea problemelor mai 
anevoioasă şi în fi nal – va contribui la creş-
terea costurilor energetice asupra consuma-
torilor. SER reprezintă noi tehnologii pe pia-
ţa energetică a Moldovei şi implementarea 
acestora la o scară largă presupune resurse, 
timp şi experienţă, precum şi asumarea de 
riscuri economice considerabile. 

Politici guvernamentale
Noile elemente în politica energetică a 

ţării de regulă apar doar sub presiunea insti-
tuţiilor internaţionale. În legătură cu aceas-
ta, există o temere că iniţiativele din ultimul 
timp ce privesc promovarea SER să rămână 
doar declaraţii. Guvernul se preocupă doar 
de necesităţile curente, cum ar fi  reînnoi-
rea contractelor de procurare a gazelor şi 
electricităţii şi gestionarea întreprinderilor 
energetice subordonate. În acelaşi timp, în 
domeniul valorifi cării energiei regenerabile 
Republica Moldova şi-a asumat un şir de an-
gajamente ambiţioase:

 cota energiei obţinute din surse regenerabile în 
anul 2010 va constitui 6% din cuantumul ener-
giei provenite din surse tradiţionale, iar în anul 
2020 - 20%;

 volumul bioetanolului amestecat cu benzină în 
2010 va constitui 6% din volumul benzinei co-
mercializate, iar în anul 2020 - 20%;

 volumul biodieselului amestecat cu motorină 
în 2010 va constitui 5% din volumul motori-
nei comercializate în anul respectiv, iar în anul 
2020 - 20%;

 cota energiei electrice produse din surse rege-
nerabile în anul 2010 va constitui 8% din con-
sumul total brut al energiei electrice în Repu-
blica Moldova.

Securitatea energetică a ţării: Moldo-
va este o ţară foarte vulnerabilă la capitolul 
aprovizionarea cu energie. Un accident ba-
nal ar putea într-o clipă să compromită im-
portul de electricitate - pe 10 ore, 10 zile sau 
mai mult! E uşor de imaginat consecinţele 
unui asemenea caz nefericit când cca. 70% 
din consumatori ar fi  lipsiţi de electricitate. 
Ţara are nevoie de circa 500-800 MW capa-
cităţi adiţionale de producere a electricităţii, 
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iar aceasta implică investiţii în valoare de 
300-500 milioane USD. Noile surse de ener-
gie pot fi  realizate doar prin investiţii priva-
te. Pe parcursul anilor, guvernul a adoptat 
un număr impunător de decizii cu privire 
la construcţia centralelor electrice, insă nici 
unul din proiectele prezentate „n-a prins ră-
dăcini”. În condiţiile preţurilor reglementa-
te, intrarea unui producător independent pe 
piaţă n-a fost şi pană astăzi nu este rentabilă. 
Pe de altă parte, guvernul nu este pregătit să 
accepte oferte de construcţie a centralelor 
electrice care ar fi  presupus achiziţionarea 
unei energii scumpe în comparaţie cu elec-
tricitatea din import. 

Conservarea energiei şi efi cienţa 
energetică. În 2000 a fost adoptată Legea 
nr.1136-XIV privind conservarea energiei, 
prin care a fost constituit Fondul naţional 
pentru conservarea energiei. Legea prevedea 
acumularea de surse extrabugetare la acest 
fond, însă defalcările agenţilor economici 
nu au fost obligatorii. Din păcate, Fondul a 
rămas doar o măsură pe hârtie. Mai târziu, 
Guvernul a creat Agenţia Naţională pentru 
Conservarea Energiei (ANCE), responsabi-
lă de promovarea politicilor şi programelor 
de conservare a energiei. Însă în preajma 
anului 2007, ANCE practic falimentează, 
având în statele de personal doar o singură 
persoană. Astfel, instituţia a fost incapabilă 
de a infl uenţa ceva în domeniul conservării 
energiei. În prezent, în domeniul conservă-
rii energiei se realizează doar acele activităţi 
care sunt economic atractive.

Promovarea surselor de energii rege-
nerabile. În 2007, Parlamentul a adoptat 
Legea cu privire la valorifi carea energiilor 
regenerabile în Republica Moldova202, care 
se axează pe utilizarea resurselor regene-
rabile de energie şi promovarea producerii 
de energie electrică din surse regenerabile 
de energie. Această lege stabileşte cadrul 
juridic în domeniul dat şi modalităţile de 
organizare a producerii şi comercializării 
energiei regenerabile. Principiile declarate 
ale politicii de stat în domeniul energiei re-
generabile sunt:

 garantarea comercializării energiei regenerabile 
prin racordarea ne-discriminatorie la reţelele 
electrice şi termice centralizate;

 energia electrică produsă din surse regenerabi-
le va fi  comercializată pe piaţă prin sistemul de 

achiziţii obligatorii, bazate pe aşa-numitele cer-
tifi cate verzi.

 implementarea SER va fi  stimulată de stat;

 controlul statului asupra efi cienţei valorifi cării 
SER;

 educaţia populaţiei în spiritul valorifi cării surse-
lor regenerabile şi utilizării energiei lor;

 supravegherea procesului de cultivare şi utilizare 
a soiurilor de plante modifi cate genetic şi destina-
te producerii combustibilului regenerabil din bio-
masă, în condiţiile unui ciclu tehnologic închis,

 se instituie Fondul Naţional pentru Energia Re-
generabilă în scopul contribuirii la fi nanţarea 
programelor şi proiectelor de valorifi care a SER.

ANCE, ca autoritate a administraţiei 
publice centrale este numită responsabilă 
de promovarea politicii statului în domeniul 
valorifi cării energiei regenerabile şi conser-
vării energiei. Activitatea ANCE privind va-
lorifi carea surselor regenerabile de energie 
se fi nanţează din surse bugetare şi mijloace 
speciale, inclusiv din cele ale Fondului Naţi-
onal pentru energia regenerabilă. În scopul 
stimulării producerii şi utilizării energiei 
regenerabile, instituţiile guvernamentale vor 
realiza un şir de măsuri după cum urmează:

 determinarea priorităţilor în domeniul valorifi -
cării energiilor regenerabile;

 elaborarea standardelor de stat în domeniu;

 stabilirea unui mecanism viabil de funcţionare a 
pieţei certifi catelor verzi;

 stabilirea ratei obligatorii de utilizare a energiei 
regenerabile pentru agenţii economici;

 acordarea de facilităţi fi scale şi de creditare pen-
tru persoanele fi zice şi agenţi economici ce pro-
duc energii regenerabile.

Politica tarifară şi piaţa energiei. Ta-
rifarea energiei este o chestiune politic sen-
sibilă, infl uenţată de situaţia din tară şi din 
exterior, de campaniile electorale şi intenţia 
guvernării de a atrage consumatorii de ener-
gie de partea sa. Aceasta a împiedicat guver-
narea să adopte decizii mai puţin populare 
însă importante pentru securitatea ener-
getică şi viitorul ţării. Sub aspect practic, 
politica tarifară promovată în ţară depinde 

202 Legea Republicii Moldova nr.160 din 12.07.2007.



214 Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII214 Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

M
o

d
er

n
iz

ar
ea

 i
n

fr
as

tr
u

ct
u

ri
i 

fi
zi

ce

doar de priorităţile curente, fără eforturi de 
aliniere la obiectivele politicii energetice eu-
ropene. Factorul politic şi cel administrativ 
continuă să aibă o greutate importantă în 
stabilirea noilor tarife (ex.: tariful la energia 
termică în mun. Chişinău, la electricitate 
pentru consumatorii fi nali etc.). 

Diferenţierea existentă a tarifului la ga-
zele naturale pe categorii de consumatori nu 
stimulează promovarea pe piaţa locală a teh-
nologiilor efi ciente de producere a energiei în 
cadrul instalaţiilor de mică şi medie putere 
(cogenerarea şi trigenerarea), precum şi insta-
laţiilor eoliene de producere a electricităţii.

Tariful de livrare al energiei termice în 
mun. Chişinău prin sistemul de alimentare 
centralizată o lungă perioadă de timp a fost 
mult mai mic decât preţul de cost (pe par-
cursul a 8 ani tariful la energia termică nu 
a fost actualizat) şi în prezent rămâne sub-
stanţial subvenţionat (subvenţii din bugetul 
local şi cel central, subvenţii încrucişate). 
Această practică de tarifare a energiei face 
activitatea operatorului ce prestează acest 
serviciu (S.A. Termocom) foarte difi cilă. 
Lipsa la timp a plăţilor de la buget către ope-
rator aduce la crearea de noi datorii – în aşa 
fel o societate comercială afl ată în faliment 
este impusă de stat să crediteze bugetul!

Preţul mic al energiei electrice din im-
port, existenţa subvenţiilor încrucişate între 
energia electrică şi termică la CET-urile lo-
cale, necorelarea tarifului la gazele naturale 
cu tariful la energia electrică şi energia ter-
mică furnizate consumatorilor, toate acestea 
lipsesc de sens promovarea tehnologiilor de 
cogenerare şi trigenerare a energiei şi surse-
lor de energii regenerabile. 

Recomandări
Securitatea energetică a ţării: Conso-

lidarea securităţii energetice a statului este 
posibilă doar în condiţiile unei stabilităţi 
politice şi sociale şi unei creşteri apreciabile 
a economiei. Ea cere investiţii enorme, mă-
suri complexe şi de lungă durată. Direcţiile 
prioritare de consolidare a securităţii ener-
getice statale trebuie să se axeze pe:

 Diminuarea consumului intern prin realizarea 
măsurilor de conservare a energiei.

 Edifi carea de noi capacităţi de producere a elec-
tricităţii în ţară (de puteri medii şi mari); con-
strucţia unei centrale termoelectrice cu conden-
saţie de puterea 250-300MW ar necesita investi-
ţii de circa 150 milioane USD.

 Promovarea instalaţiilor de cogenerare de 
mică şi medie putere, costurile unui program 
în acest domeniu fi ind estimate la circa 20 mi-
lioane USD.

 Construcţia liniilor electrice 110 kV de interco-
nexiune cu sistemul electroenergetic al Români-
ei ar costa circa 10 milioane USD.

 Promovarea surselor regenerabile de energie, în 
special instalaţiile eoliene şi biomasă.

 Asigurarea transparenţei, predictibilităţii şi sta-
bilităţii pieţei interne a energiei.

 Îmbunătăţirea climatului investiţional în secto-
rul energetic.

Conservarea energiei şi efi cienţa ener-
getică. Pentru a reduce cu 5% consumul de 
energie până în 2010 sunt necesare investiţii 
în valoare de circa 2 milioane USD. Dome-
niul în care există cel mai mare potenţial de 
conservare a energiei sunt clădirile, unde 
este posibil de atins o economie de 30-40% 
din consumul anual de energie. Promovarea 
surselor de cogenerare a energiei de înaltă 
efi cienţă203 reprezintă o altă direcţie în pro-
cesul conservării energiei şi o preocupare 
pentru autorităţi. Pierderile de energie în 
reţele sunt mari, aici impunându-se măsuri 
urgente de economisire a energiei. Între-
prinderile de transport şi distribuţie a ener-
giei electrice şi termice şi a gazelor naturale 
trebuie obligate să se preocupe mai insistent 
de acest aspect. În domeniul conservării 
energiei se recomandă:

 Revitalizarea Agenţiei Naţionale pentru Conser-
varea Energiei (ANCE) şi consolidarea capacită-
ţilor sale de a elabora şi promova programe de 
efi cienţă energetică.

 Instituirea săptămânii de conservare a energiei.

 Elaborarea şi implementarea planurilor munici-
pale şi comunale de conservare a energie.

 Implementarea sistemului de certifi care energe-
tică a clădirilor publice şi încurajarea utilizării 
surselor regenerabile de energie în clădiri.

 Facilitarea implementării cogenerării de înaltă 
efi cienţă în instalaţii de mică şi medie putere.203 În conformitate cu cerinţele Directivei 2004/08/EC a Uniunii Europene.
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 Economisirea energiei în transport prin conso-
lidarea sistemului transportului public, raţio-
nalizarea transportului auto particular în oraşe, 
revitalizarea transportului feroviar şi încurajarea 
utilizării combustibililor alternativi, în special 
biocombustibililor şi gazelor naturale pentru 
transportul auto.

 Economisirea energiei în iluminat prin folosirea 
surselor de lumină cu consum redus de energie.

 Economisirea energiei în industrie prin imple-
mentarea tehnologiilor noi.

 Reducerea consumului specifi c de combustibil la 
CET-uri prin optimizarea regimurilor de funcţi-
onare.

 Reducerea pierderilor de energie în reţelele ener-
getice.

 Producerea de energie electrică şi termică prin 
tehnologiile de cogenerare de înaltă efi cienţă.

Promovarea surselor de energii rege-
nerabile: 

 Promovarea producerii intensive a biomasei uti-
lizate în scopuri energetice şi lansarea unui Pro-
gram naţional de producere intensivă a biomasei 
şi a bio-carburanţilor (bio-dieselului, bio-etano-
lului) utilizate în scopuri energetice. Costul in-
stalaţiilor pentru producerea biocombustibilului 
poate fi  estimat la 50 milioane USD.

 Instituirea şi operaţionalizarea Fondului Naţio-
nal pentru Energia Regenerabilă.

 Consolidarea Agenţiei pentru Energia Regene-
rabilă ca instituţie capabilă de a elabora şi pro-
mova politici, programe şi proiecte în domeniu.

 Elaborarea cerinţelor tehnice şi economico-fi -
nanciare pentru construcţia unei centrale eo-
liene de circa 5-10 MW şi lansarea unui con-
curs internaţional în scopul realizării acestui 
obiectiv.

 Elaborarea şi punerea în aplicare a cadrului nor-
mativ necesar comercializării energiilor regene-
rabile în Republica Moldova.

 Implicarea largă a statului şi întregii societăţi în 
realizarea activităţilor de conservare a energiei.

 Stabilirea de angajamente pe termen mediu şi 
lung de economisire a resurselor energetice şi 
energiei (la nivelele – naţional, regional, oraş, 
comună, întreprindere).

 Elaborarea studiilor privind oportunităţile de 
conservare a energiei la nivel local şi naţional şi 
elaborarea Planului de acţiuni pentru Conserva-
rea Energiei.

 Elaborarea şi promovarea Programelor Naţiona-
le de: 

 asigurare a efi cienţei energetice în clădirile 
publice, inclusiv de realizare a unui bilanţ 
energetic pentru clădirile cu suprafaţa mai 
mare de 1.000 m2; 

 implementare a instalaţiilor de cogenerare de 
putere mică şi medie;

 asigurarea efi cienţei energetice în clădirile de 
locuit din oraşe şi municipii;

 informarea publică, educarea şi conştientiza-
rea privind campania europeană şi naţională 
pentru Conservarea Energiei.

Politica tarifară şi piaţa energiei:

 Asigurarea şi menţinerea independenţei operaţi-
onale a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare 
în Energetică.

 Elaborarea şi punerea în aplicare a cadrului nor-
mativ necesar promovării cogenerării şi trigene-
rării de mică şi medie putere, precum şi surselor 
de energii regenerabile.

 Excluderea subvenţionării energiei termice din 
contul energiei electrice la CET-uri.
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Diagnoza 
Sectorul serviciilor comunale suferă de 

pe urma tărăgănării reformelor în domeniu. 
Criza economică a diminuat drastic volu-
mul serviciilor şi a redus investiţiile sub ne-
cesarul de întreţinere a infrastructurii. Doar 
în cazuri izolate, în special, cu sprijinul do-
natorilor externi, a fost posibilă extinderea 
şi îmbunătăţirea acesteia. 

Deşi lipsesc datele statistice consistente, 
se poate afi rma că accesul la apă potabilă 
din sistemele publice de alimentare diferă 
enorm în funcţie de mediul de trai. Gradul 
de acoperire cu servicii poate fi  evaluat la li-
mita superioară a indicatorului „conectarea 
gospodăriilor”. Astfel, în 2006, în medie pe 
ţară numai 34,7% din locuinţe sunt dotate cu 
apeduct şi 30,8% cu canalizare204 (Figu ra 34). 
Totuşi trebuie avut în vedere că o parte din 
locuinţe, în special din micile oraşe, deşi 
sunt „conectate”, nu benefi ciază de servicii 
deoarece sistemele respective nu funcţio-
nează. După cum se poate constata din Fi-
gura 34, situaţia nu s-a îmbunătăţit esenţial 

în ultimii opt ani. Totodată, calitatea servi-
ciilor furnizate, îndeosebi a apei potabile, 
este uneori foarte scăzută. Indicii sanitaro-
chimici ai apei potabile depăşesc concen-
traţiile maxim admisibile în 47% de cazuri, 
iar la parametrii microbiologici în 10% din 
apeductele comunale urbane şi în 19% din 
cele rurale205 (alte detalii vezi în MEDIUL 
ŞI RESURSELE NATURALE). 

În 2006 existau 540 de sisteme pentru 
aprovizionare cu apă (93 în oraşe şi 447 în 
sate) şi 182 de sisteme canalizare (73 urban 
şi 109 rural) ce aparţin întreprinderilor spe-
cializate în acest domeniu. În ultimii 5 ani 
numărul sistemelor în spaţiul urban a rămas 
relativ stabil cu sporirea lungimii totale a re-
ţelelor de circa 4,2% pentru apă şi 1,3% a ce-
lor de canalizare. În spaţiul rural, lungimea 
reţelelor de apă a crescut cu 2,9% în timp ce 
a celor de canalizare s-a micşorat cu 16%.

Starea generală a infrastructurii majori-
tăţii absolute a întreprinderilor este extrem 
de proastă. La majoritatea întreprinderilor 
din spaţiul urban se produc anual peste 3 
spargeri-blocaje la 1 km reţea. Pentru anul 
2005, în Chişinău au fost circa 10 spargeri/
blocaje la 1 km, iar pentru unele întreprin-
deri valorile au depăşit 15 spargeri/blocaje 
la 1 km. Pentru comparaţie, în Cehia, Un-
garia, Marea Britanie acest indicator rareori 
depăşeşte o unitate206. 

Sistemul de aprovizionare cu energie 
termică după 1990 a cunoscut o involuţie 
de-a dreptul dramatică. În prezent se poate 
vorbi de existenţa sistemelor centralizate de 
furnizare a energiei termice numai în muni-
cipiile Chişinău şi Bălţi. Conform datelor re-
censământului din 2004, în mun. Chişinău 
74,1% din locuinţele gospodăriilor casnice 
se încălzesc şi 66,2% se aprovizionează cu 
apă caldă de la sistemul public, iar în mun. 
Bălţi - 64,8% şi, respectiv, 56,7%. Acestor 
două municipii le revin peste 90% din to-
talul locuinţelor pe ţară care se încălzesc şi 
se aprovizionează cu apă caldă din sistemul 
centralizat. Evident, în cazul mediului ru-
ral practic nici nu putem vorbi de existenţa 
acestui serviciu.

Aprovizionarea cu apă caldă din re-
ţele publice este cu mult sub posibilităţile 

7.3. Serviciile comunale

EVOLUŢIILE:  -1

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: +1 

Sursa: BNS;

Figura 34  Dotarea locuinţelor cu apeduct şi canalizare în 1998 şi 2006

204  Conform recensământului din 2004 în medie pe ţară numai 37,4% 
din gospodăriile casnice au locuinţele dotate cu apeduct. În mun. 
Chişinău indicatorul respectiv este de 93,3%, în mun. Bălţi - 85,8%, iar 
media pentru restul localităţilor este de numai 20,2%.

205  Starea mediului în Republica Moldova în anul 2004 (raport naţional), 
www.mediu.gov.md.

206  www.ib-net.org.
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tehnice actuale şi aceasta duce la utilizarea 
inefi cientă a capacităţilor de producere şi 
transport. De exemplu, în mun. Chişinău au 
renunţat benevol la acest serviciu circa 43% 
din blocurile cu multe etaje şi acest lucru a 
avut loc în condiţiile când tariful la agentul 
termic pentru populaţie era încă de 233 lei/
Gcal207.

Starea infrastructurii privind aprovizi-
onarea cu energie termică se caracterizează 
printr-o uzură avansată şi prin tehnologii 
învechite utilizate pentru asigurarea acestui 
serviciu. Practic, 65% din reţelele de trans-
portare a agentului termic trebuie schimba-
te. Pierderile de energie termică din reţea 
constituie 20% din livrările în reţea şi circa 
290 m3/oră de apă de adaos. La aceste pier-
deri trebuie adăugate cheltuielile suplimen-
tare necesare pentru reparaţia şi întreţinerea 
sistemelor. De asemenea, din cauza tehno-
logiilor aplicate nu este posibilă asigurarea 
unei anumite competitivităţi a acestor servi-
cii faţă de utilizarea centralelor individuale.

Riscuri
Folosirea apei potabile din locuri nesi-

gure, accesul limitat la sistemul de aprovizi-
onare centralizat sau consumul din sisteme 
deteriorate, încălzirea inadecvată a locuin-
ţelor aduce prejudicii grave stării de igienă 
şi sănătate a populaţiei. Apa potabilă este 
un factor care determină până la 15-20% 
din cazurile de boli diareice acute şi hepa-
tita virală A (în special, în zonele rurale), 
20-25% din bolile somatice, iar în cazul 
fl uorozei dentare – 100%. Consumul apei 
cu conţinut ridicat de nitraţi poate duce la 
apariţia methemoglobinemiei, în special la 
copiii până la 1 an, mai ales cei alimentaţi 
artifi cial. Circa 37% din populaţia ţării (1,5 
mil.) este expusă la concentraţii de nitraţi ce 
depăşesc concentraţia maximă admisibilă 
(CMA) prin consumul de apă din fântâni208 
(vezi SĂNĂTATEA PUBLICĂ şi MEDIUL 
ŞI RESURSELE NATURALE). 

Condiţiile de aprovizionare cu apă, ca-
nalizare, apă caldă şi căldură determină în 
mod hotărâtor standardul de viaţă al po-
pulaţiei. Lipsa utilităţilor constituie un im-
pediment în construcţia de noi locuinţe şi 
dezvoltarea economică, făcând localităţile 
urbane mici neatractive pentru tineri şi 
populaţia activă. Prin urmare, aceasta con-

stituie un factor în plus pentru părăsirea şi 
depopularea localităţilor (vezi MOLDOVA 
RURALĂ).

Lipsa utilităţilor este un impediment 
direct în dezvoltarea economică prin re-
strângerea activităţilor ce pot fi  desfăşurate 
şi prin difi cultăţile de asigurare cu forţă de 
muncă. În special este vorba de localităţi-
le fără resurse de apă potabilă şi gazifi care. 
Aceasta se răsfrânge în mod deosebit asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii care nu au 
resurse pentru investiţii în construcţia in-
frastructurii autonome. Economia suportă 
pierderi şi în urma maladiilor populaţiei 
cauzate de lipsa serviciilor comunale sau a 
serviciilor necalitative. De exemplu, în 1995 
costurile economice din urma îmbolnăviri-
lor din cauza apei necalitative s-au estimat la 
5–10% din PIB209.

Pierderile din reţele de aprovizionare cu 
apă şi canalizare, lipsa sistemelor de epurare 
sau epurarea necalitativă a apelor uzate con-
tribuie la poluarea resurselor de apă, sol şi 
aer. Un pericol pentru poluarea apelor sunt 
şi sondele prost întreţinute sau abandona-
te. Dintre instalaţiile de epurare amplasate 
în bazinul Nistrului mai funcţionează con-

Sursa: BNS, datele recensământului din 2004;

Figura 35 Aprovizionarea locuinţelor cu agent termic şi apă caldă, 2004

207  Tariful de 233 lei/Gcal a fost stabilit în 1999. Din 01.01.2007 a fost 
aprobat tariful de 540 lei/Gcal însă populaţia continuă să plătească 
tariful vechi, iar restul până la 540 lei/Gcal trebuie să achite Consiliul 
Municipal Chişinău.

208  Starea mediului în Republica Moldova în anul 2004 (raport naţional), 
www.mediu.gov.md.

209  Planul naţional de acţiuni în domeniul mediului, 1995, Municipal 
Water and Wastewater Sector in Moldova Environmental Financing 
Strategy, 2001, DEPA/DANCEE, glwww.mst.dk.
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form cerinţelor autorizaţiilor de mediu doar 
staţia de epurare din Floreşti şi cea din Băl-
ţi210. Furnizorii de apă, canalizare şi energie 
termică sunt mari consumatori de resurse 
energetice. Nivelul efi cienţei utilizării aces-
tora şi a pierderilor energetice determină şi 
nivelul de poluare produs de sectorul ener-
getic, care are o cotă de 71% din totalul emi-
siilor cu efect de seră din ţară211.

Politici guvernamentale
Politicile fundamentale în sectorul ser-

viciilor comunale au fost descentralizarea 
şi privatizarea, care s-au materializat într-o 
serie de acte normative şi legislative212. Aces-
te reforme se afl ă la diferite etape: descentra-
lizarea este la un nivel înalt de realizare, iar 
rezultatele privind privatizarea deocamdată 
sunt modeste. 

Un aspect-cheie al politicilor în sec-
tor este reglementarea tarifelor la serviciile 
comunale. Problemele în politicile tarifare 
reţin dezvoltarea sectorului, diversifi carea 
formelor de gestiune şi atragerea capitalului 
privat. Ajustarea tarifelor continuă să depin-
dă substanţial de deciziile economic nejusti-
fi cate şi populiste ale administraţiilor locale. 
Conform rapoartelor fi nanciare, majoritatea 
operatorilor nu-şi acoperă costurile de pro-
ducţie, iar mecanismele existente nu asigură 
sufi cient protecţia consumatorilor de tarife 
nejustifi cat de mari, rezultate din poziţia de 
monopol a furnizorilor.

Lipsa unui mecanism stabil şi echitabil 
de stabilire a tarifelor a prejudiciat dezvol-
tarea operatorilor şi în general dezvoltarea 
sectorului. Pentru a depăşi această situaţie, 
guvernul prin scrisoarea de intenţie adre-
sată Fondul Monetar Internaţional în 2006 
s-a obligat să aprobe până la începutul lunii 
decembrie 2006 legea prin care responsa-
bilitatea privind stabilirea tarifului pentru 
livrarea apei potabile şi furnizarea energiei 
termice va fi  delegată Agenţiei Naţionale 
pentru Reglementări în Energetică (ANRE). 
Însă Parlamentul a adoptat modifi carea în 
conformitate cu care tarifele se aprobă de 
către autorităţile publice locale în baza me-
todologiei aprobate de ANRE. 

O altă problemă de reglementare cu 
efecte negative asupra acestui sector este 
absenţa unui cadru clar în baza căruia să se 
poată stabili raporturi echitabile şi reciproc 
avantajoase între furnizori şi consumatori. 
Alături de reglementarea tarifelor, această 
problemă este în prezent un alt impediment 
major în dezvoltarea acestui sector, în special 
în raporturile cu consumatorii din blocurile 
cu multe apartamente. Deşi există un instru-
ment de reglementare a acestor raporturi213, 
acesta nu refl ectă clar modalităţile de înche-
iere a contractelor de furnizare a serviciilor. 
În special, nu este stipulat clar cu cine să se 
încheie aceste contracte: cu proprietarii de 
apartamente sau cu gestionarii fondului lo-
cativ214. Reglementările existente sunt inter-
pretate diferit în ce priveşte asigurarea drep-
tului de accesibilitate la serviciile comunale 
de către furnizori, consumatori şi autorităţi-
le publice. Deoarece majoritatea furnizorilor 
au capital public, autorităţile locale au putut 
interveni nu doar ca organ de reglementare, 
ci şi ca proprietari pentru a impune o anu-
mită strategie de reformare a infrastructurii 
şi furnizorilor. Însă autorităţile locale practic 
nu au putut gestiona procesul de tranziţie, 
lăsând să se perpetueze o situaţie de criză pe 
parcursul a mai mulţi ani. 

Un pas important în dezvoltarea servi-
ciilor este implementarea politicii de măsu-
rare a consumului de apă şi energie termi-
că, care a sporit efi cienţa acestor servicii215. 
Totodată, în implementarea acestei politici 
s-a comis un şir de greşeli, care în prezent 
reţin fi nalizarea contorizării şi clarifi cării 
mai rapide a relaţiilor dintre furnizorii şi 
consumatorii asociaţi. Cea mai complicată 

210  Anastasia Radu, „Apa potabilă - vis sau realitate?”, Buletinul REC 
Moldova/Buletinul Informativ #1 din 2006, www.rec.md

211  Starea mediului în Republica Moldova în anul 2004 (raport naţional), 
www.mediu.gov.md.

212  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.530 din 06.06.2000 
cu privire la restructurarea gospodăriei de alimentare cu apă şi 
canalizare, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.438 din 
10.05.2000 cu privire la reorganizarea Asociaţiei Republicane de 
Producţie “Termocomenergo”, Legea Republicii Moldova cu privire 
la serviciile publice de gospodărie comunală nr.1402 din 24.10.2002, 
Legea Republicii Moldova privind administraţia publică locală nr.123 
din 18.03.2003, Legea Republicii Moldova privind fi nanţele publice 
locale nr.491 din 9.07.1999, Legea Republicii Moldova nr.534 din 
13.07.1995 cu privire la concesiuni, Hotărârea Guvernului Republicii 
Moldova nr.1006 din 13.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la concesionarea serviciilor publice de gospodărie 
comunală.

213  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.191 din 19.02.2002 despre 
aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare 
a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, 
contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de 
la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă.

214  Prin gestionar se înţelege întreprinderea municipală de gestionare 
a fondului locativ, întreprinderea municipală a gospodăriei locativ-
comunale, cooperativa de construcţie a locuinţelor, asociaţia de 
coproprietari în condominiu, asociaţia de proprietari ai locuinţelor 
privatizate, alţi agenţi economici, la balanţa ori în gestiunea cărora se 
afl ă fondul locativ.

215 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.634 din 05.07.2000 cu 
privire la unele măsuri de reglementare a procesului de contorizare 
a consumurilor de apă şi energie termică. În rezultat, dacă în 1999 
consumul de apă de către populaţie era de 105,8 mil. m3, în 2002 
a fost de 46,3 mil. m3, reducere care se explică prin faptul că o dată 
cu contorizarea furnizorii nu mai pot trece pe contul consumului 
pierderile, iar consumatorii au diminuat risipa de apă.
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este situaţia creată vizavi de contoarele in-
stalate care, după cum s-a constatat ulterior, 
nu îndeplinesc un şir de norme tehnice.

Dezvoltarea sectorului de alimentare cu 
apă constituie o prioritate pentru Guvern. 
Obiectivul privind îmbunătăţirea acestui 
sector se regăseşte în principalele documen-
te strategice de ţară216. Programul de alimen-
tare cu apă şi canalizare a localităţilor din 
Republica Moldova până în 2015217 a avut 
un impact pozitiv prin cadrul care l-a creat 
pentru concentrarea tuturor eforturilor în 
dezvoltarea proiectelor (în special din sur-
se extrabugetare) de aprovizionare cu apă şi 
canalizare. În 2007 a fost adoptată Strategia 
de alimentare cu apă şi canalizare a localită-
ţilor din Republica Moldova218. Obiectivele 
pe termen mediu ale Strategiei sunt dezvol-
tarea reformelor de descentralizare şi priva-
tizare începute încă în 2000, realizarea acce-
sului durabil la surse sigure de apă pentru 
1,2 milioane oameni până în 2015, protecţia 
mediului şi asigurarea parteneriatului social. 
Principalele constrângeri în implementarea 
Strategiei şi realizarea obiectivelor acesteia 
sunt lipsa capacităţilor manageriale la toate 
nivelele implicate, cadrul legal şi regulator şi 
lipsa resurselor fi nanciare în bugetele locale. 
Există şi constrângeri din afara sectorului, 
cum ar fi  lipsa mecanismelor viabile de pro-
tecţie socială, probleme legate de gestiunea 
fondului locativ, mediul de afaceri şi nivelul 
înalt de corupţie în societate. În aceste con-
diţii, unul din principalele pericole legate de 
implementarea Strategiei poate fi  dezvolta-
rea proiectelor fără a avea certitudinea du-
rabilităţii acestora. 

Politicile în domeniul asigurării cu 
energie termică trebuie să ofere un răspuns 
clar la întrebarea fundamentală – care sis-
tem este cel mai potrivit, centralizat, dis-
trictual, de grup, de bloc sau descentralizat 
total? Evident, întrebarea nu are un răspuns 
general, pentru fi ecare localitate şi zonă so-
luţiile putând fi  diferite. Programul naţional 
de renovare şi descentralizare a sistemelor 
de alimentare cu căldură a localităţilor din 
Republica Moldova219 a oferit mai multe va-
riante de soluţii, apropiate de o descentrali-
zare totală. Aceasta în, condiţiile în care în 
Program au fost aduse argumente pentru 
dezvoltarea surselor termice prin cogenera-
re (în concordanţă cu Directiva 2004/8/EC 
din 11 februarie 2004) şi recomandarea de 

a evita descentralizarea totală. Procesul de 
descentralizare totală are loc şi în mun. Chi-
şinău şi Bălţi, chiar în zonele nemijlocite de 
acoperire cu agent termic de la CET-uri. 

În luarea deciziei privind forma de asigu-
rare cu căldură şi apă caldă trebuie avute în 
vedere obiectivele securităţii energetice (vezi 
compartimentul ENERGIA), diminuarea 
poluării mediului, sporirea efi cienţei energe-
tice şi economice. Documentele elaborate au 
stipulat criteriile de bază în luarea deciziilor 
şi au prezentat variantele posibile de dezvol-
tare, urmând ca autorităţile publice locale să 
ia decizia optimă în fi ecare caz în parte. Însă 
acest fapt s-a dovedit insufi cient, deoarece 
Guvernul nu a elaborat şi instrumentele de 
implementare a obiectivelor ce ţin de intere-
sele colective. Sub presiunea nevoilor imedi-
ate, populaţia îşi rezolvă problemele în mod 
independent, ceea ce de multe ori creează si-
tuaţii confl ictuale. Lipsa unei politici viabile 
privind orientarea acestui serviciu la cererea 
individuală a consumatorilor şi lipsa instru-
mentelor fi nanciare şi organizatorice aferen-
te sunt cauzele principale de descentralizare 
haotică a sistemelor existente. 

Un impediment în dezvoltarea sectoru-
lui este lipsa legii privind energia termică, al 
cărei proiect a fost adoptat de către Guvern 
în decembrie 2003 şi transmis Parlamentu-
lui, dar ulterior remis de acesta pentru per-
fecţionare. Alt impediment ţine de lipsa în 
localităţile urbane a schemelor de dezvolta-
re a furnizării agentului termic. Practic, ră-
mân fără instrumente de implementare un 
şir de obiective cum ar fi  sporirea efi cienţei 
energetice, reducerea gazelor de seră, secu-
ritatea energetică. Nu s-a reuşit asigurarea 
unei coordonări între autorităţile de diferite 
nivele, dintre diferite organe ale adminis-
traţiilor publice, privind furnizarea energiei 
termice.

Există o serie de probleme în domenii 
conexe, precum protecţia socială şi gestiu-

216 Programul de activitate a Guvernului pe anii 2005-2009 
“Modernizarea Ţării - bunăstarea poporului”, SCERS, Programul 
naţional “Satul Moldovenesc”.

217  Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1406 din 
30.12.2005.

218  Aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.662 din 
13.06.2007.

219  Programul naţional de renovare şi descentralizare a sistemelor de 
alimentare cu căldură a localităţilor din Republica Moldova, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1059 din 29.08.2003. 
Acest subiect este abordat şi în alte documente, inclusiv în Strategiile 
energetice anterioare precum şi în „Strategia energetică a Republicii 
Moldova până în anul 2020” aprobată de Guvern la 25 iulie 2007.
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nea fondului locativ, care împiedică dezvol-
tarea serviciilor. Sistemul actual de acordare 
a compensaţiilor nominative220 pentru ser-
viciile comunale se axează pe păturile vul-
nerabile, constituind un real pericol pentru 
o mare parte de persoane, în special dacă ne 
raportăm la tarifele reale pe care vor fi  obli-
gate să le plătească o dată cu ajustarea tari-
felor la costuri. În mod deosebit se creează 
probleme la plata agentului termic, unde nu 
este posibilă reglarea consumului în con-
formitate cu posibilităţile de plată. În aceste 
condiţii există riscul ca o dată cu ajustarea 
tarifelor la necesarul de acoperire totală a 
cheltuielilor, rata de achitare a serviciilor să 
se diminueze drastic.

În rezultatul privatizării apartamentelor 
din blocurile de locuit şi a lipsei unei experi-
enţe de gestiune a fondului locativ, au apărut 
mari probleme privind întreţinerea şi asigu-
rarea cu utilităţi a fondului locativ. Până în 
prezent n-a fost găsită soluţia adecvată ges-
tiunii fondului locativ, respectându-se toto-
dată drepturile fundamentale la proprietate, 
libera asociere, inviolabilitatea domiciliului 
şi dreptul fi ecărui la accesul la serviciile 
comunale de calitate. Este o problemă de 
mentalitate a proprietarilor care, acceptând 
dreptul de proprietate asupra apartamente-
lor, n-au acceptat şi responsabilităţile afe-
rente statutului de coproprietar al blocului.

Dacă problemele legate de alimenta-
rea cu apă şi canalizare pot fi  rezolvate re-
lativ simplu, aprovizionarea cu apă caldă şi 
căldură este un domeniu mult mai difi cil. 
Principalul impediment îl constituie lipsa 
capacităţii de gestiune a asociaţiilor pro-
prietarilor de apartamente privatizate. Prin 
legea condominiului în fondul locativ221 s-a 
creat cadrul general de asociere a proprieta-
rilor de locuinţe, însă aplicarea acestei legi 
în mare parte nu are loc. Un alt impediment 
major îl constituie lipsa schemelor fi nan-
ciare şi organizatorice prin care proprieta-
rii apartamentelor ar putea să-şi realizeze 
obiectivele de îmbunătăţire a standardelor 
de viaţă. Practic nu există mecanisme prin 
care s-ar putea modifi ca reţelele interioare a 

blocurilor astfel încât să se poată armoniza 
interesele individuale a proprietarilor pri-
vind standardele de servicii.

Recomandări

 Nu se poate organiza funcţionarea serviciilor co-
munale şi întreţinerea calitativă a fondului locativ 
fără ca fi ecare clădire să aibă proprietar legal insti-
tuit şi funcţional. Din această cauză, crearea asoci-
aţiilor de proprietari este obligatorie în cazul clădi-
rilor cu mulţi proprietari. Totodată se impune:

 Introducerea în legea privind serviciile publi-
ce de gospodărie comunală a prevederii con-
form căreia furnizorii pot încheia contracte 
şi presta servicii consumatorilor din blocuri-
le cu mulţi proprietari, doar după prezenta-
rea Autorizaţiei de funcţionare a clădirii. 

 Modifi carea „Regulamentului privind auto-
rizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei 
construcţiilor şi amenajărilor”222, astfel încât 
conformarea la cerinţele legii condominiului 
în fondul locativ223 să fi e o condiţie pentru 
eliberarea autorizaţiei de funcţionare, iar au-
torizaţiile date trebuie să fi e eliberate gratuit.

 Modifi carea legii privind serviciile publice de 
gospodărie comunală conform căreia tarifele 
la servicii să fi e stabilite de ANRE ca organ 
independent. Deoarece în Parlament această 
propunere n-a fost acceptată, este necesar de 
revenit cu noi argumente pentru a convinge 
legislativul în justeţea opţiunii. 

 Eliminarea diferenţelor de tarife pentru 
populaţie, instituţiile bugetare, agenţii eco-
nomici şi alţi consumatori ai unui furnizor; 
existenţa tarifelor diferenţiate aduce prejudi-
ciu utilizării raţionale a resurselor şi creează 
pierderi comerciale pentru furnizori, iar din 
cauza modifi cării permanente a raportului 
între consumul populaţiei şi al agenţilor eco-
nomici, apar erori în calculul tarifului.

 Implementarea celor mai diverse şi efi cace 
politici de asigurare a transparenţei şi de par-
ticipare a publicului în procesul de luare a de-
ciziilor şi formare a tarifelor; transparenţa este 
un important instrument pentru diminuarea 
efectelor generate de poziţia de monopol şi de 
cheltuirea nejustifi cată a resurselor materiale 
şi fi nanciare ce sunt incluse în tarife. 

 Problema încheierii contractelor dintre furnizori 
şi consumatori s-a transformat într-o luptă între 
furnizori şi consumatori. Reglementarea rapor-
turilor între furnizor şi consumator trebuie să se 
bazeze pe următoarele principii:

220 Legea Republicii Moldova nr.933 din 14.04.2000 cu privire la protecţia 
socială specială a unor categorii de populaţie.

221 Legea Republicii Moldova nr.913 din 30.03.2000.
222 Aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.306 din 

30.03.2000.
223 Legea condomeniului în fondul locativ, nr. 913 din 30.03.2000.
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 Contractele de furnizare a serviciilor de 
apă, canalizare şi apă caldă trebuie semna-
te de către furnizor şi proprietarul spaţiilor 
pentru care se solicită aceste servicii în baza 
unei cereri depuse de proprietar. Pentru ca 
furnizorul să poată încheia contractul cu 
proprietarul, spaţiul pentru care se semnea-
ză contractul trebuie să poată fi  conectat la 
infrastructura respectivă prin reţelele pro-
prii sau afl ate în gestiunea sa. În blocurile cu 
mulţi proprietari, la cererea a 2/3 din pro-
prietarii care doresc acest tip de serviciu sau 
prin hotărârea adunării Asociaţiei, reţeaua 
internă poate fi  transmisă în exploatare fur-
nizorului, caz în care furnizorul este obligat 
să o preia. În acest caz, la semnarea contrac-
tului cu fi ecare proprietar va fi  introdusă o 
clauză conform căreia proprietarul transmite 
în exploatare gratuită cota sa parte din reţea-
ua respectivă, cu obligaţia achitării separate 
a cheltuielilor de întreţinere şi reparaţie afe-
rente acestei cote.

 În cazul serviciului de furnizare a agentului 
termic, la iniţiativa furnizorului sau a 2/3 din 
numărul de proprietari al unui bloc se va sta-
bili grafi cul de modifi care a reţelei interioare 
pe principiul orizontal de distribuire a agen-
tului termic. Plata lucrărilor se va face din 
contul proprietarilor şi poate fi  efectuată de 
către furnizor sau proprietari, decizia apar-
ţinând proprietarilor. Reţeaua modifi cată 
este proprietate a proprietarilor conectaţi la 
sistem.

 Plata pentru consumul de apă, canalizare şi 
apă caldă trebuie efectuată conform indica-
ţiilor contorului fi ecărui proprietar în parte. 
Conform experienţei europene, contoarele 
de apă caldă mai măsoară şi temperatura 
apei furnizate, aspect care va trebui regle-
mentat prin modifi carea HG nr. 634 din 
05.07.2000224. Plata pentru energia termică, 
până la modifi carea sistemului pe distribuţie 
orizontal, se va achita conform indicaţiilor 
contorului de la fi ecare bloc sau secţie. 

 Toate cheltuielile curente legate de întreţine-
rea şi reparaţia curentă a reţelelor interne se 
facturează fi ecărui proprietar în funcţie de 
cota parte din sistemul reţelelor interne. Este 
important ca cheltuielile legate de investiţiile 
şi întreţinerea reţelelor interne să nu fi e in-
troduse în tarif pentru a asigura o efi cienţă 
maximă şi a respecta principiul echităţii. Alt-
fel consumatorii care nu sunt asociaţi sau nu 
sunt de acord să transmită reţelele interne în 
gestiune la furnizor vor plăti costuri care nu 
participă la formarea serviciilor acestora.

 Responsabilitatea pentru păstrarea instala-
ţiilor revine proprietarului în aria căruia se 

afl ă instalaţiile, indiferent de proprietatea 
acestora. 

 În prezent are loc un proces de descentralizare 
necontrolat şi nejustifi cat din perspectiva rapor-
tului cost/benefi ciu. Ca reacţie la acest proces se 
utilizează mai mult măsuri de limitare adminis-
trativă, decât instrumente ce ar spori competiti-
vitatea sistemelor centralizate.

 Guvernul trebuie să depună eforturi pentru 
elaborarea şi implementarea politicii de uti-
lizare integrală a căldurii obţinute din surse-
le de cogenerare existente şi celor care vor fi  
construite în timpul apropiat. Pentru aceasta, 
împreună cu autorităţile publice locale vor fi  
elaborate schemele de aprovizionare cu energie 
termică în care se vor delimita ariile de acope-
rire efi cientă cu agent termic de la aceste surse. 

 Trebuie evaluat costul asigurării securităţii 
energetice prin dezvoltarea surselor locale de 
energie, elaborarea mecanismelor fi nancia-
re şi de reglementare şi formarea unui fond 
în acest scop, o parte din sursele căruia vor 
fi  utilizate pentru dezvoltarea proiectelor 
de menţinere şi dezvoltare a sistemelor de 
aprovizionare cu agent termic care utilizează 
energia termică prin cogenerare. 

 Guvernul trebuie să evalueze benefi ciile le-
gate de protecţia mediului de la utilizarea 
căldurii de la sursele de cogenerare în com-
paraţie cu producerea separată de căldură 
şi energie electrică şi trebuie să identifi ce 
instrumente fi nanciare prin care aceste bene-
fi cii să fi e compensate.

 Autorităţile publice locale, împreună cu 
furnizorii de agent termic, trebuie să dez-
volte programe operative pentru a asigura 
o calitate a serviciilor de aprovizionare cu 
energie termică cel puţin la nivelul pe care îl 
asigură centralele individuale şi competitive 
ca preţ. Din fondurile de asigurare a securi-
tăţii energetice şi din fondul ecologic, care 
vor fi  majorate minim de 2-3 ori, Guvernul 
va aloca mijloace pentru crearea condiţiilor 
aferente sporirii competitivităţii acestui ser-
viciu. Acest lucru va opri procesul de distru-
gere a sistemului centralizat acolo unde el 
este benefi c. Realizarea obiectivului dat are 
o importanţă majoră şi în protecţia socială, 
prin faptul că gospodăriile casnice vor putea 
să reducă consumul de agent termic în limita 
resurselor disponibile. 

224 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.634 din 05.07.2000 cu 
privire la unele măsuri de reglementare a procesului de contorizare 
a consumurilor de apă şi energie termică. Pentru a face tariful să fi e 
mai echitabil, cheltuielile legate de contoare trebuie să fi e recuperate 
de la consumator. Altfel, cei care nu au contoare „subvenţionează” 
pe cei care îşi pun contoare. Din aceleaşi raţionamente regimul de 
reglementare pentru populaţie şi agenţii economici trebuie să fi e la fel, 
lucru ce nu se întâmplă în forma actuală a Hotărârii Guvernului nr.634.



222 Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII222 Republica Moldova 2007: RAPORT DE STARE A ŢĂRII

M
o

d
er

n
iz

ar
ea

 i
n

fr
as

tr
u

ct
u

ri
i 

fi
zi

ce

 Pentru aprovizionarea cu apă a localităţilor 
fără surse de apă potabilă calitative locale este 
necesar ca Guvernul să acorde o atenţie sporită 
construcţiei de apeducte inter-comunale şi in-
ter-regionale. 

 Trebuie armonizată legislaţia şi normele naţi-
onale cu cele ale UE în ce priveşte serviciile de 
aprovizionare cu apă şi canalizare. O importanţă 
deosebită în acest sens o au acele prevederi a că-
ror îndeplinire este condiţionată de starea acti-
velor pe termen lung.

 Renovarea şi modernizarea sistemelor existen-
te de aprovizionare cu energie termică, pen-
tru a spori efi cienţa şi calitatea serviciilor. De 
asemenea, oferirea unor mecanisme viabile şi 
accesibile pentru proprietarii din blocurile cu 
multe apartamente, pentru efectuarea lucrări-
lor de modernizare a instalaţiilor comune din 

interiorul blocurilor. Fără implicarea în procesul 
de modernizare a acestui serviciu şi a proprieta-
rilor de apartamente pe segmentul instalaţiilor 
din bloc, schimbarea situaţiei în acest sector este 
pusă în pericol.

 Ţinând cont de priorităţile „Strategiei energetice 
a Republicii Moldova până în anul 2020” pen-
tru localităţile unde se preconizează construcţia 
staţiilor de cogenerare sunt necesare programe 
speciale de susţinere a dezvoltării serviciilor de 
aprovizionare cu energie termică. 

 Crearea cadrului necesar pentru impulsionarea 
şi facilitarea realizării parteneriatelor public-
private privind asigurarea cu apă, canalizare şi 
energie termică. Principalele benefi cii în urma 
realizării acestor parteneriate sunt atragerea sur-
selor fi nanciare necesare dezvoltării sectorului şi 
sporirea efi cienţei serviciilor.



Spre o societate 
bazată 

pe cunoştinţe 
şi tehnologii



“Cunoaşterea este prin ea însăşi putere”. 
       Francis Bacon, fi lozof englez
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Diagnoza
Sectorul de tehnologii informaţionale şi 

comunicaţii (TIC) din Republica Moldova 
este asemănător cu o piramidă răsturnată, 
caracterizată de indici înalţi de dezvolta-
re şi investiţii în reţele de telefonie (fi xă şi 
mobilă) şi o dezvoltare mai lentă a servici-
ilor şi sistemelor tehnologii informaţionale 
(Tabelul 24). Este cert faptul că punctul slab 
al sectorului TIC din Moldova îl constituie 
structura dezechilibrată a acestuia. Telefonia 
fi xă şi mobilă deţin 89% din cifra de afaceri 
a sectorului, în timp ce ponderea serviciilor 
de Internet şi elaborare de soft  constituie 4% 
fi ecare. Această structură a industriei, cu o 
pondere dominantă a serviciilor de telefo-
nie şi o pondere redusă a serviciilor de soft , 
constituie un indicator de calitate joasă a 
dezvoltării sectorului. 

De ce sunt serviciile TIC atât de impor-
tante? Disponibilitatea acestor servicii (pre-
cum e-banking, achiziţiile publice efectuate 
online, e-taxe, comerţul electronic etc.) în-
seamnă un grad sporit de competitivitate a 
economiei (costul de derulare a afacerilor, 
transparenţa şi nivelul scăzut de corupţie 
în sectorul public, fl exibilitatea strategică şi 
viteza de derulare a afacerilor pentru com-
paniile private). Spre exemplu, în Uniunea 

Europeană în anul 2002, serviciile de tele-
fonie şi acces la Internet au avut o pondere 
de 42% din piaţa TIC. Ponderea deţinută de 
serviciile pentru elaborare soft  şi servicii co-
nexe au constituit 10,7% şi respectiv 20,7%. 
Peste 26% din piaţă a constituit-o ponderea 
vânzărilor de echipamentului pentru TIC. 

Faptul că în sectorul TIC din Moldova te-
lefonia fi xă deţine ponderea dominantă indi-
că o scădere a ratei de creştere a sectorului în 
viitorul apropiat, deoarece piaţa deja devine 
saturată. ANRTI consideră că nivelul maxim 
de penetrare a telefoniei fi xe pentru Moldo-
va constituie 1,3 – 1,4 milioane abonaţi (la 

8.1. Dezvoltarea sectorului TIC

Spre o societate bazată pe 
cunoştinţe şi tehnologii

În capitolul opt este analizată capacitatea Republicii Moldova de a edifi ca o societate şi 
un sistem economic bazate pe cunoştinţe şi tehnologii avansate. În economia globală în 
care se integrează şi Republica Moldova, cunoştinţele şi tehnologiile încorporate în produse 
calitative şi procese inovatoare vor fi  elemente indispensabile ale competitivităţii unei 
naţiuni. Subcapitolul unu este consacrat dezvoltării sectorului de tehnologii informaţionale 
şi arată că viteza impresionantă de dezvoltare a sectorului poate scădea din cauza unor 
politici şi riscuri de piaţă. Subcapitolul următor analizează cum are loc procesul de cercetare 
şi dezvoltare tehnologică în Republica Moldova, identifi când centralizarea acestuia drept 
risc major pentru dezvoltare. În subiectul special care încheie acest capitol cititorul va putea 
vedea la ce etapă se afl ă implementarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în 
sistemul educaţional moldovenesc

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  0

PERSPECTIVELE: +1

Indicatori Telefonia fi xă Telefonie mobilă Internet Elaborare de soft 

Rulaj 2131 ml MDL 1885 ml MDL 196 ml MDL 180 ml** MDL

Număr de abonaţi 1.275 ml MDL 1.400 ml* MDL 0.460 ml MDL --

Rata de penetrare 29.7% 41% 13.6% --

Investiţii 724 ml MDL 678 ml MDL 82 ml MDL --

Venit mediu lunar per 
abonat 182 MDL 128 MDL -- --

Nivel de concurenţă

97% din piaţa 
serviciilor din sector 

deţine un singur 
operator

3 operatori GSM,
1 operator CDMA

1 operator forte şi 41 
operatori secundari

Concurenţa nu este 
limitată

Tabelul 24 Indicatori ai degradării drumurilor naţionale

Notă: * - Vânzările de echipament pentru calculator, telefoane mobile şi echipament digital nu sunt înregistrare de Agenţia 
Naţională pentru Reglementări în Telecomunicaţii şi Informatică (ANRTI). ANRTI monitorizează serviciile de televiziune prin cablu 
şi radio din sectorul IT&C. Prin urmare volumul acestor servicii indicate în tabel este mai mic decât volumul total a serviciilor din 
sector; **- valabil până în Aprilie 2007
Sursa: ANRTI. 
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sfârşitul anului 2006 această cifră a constituit 
1,275 milioane). De asemenea, nu se observă 
tendinţe ferme de creştere a venitului mediu 
per abonat în sectorul telefoniei fi xe. 

În sectorul de telefonie mobilă, Mol-
dova deţine o rată de penetrare a telefoniei 
mobile relativ scăzută - 41% - în comparaţie 
cu 109% în Rusia, 84% în Ucraina, 69% în 
România şi 56% în Belarus. Chiar şi micşo-
rarea tarifelor la intrarea unui nou operator 
de telefonie pe piaţă a sporit cu câteva pro-
cente rata de penetrare a telefoniei mobile 
în Moldova. Prin urmare, acest segment va 
creşte în continuare, iar operatorii vor lupta 
pentru utilizatorii existenţi. Posibilitatea de 
schimbare a operatorului de către utilizatorii 
existenţi va elimina barierele pentru utiliza-
tori în ceea ce priveşte libertatea de alegere a 
companiei de telefonie mobilă.

Contrar telefoniei, Internetul, soft ul şi 
serviciile adiacente sunt subdezvoltate în 
Moldova. Doar 4,7% din cele 460000 de 
conexiuni la Internet sunt efectuate prin 
intermediului serviciului Internet de banda 
largă (broadband). Rata de penetrare a aces-
tui serviciu în Moldova a fost doar 0,64% la 
fi nele anului 2006 în comparaţie cu 2,8% în 
România sau 15,7% în Estonia. Providerii 
privaţi de Internet sunt companii de dimen-
siuni mici. Compania de stat Moldtelecom 
(MTC) deserveşte 44% din utilizatorii fi nali 
ai serviciilor de Internet pe piaţa locală. Cea 
mai mare companie privată din acest sector 
deţine o cotă de 20,7%. 

Providerii serviciilor de Internet îşi 
desfăşoară activitatea în cele mai dezvoltate 
regiuni ale ţării (Chişinău, Bălţi), rata de co-
nexiune în mediul rural rămâne extrem de 
scăzută. Serviciul CDMA oferit de MTC se 
menţine la un preţ ridicat pentru populaţia 
rurală, în special dacă se ia în calcul nivelul 
de venit în această zonă. 

Cauza accesului scăzut la Internet o con-
stituie monopolul instituit de MTC la servi-
ciile Internet. Providerii privaţi de Internet 
dezvoltă infrastructura de reţele neavând o 
garanţie pe termen lung de acces la Internet. 
MTC desfăşoară activitatea în calitate de 
prestator unic de Internet, atât pentru alţi 
operatori, cât şi pentru consumatorii fi nali, 

la preţuri reduse, datorită subsidiilor încru-
cişate din contul altor activităţi. Din această 
cauză, investiţiile private în dezvoltarea ser-
viciilor de Internet se caracterizează printr-
un grad sporit de risc.

După micşorarea poverii fi scale asupra 
companiilor producătoare de soft  în anul 
2004, segmentul dat a început să se dezvolte 
cu ritmuri impunătoare. Principalul gen de 
activitate care a determinat creşterea este ou-
tsourcing-ul. Piaţa internă în Moldova oferă 
un număr limitat de proiecte profi tabile care 
ar avea nevoie de servicii TIC, în primul 
rând din cauza unui mediu corporativ şi de 
afaceri slab dezvoltat. În Moldova sunt pre-
zente doar câteva companii care deservesc 
piaţa locală, în special băncile şi proiectele 
TIC susţinute de fi nanţatori internaţionali. 
Către fi nele anului 2006, ritmul înalt de 
creştere în segmentul de soft  s-a redus din 
cauza lipsei de cadre califi cate în Moldova 
(vezi subcapitolul EDUCAŢIA PROFESI
ONALĂ şi subiectul special TEHNOLO
GIILE INFORMAŢIONALE ÎN SECTO
RUL EDUCAŢIONAL).

Un mediu de afaceri restrâns şi slab 
dezvoltat în coroborare cu rata scăzută de 
penetrare a Internetului de bandă largă sunt 
constrângerile principale care împiedică 
dezvoltarea serviciilor electronice în Mol-
dova. Actualmente, aproximativ 3,500 de 
companii utilizează serviciul e-banking de 
la un număr mediu de 30,000 de fi rme din 
Moldova225. Serviciile e-guvernare lipsesc 
aproape în totalmente, agenţia de stat I.S. 
Registru fi ind singura care oferă acces on-
line la informaţie şi unele servicii. Comer-
ţul electronic nu este dezvoltat din motiv că 
costul de procesare a unei cartele de credit 
- 2,5% din suma tranzacţiei - este prea înalt 
pentru operatorii cu amănuntul. 

Actualmente, sectorul TIC în Moldova 
se afl ă la o răscruce. Segmentele de telefonie 
mobilă şi fi xă îşi consumă capacitatea de ge-
nerare a creşterii în sector. Înlesnirile fi scale 
pentru elaborarea produselor de soft  au ge-
nerat rezultate pozitive, dar nu vor mai putea 
genera o anumită creştere în următorii ani. 
Guvernul trebuie să se preocupe de sarcini 
care sunt mult mai difi cile, printre care ca-
litatea învăţământului, protecţia concurenţei 
şi dezvoltarea guvernării electronice. Dacă 
Guvernul Moldovei manifestă o atitudine 

225  Conform estimărilor efectuate de compania Deeplace, furnizor 
principal al soluţiilor e-banking în Moldova.
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efi cientă în privinţa politicilor din sector, 
atunci performanţele ulterioare vor fi  pozi-
tive. În sens contrar. evoluţia sectorului va 
oscila între stagnare şi dezvoltare mediocră.

Riscuri
În sectorul TIC, riscurile nu sunt de ge-

nul renunţării de către utilizatori la servici-
ile de telefonie sau Internet, deoarece aceste 
servicii au devenit deja necesităţi de bază 
pentru societate şi unii producători. Provo-
carea majoră pentru sectorul dat în Moldo-
va este asigurarea dezvoltării rapide şi pe-
netrării altor servicii decât telefonia. Există 
riscuri care pot diminua rata de dezvoltare a 
serviciilor şi produselor din sectorul IT&C. 
În afară de problemele deja cunoscute, ce 
ţin de riscul stagnării economice, emigraţiei 
populaţiei şi sistemului juridic slab dezvol-
tat, trebuie examinate următoarele riscuri 
specifi ce sectorului tehnologiilor de vârf şi 
al telecomunicaţiilor:

Riscul că guvernul nu-şi va schimba 
politica pentru protecţia concurenţei în 
sectorul de telecomunicaţii. Acesta con-
stituie un risc semnifi cativ pentru sectorul 
TIC, deoarece afacerile pot fi  distruse de un 
mediu regulator inadecvat. În special pen-
tru Moldova, acest risc se manifestă prin 
reglementarea excesivă a accesului provide-
rilor serviciilor de Internet la magistrala In-
ternet din ţară (eng. backbone) şi protejarea 
concurenţei în sectorul de telecomunicaţie. 
Actualmente, guvernul ţării nu elaborează 
soluţii lucrative pentru a asigura condiţii 
egale de acces pentru companii prestatoare 
de servicii de Internet la magistrată. MTC 
deţine controlul asupra distribuţiei Inter-
netului către alte companii intermediate, 
ridicând preţul pentru acestea şi micşorând 
preţul pentru utilizatorii fi nali. Dacă poli-
tica guvernului va rămâne neschimbată în 
această privinţă, atunci Moldova riscă să nu 
recepţioneze investiţii pentru dezvoltarea de 
noi conexiuni la Internet.

Lipsa cadrelor califi cate este o altă pro-
blemă actuală pentru operatorii de telefonie, 
providerii Internet şi companiile de soft . În 
acest sector deja nu se mai vorbeşte despre 
şomaj, ci despre defi cit de cadre. Pe lângă 
emigrarea specialiştilor, problema menţio-
nată se evidenţiază şi prin nivelul redus de 
pregătire a cadrelor pentru sectorul TIC 

(vezi subiectul special TEHNOLOGII
LE INFORMAŢIONALE ÎN SISTEMUL 
EDUCAŢIONAL). După cum menţionea-
ză directorii principalelor companii IT din 
Moldova, numai 30% din absolvenţii facul-
tăţilor specializate în pregătirea cadrelor 
pentru sector sunt capabili să devină pro-
gramatori după un an de pregătire în cadrul 
companiei. Aceasta înseamnă că, compani-
ile sunt nevoite să renunţe la unele proiec-
te de dezvoltare. Costul forţei de muncă în 
Moldova este în creştere şi ţara deja nu mai 
este o piaţă ieft ină pentru serviciile TIC. 
Dacă această tendinţă va persista, compani-
ile IT (inclusiv şi investitorii străini) nu vor 
fi  în stare să găsească forţă de muncă pentru 
afacerile desfăşurate în ţară.

Achiziţiile de stat ale echipamentului 
IT şi dezvoltarea sistemului de e-guvernare 
joacă un rol important, pentru că sectorul 
corporativ este slab dezvoltat şi achiziţiile 
publice constituie o cotă semnifi cativă din 
cererea pentru IT. Problema constă nu doar 
în asigurarea concurenţei loiale la desfăşu-
rarea licitaţiilor publice, dar şi coordona-
rea efi cientă a politicilor guvernamentale 
ca instrument de stabilire a priorităţilor şi 
efi cientizare a cheltuielilor. Fără o politică 
guvernamentală coordonată şi o viziune 
strategică de dezvoltare a mecanismului de 
e-guvernare, Moldova riscă să investească 
bani şi timp în proiecte care nu au impact 
asupra societăţii. 

Politici guvernamentale

Guvernul oricărei ţări are 3 instrumen-
te importante pentru facilitarea dezvoltării 
sectorului TIC. În primul rând, statul regle-
mentează piaţa şi asigură condiţii egale de 
concurenţă. Al doilea instrument îl consti-
tuie capacitatea statului de a asigura dezvol-
tarea resurselor umane şi capacităţilor prin 
fi nanţarea mai bună a universităţilor şi co-
legiilor. Al treilea mecanism sunt achiziţiile 
echipamentului TIC pentru necesităţile sta-
tului şi dezvoltarea sistemului de e-guverna-
re. Adiţional, guvernul poate recurge la in-
strumente speciale pentru dezvoltare, care 
pot fi  utilizate pe un termen scurt. Acestea 
sunt înlesniri fi scale pentru reducerea cos-
tului de desfăşurare a afacerilor în domeniul 
TIC şi promovarea investiţiilor în sector de 
către companiile deja existente.
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Politica guvernului moldovenesc în 
sector este în mare măsură infl uenţată de 
grupuri de lobby interesate de păstrarea sta-
tus-quo-ului (conducerea MTC, decanii din 
universităţi) şi care se împotrivesc schim-
bărilor. Companiile private sunt prea slabe 
pentru a interveni în această situaţie.

Pentru reglementarea activităţii, gu-
vernul Moldovei, asemeni practicilor din 
alte ţări, utilizează procedura de licenţiere 
a activităţilor din sectorul TIC şi introduce 
reguli la interconexiune între reţelele diferi-
tor operatori de telecomunicaţii. Obiectivul 
major pentru reglementare trebuie să fi e 
asigurarea transparenţei şi concurenţei în 
sectorul TIC, din motiv că există o corelare 
între liberalizarea pieţei şi dezvoltarea in-
dustriei. Există 3 subiecte care trebuie să fi e 
enunţate în adresa politicii guvernamentale 
pentru reglementarea pieţei în Moldova. 

Primul îl constituie licenţierea excesivă 
în Moldova. Conform legii, în Moldova li-
cenţa este necesară nu doar companiilor de 
telecom şi providerilor de Internet, dar şi 
companiilor ce elaborează soft -uri şi chiar şi 
cluburilor de Internet. 

Al doilea subiect important este mono-
polul instaurat de MTC pe distribuţia pri-
mară de Internet. Cu toate că există legea 
cu privire la comunicaţiile electronice care 
stipulează clar obligativitatea interconexiu-
nii reţelelor operatorilor, există cazuri când 
MTC refuză conectarea unor companii pri-
vate sau acordării de linii Internet dedicate, 
invocând motive tehnice. Aceasta creează 
dispute între operatorii şi Guvernul Repu-
blicii Moldova, pentru că acesta la rândul 
său nu a creat o agenţie autorizată pentru 
desfăşurarea auditării tehnice şi reglementă-
rii interconexiunilor. Acelaşi principiu este 
valabil şi pentru liniile subterane afl ate în 
proprietatea MTC şi care ar putea fi  utilizate 
contra plată de către alţi operatori.

Al treilea subiect constituie nivelul slab 
de protecţie a concurenţei în sectorul de 
telecomunicaţii. Monopolul pe care îl deţi-
ne MTC îi permite să presteze serviciile de 
Internet la preţuri mai joase pentru consu-
matorii fi nali şi la preţuri mai înalte pen-
tru alţi provideri de Internet care cumpără 
Internetul „angro”, ca sa-l revândă ulterior 
altor consumatori fi nali. MTC rămâne astfel 
avantajat pe piaţa serviciilor de Internet în 

comparaţie cu alţi provideri de Internet sau 
operatori de telefonie. Guvernul nu între-
prinde măsuri pentru a redresa situaţia.

Un exemplu pozitiv pentru cadrul re-
gulator al Republicii Moldova îl constituie 
telefonia mobilă. Proiectul de lege cu pri-
vire la schimbarea operatorului, în proces 
de elaborare de către ANRTI, va permite 
utilizatorilor să schimbe operatorul care de-
serveşte numărul existent fără modifi carea 
acestuia. Această modifi care legislativă va 
spori gradul de concurenţă în segmentul 
telefoniei mobile. Schimbul de operatori nu 
va fi  posibil pentru telefonia fi xă, cu toate că 
aceasta ar putea reduce din preţurile pentru 
apelurile locale.

Mai mult ca altă ramură, industria TIC 
necesită forţe de muncă califi cată şi cunoş-
tinţe pentru dezvoltare rapidă şi progresivă. 
Aptitudinile solicitate sunt greu de obţinut şi 
este nevoie de timp pentru a reprofi la speci-
aliştii existenţi. Succesul obţinut de Irlanda 
în domeniul tehnologiilor informaţionale se 
datorează investiţiilor pe care guvernul le-a 
efectuat în universităţi, chiar şi în perioada 
când ţara era săracă şi se confrunta cu pro-
blema emigrării în masă. Moldova nu este 
în stare să investească resurse sufi ciente în 
învăţământ, dar guvernul nu întreprinde 
măsuri sufi ciente pentru a depăşi defi citul 
de fi nanţare. În acest sens sunt două subiec-
te care trebuie menţionate în adresa politicii 
întreprinse de guvern. Primul subiect ţine 
de lipsa concurenţei, iar al doilea de lipsa 
unei corelări care ar refl ecta calitatea cunoş-
tinţelor obţinute de absolvenţi şi nivelul de 
fi nanţarea din partea statului pentru univer-
sitatea/colegiul respectiv.

Prima cauză a deteriorării calităţii stu-
diilor în Moldova decurge din controlul 
strict instituit asupra pieţei de servicii edu-
caţionale din partea ministerului de profi l şi 
gradul slab de concurenţă în sector. Proce-
dura de licenţiere, precum şi necesitatea de 
a se supune standardelor de învăţământ din 
Moldova creează obstacole pentru alte uni-
versităţi de a-şi deschide reprezentanţe în 
Moldova. Cu toate că statul nu este în stare 
să fi nanţeze sistemul de învăţământ, guver-
nul nu creează condiţii favorabile pentru 
efectuarea investiţiilor private sau străine în 
sfera educaţională. Acelaşi lucru se referă şi 
la condiţiile de licenţiere pentru instituţiile 
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ce prestează servicii de învăţământ profesio-
nal şi continuu (vezi subcapitolul EDUCA
ŢIA PROFESIONALĂ). Companiile pri-
vate sunt nevoite să aducă dovezi că dispun 
de încăperi, personal califi cat şi bibliotecă 
amenajată la nivel corespunzător. Aceste in-
stituţii sunt obligate să prezinte programul 
de instruire pentru aprobare către Ministe-
rul Învăţământului, chiar şi atunci când este 
vorba de clase echipate pentru instruirea 
efectuată de Microsoft  sau Oracle şi aceasta 
în condiţiile în care ministerul nu are resur-
sele umane necesare pentru evaluarea pro-
cesului de instruire efectuat de Microsoft  
sau Oracle.

A doua cauză a calităţii scăzute a studii-
lor este lipsa unei corelări care ar refl ecta ca-
litatea cunoştinţelor obţinute de absolvenţi 
şi nivelul de fi nanţare a universităţilor din 
partea statului. Moldova alocă surse fi nan-
ciare pentru învăţământ şi ştiinţă, dar nu se 
întreprinde un control asupra calităţii ser-
viciilor rezultante. Neavând un mecanism 
pentru evaluarea acestor servicii, universi-
tăţile sunt puţin preocupate de introducerea 
unor schimbări calitative. Corupţia şi favo-
ritismul domină universităţile. 

Politica guvernului referitor la achizi-
ţii publice de produse TIC şi la dezvoltarea 
guvernării electronice constituie un impuls 
puternic pentru facilitarea creşterii acestui 
sector. Guvernul Moldovei alocă fonduri 
speciale din bugetul de stat pentru TIC şi 
gestionează direct sau indirect surse prove-
nite de la donatori internaţionali (PNUD, 
USAID ş.a.). Aceste fonduri nu sunt atât de 
consistente, de aceea existenţa unor priori-
tăţi clar stabilite ar putea aduce mai multe 
benefi cii, inclusiv pentru atragerea investi-
ţiilor private pentru dezvoltarea guvernării 
electronice.

Moldova a aprobat strategia de E-guver-
nare în anul 2005. Multe lucrări au fost deja 
întreprinse în acest sens, inclusiv construc-
ţia unei reţele de fi bre optice pentru autori-
tăţile publice din Chişinău şi stabilirea unei 
agenţii specializate pentru eliberarea certifi -
catelor pentru acces public la sistem. În po-
fi da acestor realizări, politica de dezvoltare 
a mecanismului de e-guvernare suferă de o 
serie de constrângeri.

În primul rând, mecanismul de e-guver-
nare în Republica Moldova nu are defi nite 

priorităţi clare pentru punctele de deservire 
şi platforma tehnică. În loc să fi e elaborat un 
sistem integru de funcţionare (spre exem-
plu administrarea impozitelor) guvernul 
şi fi nanţatorii au împărţit resursele pentru 
elaborarea unor blocuri care nu oferă ser-
vicii depline şi, respectiv, nu sunt aplicate 
în practică. Spre exemplu, aproape toate 
ministerele şi autorităţile centrate dispun 
de pagini-web proprii. Dar acestea servesc 
doar ca modalitate de a oferi informaţii şi 
nu pentru prestare de servicii pentru afaceri 
sau public, cum ar fi  formulare de aplicare 
on-line pentru diferite permise eliberate de 
ministere. 

În al doilea rând, mecanismul de e-gu-
vernare se elaborează în special de institu-
ţii de stat sau companii de stat precum ar fi  
I.S. Registru. Sistemele IT guvernamentale 
sunt administrate doar de companii de stat. 
Companiile private sunt contractate pentru 
elaborarea sistemelor IT, dar nu sunt invitate 
pentru administrarea serviciilor electronice, 
chiar dacă compania privată este capabilă de 
a presta astfel de servicii contra unei taxe. 
Spre exemplu, România a permis unei com-
panii private din SUA VeriSign să proceseze 
declaraţiile electronice de venit. O situaţie 
similară este în Rusia. Companiile private 
au resurse necesare pentru crearea interfe-
ţelor pentru serviciile e-guvernare şi să le 
administreze contra unei taxe dacă guvernul 
nu are resurse necesare la moment. 

În al treilea rînd, infrastructura creată 
pentru e-guvernarea din Moldova, inclusiv 
Agenţia de Certifi care şi reţeaua de fi bre op-
tice, a fost construită independent pe baza 
necesităţilor şi proiectelor a companiilor 
private în lipsa unui parteneriat cu secto-
rul public care trebuie să investească pentru 
crearea unui sistem propriu similar. Esenţa 
problemei constă în lipsa forţei motrice din 
partea guvernului care ar încuraja acest pro-
ces prin intermediul unui dialog între public 
şi privat.

Constrângerile enunţate duc la stag-
narea sistemului de e-guvernare, aşa cum 
din 2004 nici un serviciu electronic deplin 
nu a fost lansat. Înlesnirile fi scale adoptate 
în 2004 au avut un impact pozitiv. Angaja-
ţii companiilor de soft  au benefi ciat de pe 
urma unei taxe la nivel de zero pentru profi -
tul şi venitul impozabil, pe când plăţile pen-
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tru asigurarea socială au rămas constante. 
Această iniţiativă a generat un val de inves-
tiţii în companiile de soft . Dar aceasta a avut 
un impact nesemnifi cativ asupra cheltuieli-
lor pentru serviciile TIC. 

Recomandări
O serie de măsuri ar putea fi  întreprin-

se pentru a stimula dezvoltarea sectorului 
IT&C. Impactul pozitiv poate fi  atins fără 
cheltuieli majore din bugetul public, dar cu o 
anumită voinţă politică pentru a lupta contra 
intereselor obscure ale unor grupuri. Această 
industrie se bazează pe cunoştinţe şi pentru 
ai asigura progresul sunt necesare condiţii 
adecvate pentru desfăşurarea concurenţei 
loiale, libertatea şi remunerarea corespunză-
toare pentru angajaţi şi antreprenori. Pentru 
atingerea acestor obiective, următoarele as-
pecte-cheie necesită să fi e abordate:

 Promovarea şi încurajarea concurenţei în teleco-
municaţii inclusiv şi acces echitabil la distribuţia 
primară de Internet; atragerea de investiţii în 
magistrale pentru distribuţia primară de Inter-
net. Aceste sarcini se împart în subpuncte:

 Divizarea MTC în două companii este deja 
un subiect care se discută în comunitatea 
TIC din Moldova. Prima companie s-ar pu-
tea ocupa de vânzarea primară a Internetu-
lui, iar a doua companie, eventual privatizată, 
s-ar concentra asupra consumatorului fi nal 
(telefonie şi Internet).

 Elaborarea unor reguli clare şi transparente 
pentru accesul la magistrala Internet pentru 
asigurarea unui grad de transparenţă (aceasta 
se poate realiza prin organizarea unei licitaţii 
de prestare a serviciilor).

 Asigurarea accesului la fi rele subterane ale 
MTC pentru orice companie provider de 
Internet sau telefonie prin intermediul unei 
administrări publice şi transparente a acestor 
active.

 Pe lângă reglementarea accesului la magistrala 
principală de Internet, Guvernul trebuie să în-
curajeze construcţia magistralelor alternative, 
generând mai multă concurenţă în domeniu. 
Pentru aceasta este necesară organizarea unei li-
citaţii pentru construcţia magistralelor primare 
alternative de acces pentru orice companie pri-
vată interesată în această afacere (o posibilitate ar 
putea fi  linia Chişinău-Iaşi). Pentru a face oferta 
şi mai serioasă, Guvernul ar putea oferi loturile 
de teren necesare pentru executarea lucrărilor. 
Acest proiect este profi tabil şi în trecut o serie de 

companii străine au avansat această propunere 
Guvernului Republicii Moldova.

 Un alt subiect care ar demonstra intenţiile seri-
oase ale guvernului în acest sector ar fi  reducerea 
numărului de activităţi TIC care trebuie licen-
ţiate. Nu este evidentă necesitatea posesiei unei 
licenţe de către un Internet café sau companie ce 
se ocupă de elaborare de soft , deoarece această 
afacere nu comportă responsabilităţi sociale, ris-
curi publice sau profi turi de mărimi impunătoa-
re. Pentru programele soft  speciale, care ar putea 
cauza daune consumatorilor (servicii e-banking, 
formulare de aplicare pentru e-guvernare etc.) ar 
putea de introdusă o procedură specială de certi-
fi care.

 Liberalizarea învăţământului în sectorul TIC ar 
putea decurge în acelaşi mod. Trebuie anulată 
procedura de licenţiere pentru instituţiile de pro-
fesie sau învăţământ continuu. Aceste studii sunt 
concepute pentru profesionişti care deja deţin 
diplomă de studii superioare şi sunt în stare să 
înţeleagă în mod independent dacă instituţia dată 
corespunde necesităţilor sale sau nu. În procesul 
Bologna, Republica Moldova poate deschide pia-
ţa serviciilor educaţionale pentru instituţiile din 
ţările membre ale procesului, care vor putea să-şi 
creeze reprezentanţe pentru desfăşurarea activită-
ţii în acest domeniu. Oricărei universităţi acredi-
tate în Europa de Vest, România, Ucraina, Rusia 
sau chiar Turcia şi SUA (care nu fac parte din pro-
cesul de la Bologna) trebuie să-i fi e oferită posibi-
litatea de a deschide fără obstacole reprezentanţe 
în Moldova. Evident, nu trebuie să ne aşteptăm la 
schimbări imediate în învăţământ deoarece sunt 
necesari cel puţin 4 ani pentru ca un student să 
absolvească instituţia de învăţământ.

 Se recomandă ca Guvernul să urmeze imple-
mentarea strategiei de e-guvernare şi să asigure 
alocarea de resurse necesare pentru proiecte pri-
oritare în vederea atingerii rezultatului aşteptat. 
Strategia Moldovei de e-guvernare stipulează 
concepte generale, dar nu include un studiu de 
fezabilitate pentru proiecte specifi ce de sisteme 
şi servicii TIC care ar putea fi  aplicate. Drept ur-
mare, resursele fi nanciare şi umane sunt disper-
sate şi nu asigură progresul rapid aşteptat.

 Se recomandă ca Guvernul să stabilească proiec-
te prioritare care au cel mai mare impact şi să fi e 
fi nanţate din bugetul de stat. În 2007, în jur de 
17 milioane lei au fost alocaţi pentru implemen-
tarea strategiei de e-guvernare, care au fost risi-
pite în mulţimea de ministere. O analiză asupra 
proiectelor care au fost propuse pentru imple-
mentare arată că acestea nu vor avea un impact 
semnifi cativ pentru a spori cererea de servicii 
TIC. În plus, aceste proiecte nu se vor solda cu 
servicii atractive de care ar putea benefi cia pu-
blicul larg.
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 Guvernul trebuie să permită investiţiile private 
în proiectele de e-guvernare, în particular în ace-
le proiecte care nu reprezintă un grad sporit de 
risc şi ar putea fi  transmise spre gestiune către 
companii private.

 Este necesară facilitarea parteneriatului între 
sectorul public şi privat, precum şi o utilizare 
privată mai intensivă a infrastructurii TIC con-
struite de guvern. Pe parcursul ultimilor ani, 
Guvernul Republicii Moldova a investit resurse 
enorme în dezvoltarea proiectelor TIC, printre 
care şi Agenţia de Certifi care pentru semnăturile 
electronice, reţelele de fi bre optice ş.a. O parte 
din aceste active ar putea exploatate în comun pe 
baza partajării costului din cauza capacităţilor 
enorme. Este necesar de iniţiat dialogul pentru a 
identifi ca necesităţile companiilor şi capacitatea 
guvernului a satisface aceste necesităţi.

 Pe termen lung, Guvernul trebuie în mod prio-
ritar să creeze un mediu competitiv în sectorul 
TIC şi învăţământul specializat din Republica 
Moldova. Unica soluţie pentru ţara noastră de a 
da un nou impuls pentru dezvoltarea sectorului 
este asigurarea unui mediu liber, competitiv şi în 
care ar lipsi restricţiile pentru companiile priva-
te. Pentru atingerea acestui obiectiv, Guvernul 
trebuie să introducă modifi cări necesare în le-
gislaţia corespunzătoare, să creeze un mecanism 

funcţional pentru aplicarea legislaţiei în practi-
că. Guvernul trebuie să urmărească următoarele 
priorităţi pe termen lung:

 Îmbunătăţirea legislaţiei, în special a legilor cu 
privire la licenţierea unor genuri de activitate 
cu scop de a scuti instituţiile de învăţământ 
profesional şi continuu de acest document. 
Licenţierea trebuie să fi e aplicată doar pentru 
instituţiile care eliberează diplome ofi ciale, 
pentru instituţii de studii universitare. 

 Aceeaşi schimbare este necesară de între-
prins în domeniul comunicaţiilor electroni-
ce, în special pentru a asigura accesul egal la 
reţele de distribuţie primară de Internet.

 Transformarea ANRTI într-o agenţie inde-
pendentă care ar asigura protecţia concu-
renţei în segmentul de telecomunicaţie. Gu-
vernul trebuie să dezvolte ANRTI pentru ca 
agenţia dată să efectueze audit tehnic la orice 
companie de telecomunicaţie pentru a asigu-
ra existenţei tehnice de realizarea a interco-
nexiunii.

 Implicarea sectorului privat în dezvoltarea 
serviciilor de e-guvernare cu propuneri de 
dezvoltare şi administrare a acestor servicii.
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Diagnoza 
În anul 2004, odată cu adoptarea „Co-

dului cu privire la ştiinţă şi inovare al Re-
publicii Moldova”226, dezvoltarea sectorului 
de cercetare-dezvoltare (C&D) a cunoscut 
schimbări majore. Cea mai importantă a fost 
acordarea împuternicirii depline Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei (AŞM) de a realiza po-
litica de stat în sfera ştiinţei şi inovării, în ca-
drul Acordului de parteneriat al Guvernului 
cu Academia de Ştiinţe. Administrarea sec-
torului C&D, inclusiv a mijloacelor fi nanci-
are bugetare alocate acestui sector, a trecut 
în competenţa AŞM. Consiliul Suprem pen-
tru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSS-
DT), în calitate de organ executiv al AŞM, 
distribuie, în baza Acordului de parteneri-
at, alocaţiile bugetare conform direcţiilor 
strategice ale sferei ştiinţei şi inovării. Drept 
urmare, a fost limitat nivelului de autono-
mie al tuturor instituţiilor cu profi l ştiinţifi c, 
acestea trecând în subordonarea AŞM.

Perioada cea mai dramatică pentru sec-
torul moldovenesc de cercetare-dezvoltare 

a fost în anii 1996-2001, când alocările bu-
getare pentru sector au scăzut de la 0,38% 
la 0,17% din PIB (Figura 36). Până în 2004 
fi nanţarea sectorului a crescut moderat, 
atingând 0,21% din PIB, după care fi nanţa-
rea s-a majorat esenţial, atingând 0,46% din 
PIB în 2006.

Dar majorarea alocaţiilor nu este sufi ci-
entă pentru a recupera pierderile pe care le-
a suportat sectorul în perioada de tranziţie. 
Practica internaţională arată că, în cazul fi -
nanţării sectorului C&D cu mai puţin de 1% 
PIB timp de 5-7 ani, este distrus potenţialul 
ştiinţifi co-tehnic al ţării, ceea ce presupune 
şi scăderea nivelului de competitivitate al 
economiei. În Moldova, nivelul foarte redus 
de fi nanţare al sectorului de C&D persistă de 
zeci de ani, reducând foarte puternic capaci-
tăţile unităţilor de cercetare, prin învechirea 
morală şi fi zică a utilajului de cercetare şi 
scăderea drastică a numărului şi pregătirii 
personalului din sectorul dat. 

Totodată, majorarea alocărilor fi nanci-
are nu poate compensa slăbiciunile interne 
ale sectorului în ceea ce priveşte alocarea şi 
utilizarea efi cientă a fondurilor. Mai mult, 
în Republica Moldova sectorul de C&D şi 
cel industrial coexistă practic în spaţii para-
lele. Dacă în ţările avansate ponderea inves-
tiţiilor private în sectorul C&D este de peste 
50%227, în Republica Moldova în anul 2006 
cca. 17% au fost surse obţinute din granturi 
internaţionale şi mai puţin de 3% din con-
tracte economice şi servicii prestate (marea 
parte a serviciilor reducându-se la arenda-
rea spaţiilor proprii). Interesul investiţional 
al sectorului privat pentru cercetare-dezvol-
tare este strâns legat de implementarea re-
zultatelor cercetării şi inovării în industrie, 
implementare care în Moldova este foarte 
redusă (în anul 2006 - 142 invenţii utilizate 
de 84 întreprinderi228). 

Potenţialul uman al sectorului este, de 
asemenea, în continuă diminuare, dato-
rită fl uxului mare de specialişti din sector 
(fi e în alte sectoare, fi e peste hotarele ţării), 
îmbătrânirii personalului ce activează în 
sector şi a încadrării unui număr redus de 
tineri specialişti. Deşi numărul de conferiri 
a gradelor ştiinţifi ce este sufi cient pentru 

8.2. Cercetarea şi dezvoltarea tehnologică

EVOLUŢIILE:  +1 

SITUAŢIA:  0

PERSPECTIVELE: 0 

Sursa: BNS şi CCTM

Figura 36 Finanţarea guvernamentală a sectorului de cercetare-
dezvoltare, % din PIB. 

226  „Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova”, nr.259-XV 
din 15 iulie 2004, aprobat de Parlamentul Republicii Moldova.

227  Indicatorul respectiv este egal cu 63% în SUA, 70% în Finlanda, iar 
media UE este de 56%.

228  Conform raportului statistic nr. 4-tn „Depunerea, implementarea 
şi utilizarea invenţiilor şi propunerilor de raţionalizare” prezentat la 
Biroul Naţional de Statistică.
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menţinerea potenţialului ştiinţifi c al ţării, 
are loc deplasarea centrului de greutate că-
tre domeniile ştiinţifi ce în care reproduce-
rea cadrelor ştiinţifi ce e cea mai dinamică. 
În domeniile în care se observă o creştere 
bruscă a numărului de susţineri de teze de 
doctorat (medicinei, economiei, dreptului, 
pedagogiei, ştiinţelor politice), de regulă, 
calitatea tezelor e mult mai redusă decât în 
domeniile cu dezvoltare stabilă. Obţinerea 
titlului ştiinţifi c în Moldova este un lucru 
relativ uşor, iar valoarea (recunoaşterea/
echivalarea) internaţională a titlului este 
foarte greu de realizat.

Deşi a fost redus numărul de burse de 
studii prin doctorat oferite de guvern (de la 
600 în 2004 la 311 în 2006), ele rămân neso-
licitate (20 burse în 2006). Suprasolicitarea 
studiilor de doctorat la specialităţi ca ştiinţe 
umanistice, pedagogice şi economice şi nu-
mărul sporit de acordări de titluri ştiinţifi ce 
în aceste domenii este cauzat de nivelul su-
perfi cial al cercetărilor, competenţa redusă 
a experţilor şi de nivelul ridicat de corupţie 
în aceste sectoare. În consecinţă, avem un 
număr mare de specialişti cu o pregătire 
slabă în domeniul ştiinţelor umanistice, 
iar potenţialul uman în domeniul ştiinţelor 
exacte şi agricole, direcţii strâns legate de 
necesităţile ţării, este în continuă scădere.

Riscuri

 Continuarea distrugerii potenţialului ştiinţifi -
co-tehnic al ţării datorită nivelului insufi cient 
de fi nanţare a sectorului C&D, creşterea lentă a 
volumului de fi nanţare al sectorului şi nedepă-
şirea barierei de 1% din PIB a alocaţiilor pentru 
ştiinţă, către anul 2009. 

 Accentuarea monopolizării de către AŞM a 
administrării sectorului C&D, direcţionării in-
adecvate a mijloacelor fi nanciare şi reducerea 
treptată a autonomiei unităţilor de cercetare. 

 Focalizarea insufi cientă asupra direcţiilor de cer-
cetare importante pentru Republica Moldova şi 
orientarea redusă a mijloacelor fi nanciare către 
aceste direcţii. 

 Continuarea degradării bazei tehnico-materiale a 
unităţilor de cercetare care duce la scăderea şi mai 
accentuală a competitivităţii unităţilor de cercetare.

 Direcţionarea insufi cientă a cercetărilor către 
aplicaţii practice datorită politicilor inadecvate 
şi a defi cienţelor de ordin fi nanciar. 

 Menţinerea nivelului redus de colaborare dintre 
sectorul C&D şi cel privat şi a climatului investi-
ţional neatractiv pentru sectorul privat.

 Continuarea reducerii potenţialului ştiinţifi c al 
ţării cauzat de motivarea insufi cientă a tinerilor 
pentru a începe cariera ştiinţifi că şi pentru a ac-
tiva în acest sector.

Politici guvernamentale 
La iniţiativa AŞM în 2004 a fost adoptat 

„Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Re-
publicii Moldova”, după care au fost lansate 
un şir de reforme în sectorul C&D, care au 
fost destul de şocante pentru comunitatea 
ştiinţifi că din ţară. Competenţele de admi-
nistrare a sectorului C&D şi de gestionare a 
resurselor bugetare destinate acestui sector 
au fost acordate Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei şi exercitată prin Consiliul Suprem 
pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică. 
După aprobarea codului, infrastructura sec-
torului a fost radical modifi cată (101 uni-
tăţi de cercetare în anul 2005, 38 unităţi în 
2006). Direcţiile de fi nanţare ale sectorului, 
precum şi cuantumul fi nanţărilor o decide 
CSSDT. Cu toate că majoritatea alocărilor 
fi nanciare au loc în bază de proiecte insti-
tuţionale, se insistă asupra fi nanţării în bază 
de proiect de cercetare. Accesul la mijloacele 
fi nanciare bugetare e deschis doar unităţilor 
de cercetare acreditate de către Consiliul 
Naţional pentru Acreditare şi Atestare.

Din 2005 CSSDT, prin intermediul 
Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic, 
desfăşoară concursuri pentru proiecte de 
transfer tehnologic. Una din condiţiile par-
ticipării la concurs este cofi nanţarea proiec-
tului de către sectorul privat în proporţie de 
60%. Din cauza direcţionării insufi ciente a 
cercetărilor către aplicaţii practice, interacţi-
unii foarte slabe dintre sectorul privat şi şti-
inţă, precum şi interesului infi m al sectoru-
lui privat faţă de aplicarea şi implementarea 
rezultatelor ştiinţifi ce, ediţiile precedente ale 
concursului au fost desfăşurate repetat, iar 
nivelul de continuitate al proiectelor fi nan-
ţate este foarte redus.

În 2007 a fost aprobată legea cu privire 
la parcurile ştiinţifi co-tehnologice şi incu-
batoarele de inovare229, care prevede crearea 

229  Legea Republicii Moldova nr.138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile 
ştiinţifi co-tehnologice şi incubatoarele de inovare. 
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de parcuri, în care întreprinderile rezidente 
vor implementa direct rezultatele ştiinţifi ce 
şi vor putea benefi cia de un şir de înlesniri 
pentru a crea produse inovaţionale, mai ief-
tine si mai calitative decât cele importate. În 
acelaşi timp, actele legislative existente nu 
asigură baza juridică necesară pentru comer-
cializarea rezultatelor activităţii ştiinţifi ce şi 
nu determină formarea în ţară a unui climat 
favorabil inovaţiilor în sectorul C&D. 

Deşi modalitatea de fi nanţare prin pro-
grame instituţionale rămâne predominantă, 
AŞM dezvoltă metoda de fi nanţare a secto-
rului de C&D în bază de proiecte. O limitare 
a participării la concursurile de proiecte de 
cercetare fi nanţate din mijloace publice este 
că instituţia ştiinţifi că trebuie să fi e acredita-
tă de către Consiliul Naţional pentru Acre-
ditare şi Atestare, lucru care conduce la o di-
ferenţiere a instituţiilor. Lasă mult de dorit 
nivelul de pregătire şi desfăşurare a concur-
surilor, nivelul de expertizare a proiectelor, 
precum şi transparenţa în cadrul procesului 
de selectare a proiectelor.

Începând cu 2005, circa 20% din sursele 
bugetare sunt alocate anual pentru condiţio-
narea bazei experimentale, fi nanţarea depla-
sărilor de creaţie şi a cercetărilor în teren . În 
anul 2006, cca. 15 % din sumele alocate sec-
torului cercetare şi dezvoltare au fost direc-
ţionate pentru procurarea de echipament, 
sumă care a făcut posibilă achiziţionarea 
utilajului şi materialelor adiacente şi a teh-
nicii de calcul şi mai puţin a echipamentu-
lui performant de cercetare, care este foarte 
costisitor. Din aceleaşi surse, în 2006 au fost 
reamenajate peste 20 laboratoare de cerce-
tare. Pentru starea actuală a bazei tehnico–
materiale, sumele alocate renovării sale sunt 
infi me şi îmbunătăţesc foarte puţin nivelul 
de dotare cu echipament de cercetare.

Creşterea volumului burselor pentru 
studiile de doctorat (de la 300 lei în 2004, 
la 750 în 2006) şi reducerea numărului de 
burse de doctorat au contribuit puţin la 
ridicarea nivelului calităţii instruirii prin 
doctorat. Acţiunile organelor competente în 
direcţia adaptării programelor de studii, fa-
cilitării preluării de către tineri a experienţei 
generaţiilor anterioare, dezvoltării mobilită-
ţii, în special a tinerilor cercetători, oferirea 
de garanţii sociale, nu sunt bine coordonate 
şi structurate în etape clare de dezvoltare. 

Una din sarcinile asumate de către AŞM - 
de a contribui la interacţiunea temeinică a 
ştiinţei cu sistemul de învăţământ - a fost 
compromisă prin iniţierea edifi cării liceului 
şi universităţii academice, fapt care va con-
tribui la crearea ciclului închis de pregătire a 
cadrelor pentru sectorul de cercetare.

Recomandări 
Efortul primordial pentru sectorul C&D 

constă în depăşirea nivelului fi nanţărilor 
acestui sector, până la 1% PIB către anul 
2009 şi cu asigurarea repartizării adecvate 
a resurselor. Nedepăşirea barierei de 1% va 
duce la ruinarea competitivităţii şi accentu-
ării transformării sectorului într-unul au-
xiliar şi neatractiv. Este necesară revizuirea 
concepţiei politicii de cercetare şi dezvoltare, 
care ar putea să se bazeze pe următoarele:

 Descentralizarea administrării sectorului de C&D 
prin instituirea câtorva „poluri” specializate care 
ar coordona şi monitoriza domeniile specifi ce. 

 Sporirea volumului de fi nanţare a sectorului de 
cercetare şi dezvoltare, inclusiv prin atragerea 
resurselor private şi externe şi depăşirea barierei 
de 1% din PIB a alocaţiilor către ştiinţă în anul 
2009 şi de 1,5% către anul 2013.

 Diversifi carea alocaţiilor fi nanciare pentru cer-
cetări ştiinţifi ce şi posibilitatea utilizării lor de 
către toate unităţile de cercetare, cu asigurarea 
nivelului de pregătire şi desfăşurare a concursu-
rilor proiectelor de cercetare, sporirea calităţii şi 
nivelului de evaluare a performanţelor şi grantu-
rilor de cercetare. Evaluarea trebuie făcută exclu-
siv pe baza unor criterii de performanţă interna-
ţională, abandonând practicile de „echivalare” şi 
asigurând transparenţa totală a evaluărilor.

 Integrarea procesului de cercetare cu procesul de 
instruire în instituţiile de învăţământ universitar 
prin crearea modelelor de centre de cercetare de 
profi l în cadrul celor mai bune universităţi şi asi-
gurarea suportului fi nanciar suplimentar către 
aceste centre. 

 Stabilirea climatului favorabil inovaţiilor şi în 
special a semiinovaţiilor, pentru comercializa-
rea rezultatelor activităţii ştiinţifi ce prin crearea 
şi adaptarea bazei juridice, aplicării unor sti-
mulente fi scale, cum ar fi  mecanismul prin care 
fi rmele private să poată dona 2% din impozitul 
pe profi t pentru o instituţie de cercetare publică 
sau privată.

 Asigurarea nivelului competitiv al cercetărilor 
prin renovarea infrastructurii de cercetare (spo-
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rirea volumului alocaţiilor pentru echipament 
de cercetare) şi asigurarea unui nivel adecvat 
de salarizare a angajaţilor din sector, facilitarea 
procedurii de creditare personală a cadrelor ce 
activează în sfera de cercetare şi dezvoltare.

 Focalizarea primară asupra direcţiilor de cer-
cetare importante pentru Republica Moldova 
(domeniile tehnicii, agriculturii, medicinei vete-
rinare, farmaciei) şi creşterea volumului alocă-
rilor de mijloace fi nanciare către aceste direcţii, 
inclusiv în vederea dezvoltării infrastructurii şi 
asigurării stabilităţii alocărilor fi nanciare.

 Crearea de condiţii atractive pentru planifi ca-
rea carierei în sectorul de cercetare (în special 
în sectoarele în care se înregistrează o defi cienţă 
de cadre) prin stimularea materială (triplarea 
burselor/salariilor) a tinerilor care se angajează 

să rămână în cercetare, creşterea nivelului de 
instruire, diversifi carea ofertelor de instruire, 
adaptarea programelor de studii specializate şi 
oferirea de garanţii sociale (în special, asigurare 
cu spaţiu locativ).

 Adaptarea programelor de cercetare către nece-
sităţile reale curente şi de scurtă perspectivă ale 
economiei (cercetare orientată către tehnologii).

 Cercetarea şi dezvoltarea în scopul identifi cării 
problemelor socio-economice specifi ce (cerce-
tare orientată pe probleme), care include cerce-
tările aplicative menite să ajute Republica Mol-
dova să facă faţă numeroaselor cerinţe/necesităţi 
socio-umane şi să o susţină în implementarea 
politicilor sectoriale (agricultură, securitatea 
energetică etc.).
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Implementarea tehnologiilor informaţi-
onale şi de comunicaţii în sistemul educaţio-
nal se afl ă la o etapă de tranziţie, informatica 
şi/sau tehnologiile informaţionale fi ind stu-
diate ca discipline distincte în învăţământul 
secundar general şi profesional, mediu de 
specialitate şi superior. Instituţiile de învă-
ţământ superior au instituit noi specialităţi 
de profi l informatic şi au implementat me-
todele de instruire asistată de computer în 
predarea anumitor cursuri. Actualmente, 
în Republica Moldova 14 universităţi oferă 
specializări în domeniul IT. Un număr des-
tul de vast de specializări în domeniul IT 
este oferit atât de instituţiile superioare de 
învăţământ public, cât şi unele private, iar 
interesul studenţilor pentru aceste speciali-
zări este în creştere (Figura 37). 

Conform opiniei reprezentanţilor uni-
versităţilor, piaţa muncii din Republica Mol-
dova are un potenţial limitat pentru a angaja 
toţi specialiştii IT. Numărul de companii IT 
este relativ mic, majoritatea din ele au colec-
tive mici, iar celelalte companii au nevoie de 
specialişti IT doar în departamentul IT. În 
acelaşi timp, se remarcă o cerere constantă 
a specialiştilor IT califi caţi moldoveni din 
partea companiilor internaţionale. Contra-

dicţia aceasta apare din cauza decalajului 
între cererea şi oferta de specialişti IT pro-
fesionişti. De obicei, absolvenţii IT au doar 
cunoştinţe de bază şi nu au experienţă, în 
timp ce companiile au nevoie de specialişti 
înalt califi caţi care nu ar necesita o lungă 
perioadă de adaptare, dar în scurt timp ar 
aduce profi t prin activitatea lor. Prin urma-
re, mulţi absolvenţi IT se angajează în alte 
domenii, alţii pleacă la muncă peste hotare 
sau lucrează independent. 

Chiar dacă legislaţia din domeniul în-
văţământului superior prevede autonomia 
instituţională, în realitate aceasta nu funcţi-
onează la nivelul instituţiilor superioare de 
formare profesională. Acestea nu posedă ca-
pacitatea de a colabora şi coordona în mod 
direct programele de studii cu benefi ciarii de 
pe piaţa forţei de muncă. Instituţiile de învă-
ţământ superior de stat în continuare rămân 
detaşate de piaţa forţei de muncă şi nu au 
capacitatea instituţională de a se adapta la 
rigorile acesteia. În schimb, o cu totul altă 
situaţie se prezintă în cadrul universităţilor 
private. În anumite domenii de pregătire 
profesională parteneriatul inter-instituţio-
nal funcţionează, contribuind la dezvoltarea 
logistică şi infrastructurală a acestor entităţi 
educaţionale.

Unul din cele mai importante proiecte 
din domeniul informatizării învăţământului 
secundar din Republica Moldova îl consti-
tuie programul “Salt”, care a fost iniţiat în 
anul 2004, la propunerea preşedintelui ţării, 
şi prevede computerizarea şi conectarea la 
reţeaua Internet a tuturor instituţiilor preu-
niversitare de învăţământ, fi ind o premieră 
în ţările CSI şi Europa de Est. Conform da-
telor Ministerului Educaţiei şi Tineretului, 
datorită programului „Salt” actualmente 
în instituţiile de învăţământ din republică 
funcţionează 813 săli de calculatoare. Însă 
în multe din acestea accesul la Internet este 
restricţionat, iar peste 70% din calculatoare-
le incluse în sistem nu corespund necesităţi-
lor tehnice actuale.

În acelaşi timp, după cum se constată 
într-un raport ministerial cu privire la pro-

8.3. Subiect special: tehnologiile informaţionale 
în sectorul educaţional

Note: * - estimările autorilor
Surse: BNS, informaţii din partea universităţilor

Figura 37 Numărul de studenţi înmatriculaţi şi absolvenţi 
în domeniul IT, mii persoane
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gramul „Salt”230, pentru ca programul să dea 
rezultatele scontate nu este sufi cientă dota-
rea cu tehnică de calcul a instituţiilor de în-
văţământ. Este foarte important de a acorda 
atenţie sporită instruirii pedagogilor, care în 
marea lor majoritate nu cunosc computerul. 
Deja au fost instruiţi 7000 de profesori, iar în 
2007 se prevede instruirea a 12-13 mii de pro-
fesori. Totodată, au fost deschise 17 centre de 
instruire a pedagogilor, dintre care 14 se afl ă 
în mediul rural. Cu toate acestea, persistă un 
mare decalaj între nivelul de instruire în do-
meniul informaticii a elevilor din localităţile 
urbane şi a celor din localităţile rurale. Din 
lipsă de cadre didactice în domeniul informa-
ticii, sunt numeroase cazuri când profesorii 
care predau informatica sunt, de fapt, specia-
lişti în biologie, chimie sau alt domeniu.

În prezent se observă creşterea decala-
jului între cererea şi oferta de specialişti IT. 
Conform unui studiu231, în anul 2008 în Eu-
ropa se va manifesta o insufi cienţă de până la 
o jumătate de milion de persoane califi cate în 
domeniul tehnologiilor avansate de comuni-
caţii, necesare impulsionării economiei euro-
pene. Totodată, în aproximativ o treime din 
cele 31 de ţări studiate, cererea pentru aceste 
aptitudini profesionale va depăşi oferta cu 
peste 20%. Cele mai semnifi cative defi cite vor 
fi  înregistrate în ţările est-europene.

Lipsa comunicării între universităţi şi 
companiile IT complică formarea unor speci-
alişti care ar fi  gata să intre în procesul de pro-
ducţie fără costuri adiţionale enorme pentru 
instruire. Majoritatea managerilor compani-
ilor private nu sunt la curent cu particulari-
tăţile procesului educaţional în domeniul IT 
la diferite instituţii superioare de învăţământ. 
Drept urmare, companiile întâlnesc difi cultăţi 
în angajarea personalului, deoarece este difi -
cil de a înţelege aptitudinile absolvenţilor şi 
de a stabili sarcinile la care ar putea face faţă. 
Majoritatea companiilor doresc să cunoască 
detaliile cursurilor universitare, dar multe 
universităţi nu-şi publică planurile sale de 
studii, considerându-le proprietate intelectu-
ală. Chiar dacă nu dispun de multă informaţie 
referitor la subiectul dat, managerii compani-
ilor IT sunt nemulţumiţi de curriculurile cur-
surilor şi, în general, le consideră învechite şi 
lipsite de practică. Managerii consideră foarte 
important şi necesar pentru studenţi să înve-
ţe bazele tehnologiilor moderne şi sistemelor 
alături de teoriile fundamentale. Aceasta ar 

reduce timpul necesar pentru formarea tână-
rului absolvent în cadrul întreprinderii.

Un alt risc serios este expansiunea învăţă-
mântului superior în IT pe fundalul stagnării 
nivelului de calitate. Circa 50-60% dintre cei 
înmatriculaţi au nivelul de pregătire în infor-
matică mai scăzut decât media necesară. Pe 
de altă parte, structura curriculară nu este fl e-
xibilă şi nu stimulează mobilitatea studenţilor. 
Sistemul actual de învăţământ şi piaţa muncii 
nu oferă sufi cientă libertate pentru excelenţă 
şi stimulente pentru competitivitate. 

Recomandări
 Pentru ridicarea nivelului de competitivitate a spe-

cialiştilor IT este necesar să se stabilească relaţii de 
comunicare triunghiulară între Ministerul Edu-
caţiei şi Tineretului, universităţi şi mediul de afa-
ceri. Implicarea oamenilor de afaceri în procesul 
de studiu va contribui respectiv şi la dezvoltarea 
companiilor IT, prin capacităţile personalului cu o 
formare profesionistă. Fiind la o etapă de reforma-
re în procesul de învăţământ universitar este mo-
mentul potrivit pentru a implica manageri IT în 
elaborarea curricumurilor. 

 Una din soluţiile dezvoltării învăţământului IT din 
Moldova este internaţionalizarea pieţei şi integra-
rea în alte sisteme de învăţământ internaţionale. 
În prezent, pentru a obţine o diplomă de studii 
superioare franceză nu mai este necesar de a ple-
ca la studii în Franţa, pentru că diploma poate fi  
obţinută la extensiunile universităţilor franceze în 
Bulgaria sau în România. Pentru ca acest lucru să 
fi e posibil şi în Republica Moldova trebuie permis 
universităţilor străine să deschidă fi liale unde stu-
denţii vor învăţa conform programelor universită-
ţilor-mamă, fără a fi  obligate să racordeze progra-
mul de studiu la cel impus de Ministerul Educaţiei 
şi Tineretului. Aceasta va duce la dezvoltarea pieţei 
învăţământului universitar şi la creşterea concu-
renţei, ceea ce presupune şi creşterea calităţii. 

 Un obstacol în atragerea investitorilor în domeniul 
educaţional este politica de restricţionare a admite-
rii la studii universitare prin contract atât în institu-
ţiile de stat, cât şi în cele private232. De fapt, această 
politică este o încălcare fl agrantă a dreptului omu-
lui la învăţătură consfi nţit prin constituţie. Trierea 
studenţilor trebuie să fi e un proces fi resc care să 
aibă loc în instituţia de învăţământ şi care să ducă 
la eliminarea studenţilor care nu sunt competitivi. 

230  Raport al Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova 
prezentat în cadrul şedinţei speciale de lucru a Guvernului Republicii 
Moldova din 24.01.2007.

232 Studiu comandat de Cisco Systems şi realizat de IDC, descris în 
raportul „Networking Skills in Europe: will an increasing shortage 
hamper competitiveness in the global market?”.

232 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.434 din 25 aprilie 2006 
cu privire la planurile unice de înmatriculare a studenţilor şi elevilor 
în instituţiile de învăţământ superior (ciclul I), mediu de specialitate şi 
secundar profesional.





Moldova regională



“Lucrul cel mai rău este postura 
constrânsă în care ne ţine nevoia. 
Omul nevoiaş nu merge ca ceilalţi. 
El sare, se târâie, se încolăceşte, 
se răsuceşte... ” 
     Diderot, fi lozof şi iluminist francez
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Diagnoza 
În ultimii 15 ani, în Republica Moldo-

va s-au agravat discrepanţele în dezvoltarea 
municipiilor Chişinău şi Bălţi în raport cu 
restul teritoriului. Acestea se manifestă prin 
concentrarea activităţii economice în cele 
două mari localităţi urbane (vezi MOLDO
VA URBANĂ), diferenţe pronunţate în ni-
velul de trai şi în dezvoltarea infrastructurii 
fi zice şi de afaceri şi a factorilor de producţie. 
După principalii indicatori de dezvoltare so-
cio-economică pe cap de locuitor, majorita-
tea raioanelor înregistrează valori sub media 
naţională. Totuşi, o serie de zone sunt deose-
bit de defavorizate. Starea lor de defavorizare 
a fost infl uenţată de o serie de factori. 

Specifi cul dezvoltării anterioare este 
frecvent desconsiderat, chiar dacă este evi-
dent că localităţile care în perioada sovietică 

au depins de 1-2 întreprinderi mari au sufe-
rit mai mult în urma restructurării acestora 
decât marile oraşe care aveau o bază econo-
mică mai diversifi cată sau decât unele sate 
mai prospere. Încă din perioada sovietică, 
partea de nord a ţării este mai dezvoltată de-
cât centrul şi sudul. Acest factor determină şi 
limitele posibilităţilor de dezvoltare ale unei 
localităţi sau regiuni. Se observă şi manifes-
tarea diferită a iniţiativei şi responsabilită-
ţii locale. Din cauza eşecului pieţei şi lipsei 
de intervenţie a guvernului, subdezvolta-
rea acestor zone a fost agravată de calitatea 
proastă a infrastructurii sau chiar de absenţa 
acesteia (drumuri, telecomunicaţii, energie).

Modernizarea vieţii economice şi soci-
ale are loc în industrie, servicii şi comerţ, iar 
în agricultură – practic nu se observă. Astfel, 
zonele caracterizate de specializarea agricolă 
şi ponderea mare a populaţiei rurale se afl ă 

9.1. Zonele defavorizate din Moldova

Moldova regională

Ultimul capitol al raportului încearcă să privească starea ţării în „secţiune” regională. Deşi 
întreaga Republică Moldova nu se afl ă la un nivel avansat de bunăstare, primul subcapitol 
arată că unele zone şi comunităţi din ţară sunt cu mult mai defavorizate din cauza unui 
amalgam de factori economici, sociali, geografi ci şi de infrastructură. În următorul subcapitol 
se analizează starea de lucruri în Moldova rurală, unde îşi au reşedinţa peste 60% din 
cetăţeni. Cu toate că satele din Republica Moldova formează un grup foarte eterogen ca 
nivel şi perspective de dezvoltare, autorii au reuşit să identifi ce un set de factori comuni 
care determină procesele de dezvoltare în majoritatea localităţilor. Subcapitolul „Moldova 
urbană” constată că, în sensul deplin al noţiunii, în ţară sunt oraşe cu mult mai puţine 
decât stipulează documentele ofi ciale. Dezvoltarea urbană este un proces care se observă, 
cu o intensitate moderată, în numai câteva localităţi. Restul aşezărilor pretinse urbane 
sunt expuse de fapt unor riscuri de ruralizare a activităţii economice şi a modului de trai. 
În subcapitolul patru este expusă problematica dezvoltării economice şi sociale a Unităţii 
Teritoriale Autonome Găgăuzia, care se confruntă cu riscuri şi oportunităţi deosebite. O 
delimitare mult mai clară a competenţelor dintre Guvernul Republicii Moldova şi autorităţile 
regionale ar crea premise pozitive şi pentru reintegrarea Transnistriei în câmpul politic, 
economic şi legislativ al Republicii Moldova. Economiei transnistrene îi este consacrat un 
subiect special în acest capitol. Această parte a raportului se încheie cu un subiect special 
de maximă relevanţă şi actualitate pentru dezvoltarea regională – turismul. Autorii arată 
că în pofi da unui potenţial important pentru dezvoltarea sectorului, problemele politicilor 
sectoriale şi de gestionare a patrimoniului nu permit maximizarea efectelor economice şi 
sociale benefi ce pentru dezvoltarea regiunilor unde se afl ă zone de atracţie turistică.

EVOLUŢIILE:  -1 

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: -1
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în grupul de risc. Rata medie a urbanizării 
pe raioane constituie doar 21%, dar în peste 
jumătate din ele ponderea populaţiei urbane 
este cu mult sub acest nivel. În aceste zone se 
observă o combinaţie de rate înalte ale şo-
majului structural şi ponderi mari ale forţei 
de muncă ocupate în agricultură. Aceşti doi 
factori corelează în mod semnifi cativ cu o 
rată ridicată a mortalităţii infantile şi cu o 
tendinţă a migrării populaţiei spre alte zone, 
în căutare de locuri de muncă. 

Politicile inconsistente în realizarea re-
formei teritorial-administrative au avut im-
pact asupra dezvoltării teritoriale. Drepturile 

şi obligaţiile legale ale autorităţilor publice nu 
sunt acoperite cu resurse fi nanciare respecti-
ve, iar sistemul fi nanciar public rămâne cen-
tralizat. Absoluta majoritate a APL depinde 
de transferurile de la bugetul central, iar ve-
niturile proprii la bugetele locale variază tipic 
între 25 şi 35%. În consecinţă, APL nu dispun 
de instrumente fi scale pentru administrarea 
efi cientă a comunităţilor, fi ind subminat prin-
cipiul autonomiei fi nanciare şi subsidiarităţii.

Ca efect, se manifestă decalaje substan-
ţiale în dezvoltarea localităţilor, atât între 
raioane, cât şi în cadrul lor. Practic, în toate 
raioanele municipiile şi localităţile relativ 
dezvoltate coexistă, uneori în vecinătatea 
imediată, cu cele subdezvoltate. Pentru ca-
racterizarea deprivării social-economice a 
localităţilor Ministerului Economiei şi Co-
merţului utilizează 7 indicatori (venituri, 
situaţia economică, demografi că, asistenţă 
medicală, educaţională, condiţiile de trai, 
amplasarea geografi că), asigurând pe aceas-
tă bază agregarea datelor obţinute într-un 
indicator al deprivării multiple233. Conform 
acestei metodologii, raionul Nisporeni este 
cel mai subdezvoltat din ţară. 10 din 85 cele 
mai deprivate comunităţi locale din ţară se 
afl ă în raionul Nisporeni. Peste 41% din po-
pulaţia raionului trăieşte în localităţi care 
aparţin celui mai deprivat grup de localităţi 
din ţară. Urmează Rezina (33,9%) şi Străşeni 
(31,8%), iar la polul opus se afl ă Drochia şi 
localităţile suburbane ale mun. Chişinău, cu 
respectiv 2,7% şi 1,0%. Tabelul 25 prezintă 
raioanele unde se afl ă localităţile din prima 
decilă a celor mai sărace localităţi.

Un alt studiu234 refl ectă diferenţele de 
dezvoltare social-economică prin agregarea 
în Indicatorul Dezvoltării Economico-So-
ciale (IDES) a 18 indicatori din 3 domenii 
(economic, social şi infrastructură). Pe baza 
IDES raioanele pot fi  grupate în 3 mari cate-
gorii (Tabelul 26):

 Zonele cu potenţial de restructurare sunt ra-
ioanele Edineţ, Donduşeni, Taraclia şi UTA 
Găgăuzia cu un nivel al IDES mai mare de 0,5. 
Acestea dispun de potenţial de dezvoltare sunt 
relativ atractive pentru investiţii, iar teritoriul lor 
este traversat de căi de transport de importanţă 
regională sau naţională. Infrastructura pentru 
afaceri este satisfăcătoare, dar persistă probleme 
de restructurare industrială.

 Zonele asistate sunt 21 de raioane unde IDES 
variază între -0,5 şi 0,5. Acestea necesită apli-

Tabelul 25 Extinderea deprivării multiple

Sursa: Raport privind sărăcia şi impactul politicilor, Ministerul Economiei şi Comerţului, Chişinău 2006, pag. 64.

Rang Raion Extinderea Rang Raion Extinderea

1 Nisporeni 41.17 12. Leova 7.79

2 Rezina 33.88 13. Criuleni 7.05

3 Străşeni 31.76 14. Cantemir 6.94

4 Soroca 27.80 15. Ştefan-Vodă 5.90

5 Călăraşi 23.56 16. Orhei 5.84

6 Cimişlia 22.69 17. Teleneşti 5.68

7 Hânceşti 19.59 18. Ialoveni 4.19

8 Ungheni 16.34 19. Donduşeni 3.07

9 Şoldăneşti 14.57 20. Drochia 2.71

10 Făleşti 14.17 21. Mun. Chişinău 1.03

11 Floreşti 11.03

233  Raportul privind sărăcia şi impactul politicilor, Ministerul Economiei 
şi Comerţului, Chişinău 2006. Pentru a compara gradul de deprivare 
la nivel de raion, au fost calculate rangurile medii ale raioanelor 
adunând rangurile primăriilor înmulţite la totalul populaţiei în 
primărie, iar apoi împărţind cifra obţinută la totalul populaţiei din 
raion (media ponderată la populaţie).

234  “Delimitarea regiunilor de dezvoltare în contextul descentralizării 
fi scale, autori Lilian Galer şi Mihai Roşcovan în „Descentralizarea 
fi scală. Provocări pentru Republica Moldova”, Editura Epigraf, 2006.

Raion IDES Raion IDES Raion IDES

Edineţ 0.81227 Glodeni 0.23918 Ialoveni -0.31745

Taraclia 0.80105 Basarabeasca 0.20749 Făleşti -0.35298

UTA Găgăuzia 0.59795 Briceni 0.12895 Şoldăneşti -0.45135

Donduşeni 0.52688 Criuleni 0.0544 Cimişlia -0.50899

Orhei 0.48077 Floreşti 0.03616 Sângerei -0.52188

Ocniţa 0.48046 Rezina 0.02787 Leova -0.56627

Soroca 0.4034 Ştefan Vodă -0.01578 Hânceşti -0.63376

Anenii Noi 0.37975 Străşeni -0.10455 Teleneşti -0.73549

Drochia 0.35718 Călăraşi -0.11383 Nisporeni -0.77085

Râşcani 0.32914 Căuşeni -0.13311 Cantemir -0.77533

Cahul 0.32817 Ungheni -0.17165 Dubăsari -1.42524

Tabelul 26 Distribuţia raioanelor în funcţie de valorile Indicatorului 
Dezvoltării Economico-Sociale

Sursa: Lilian Galer, Mihai Roşcovan “Delimitarea regiunilor de dezvoltare în contextul descentralizării fi scale, pag. 140-158. 
Descentralizarea fi scală. Provocări pentru Republica Moldova. Editura Epigraf, 2006, pag. 149.
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carea unor programe de dezvoltare menite să 
faciliteze creşterea economică. Categoria începe 
cu raionul Orhei şi se încheie cu raionul Şoldă-
neşti.

 Zonele defavorizate reprezintă cele mai sub-
dezvoltate unităţi administrativ-teritoriale unde 
IDES se situează sub –0,5. Zone defavoriza-
te sunt: în zona de nord - raionul Sângerei; în 
zona de centru - raioanele Teleneşti, Nisporeni, 
Hânceşti şi Dubăsari, şi în zona de sud - Leova, 
Cimişlia şi Cantemir. 

Indiferent de metodologia utilizată pu-
tem remarca că principalele caracteristici 
ale zonelor defavorizate sunt infrastructura 
subdezvoltată în domeniul transportului şi 
a reţelelor de utilităţi publice, nivelul înalt 
de şomaj combinat cu o emigraţie intensă a 
populaţiei şi lipsa unei educaţii antrepreno-
riale minime a populaţiei. 

Riscuri
Riscurile majore pentru zonele defavo-

rizate din Republica Moldova derivă din po-
liticile guvernamentale inefi ciente. Lipseşte 
o Strategie de dezvoltare urbană, iar Progra-
mul Naţional „Satul Moldovenesc” este im-
plementat doar la nivel de rapoarte şi şedin-
ţe publice. Continuă tendinţa centralizării 
fi nanţelor publice, nu au fost aprobate până 
în prezent Strategia de dezvoltare regională 
şi Strategia de descentralizare fi scală. 

Din cauza capacităţilor limitate ale ad-
ministraţiei publice locale, zonele defavo-
rizate nu pot absorbi efi cient fonduri de la 
donatori şi nu pot atrage resurse investiţio-
nale, riscând să rămână şi mai mult în urmă 
în procesul de dezvoltare. Fiind nevoite să-
şi orienteze economia locală spre activităţi 
tradiţionale, cu o valoare adăugată redusă, 
aceste comunităţi infl uenţează negativ com-
petitivitatea economică a ţării.

Emigrarea intensă şi migraţia spre ma-
rile oraşe este o consecinţă a stării de sub-
dezvoltare acută a zonelor nominalizate. 
Astfel, conform datelor recensământului 
din 2004, 8% din populaţia ţării era absentă 
fi ind plecată peste hotare. Însă în raioanele 
cele mai defavorizate această cotă este mai 
înaltă: Cimişlia - 12,6%, Sângerei, Cantemir 
şi Leova -11%, Nisporeni -10%. Totodată, 
epuizarea resurselor umane din zonele re-
spective compromite şi mai mult dezvolta-
rea lor durabilă. 

Politici guvernamentale
În perioada de independenţă, dezvolta-

rea regională a lipsit de pe agenda politicilor 
publice. Autorităţile centrale nu dispun nici 
până în prezent de politici clare de dezvol-
tare a zonelor defavorizate. Formal, dezvol-
tarea regională este componentă a SCERS, a 
PAUERM şi una din priorităţile principale 
în PND. În decembrie 2006, în urma insis-
tenţei şi infl uenţei repetate a UE, Parlamen-
tul a aprobat Legea cu privire la dezvoltarea 
regională, Legea descentralizării adminis-
trative şi Legea administraţiei publice locale 
în redacţie nouă. Pentru a asigura imple-
mentarea politicilor regionale, a fost creat 
Ministerul Administraţiei Publice Locale. 
Dar lipsa de experienţă, capacitatea umană 
limitată a acestui minister şi centralizarea 
administrativă excesivă au compromis efor-
turile de asigurare a unui cadru regulatoriu 
şi instituţional adecvat dezvoltării regionale, 
în general, şi redresării zonelor defavorizate, 
în particular. 

Nu sunt implementate instrumentele de 
dezvoltare regională şi descentralizare fi sca-
lă pentru a asigura dezvoltarea socio-econo-
mică echilibrată a ţării. Proiectul Planului 
Naţional de Dezvoltare specifi că faptul că 
pe termen mediu eforturile Guvernului vor 
fi  direcţionate spre consolidarea capacităţi-
lor şi condiţiilor de dezvoltare în regiunile 
Nord, Centru şi Sud. Însă până în prezent nu 
a fost aprobată Strategia de Dezvoltare Regi-
onală235 şi nu au fost create instrumentele şi 
instituţiile regionale pentru implementarea 
politicii. Nu a fost elaborat până în prezent 
Planul naţional de amenajare a teritoriului 
şi de dezvoltare spaţială. Acest Plan repre-
zintă unul din documentele de bază care va 
sprijini dezvoltarea regională, stabilind co-
ridoarele de dezvoltare social-economică şi 
relaţiile între principalele centre de gravita-
ţie economică. 

Reformarea sistemului naţional de sta-
tistică stagnează. Sistemul nu oferă baza sta-
tistică necesară realizării unei analize obiec-
tive la nivel regional. Nici datele colectate în 
teritoriu nu refl ectă situaţia existentă, fi ind 
în cele mai frecvente cazuri contradictorii 
cu cele oferite de Biroul Naţional de Statisti-

233  Elaborată cu asistenţa proiectului UE „Suport pentru Organele de 
Implementare a Dezvoltării Regionale. Detalii vezi pe www.reg-dev.
org.md. 
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că. În consecinţă, nici Guvernul, nici admi-
nistraţiile locale nu cunosc situaţia existentă 
şi nu pot formula politici publice realiste.

Recomandări 

 Stabilirea prin acte normative a noţiunii şi cri-
teriilor de desemnare a zonelor defavorizate şi 
cartografi erea acestora la nivel de comunitate. 
În acest scop trebuie perfecţionat sistemul de 
evidenţă al şomerilor de către Agenţia Naţiona-
lă de Ocupare a Forţei de Muncă şi dezvoltarea 
statisticii naţionale pentru asigurarea colectării 
şi publicării datelor statistice veridice asupra 
dezvoltării unităţilor administrativ-teritoriale 
şi a regiunilor de dezvoltare (stabilite în Legea 
privind dezvoltarea regională).

 Aprobarea şi implementarea Strategiei de dez-
voltare regională, precum şi a Regulamentelor-
cadru a elementelor instituţionale de bază: Con-
siliul Naţional de Dezvoltare regională, Fondul 
Naţional de Dezvoltare Regională, Consilii Regi-
onale de Dezvoltare, Agenţiile de Dezvoltare Re-
gională, Fondurile de Dezvoltare Regională şi a 
fondurilor fi nanciare respective. Regulamentele 
de funcţionare ale Agenţiilor de Dezvoltare Re-
gională trebuie să stabilească funcţiile şi atribuţi-
ile ce se referă la atragerea investiţiilor în zonele 
defavorizate. Fondul de Dezvoltare regională 
(minim 1% din valoarea bugetului de stat) tre-
buie integrat în Cadrul de Cheltuieli pe Termen 
Mediu.

 Pentru asigurarea dezvoltării fi nanciare echili-
brate a regiunilor trebuie aprobată Strategia de 
descentralizare fi scală (conceptul Strategiei este 
elaborat de către Coaliţia pentru Descentraliza-
re fi scală în 2006)236 care trebuie să mai includă 
şi un compartiment referitor la politicile fi scale 
de dezvoltare a zonelor defavorizate. Pe aceas-
tă bază trebuie creat un mecanism fi nanciar de 
echilibrare a dezvoltării regionale şi de refacere 
economică a zonelor defavorizate. Investiţiile 
vor putea fi  atrase în aceste zone numai dacă 
mecanismul va include facilităţi precum scutirea 
plăţii taxelor vamale, a taxei pe valoarea adăuga-
tă şi a impozitului pe profi t, precum şi subvenţii 
la crearea noilor locuri de muncă. 

 Trebuie examinată oportunitatea creării unui 
nou nivel subnaţional – regiuni, indiferent de 
statutul acestora (regiuni funcţional-economi-
ce sau administrative), după exemplul ţărilor 
est-europene care au aderat la UE. Regiunile 
pot realiza atribuţii care nu sunt îndeplinite în 
mod adecvat la nivelele de guvernare existente: 
dezvoltarea infrastructurii regionale şi inter-re-

gionale, protecţia mediului, anumite segmente 
ale serviciilor de sănătate şi educaţie, activităţi şi 
servicii pentru zone defavorizate.

 Înfi inţarea unui nou nivel de guvernare necesită 
considerarea implicaţiilor de ordin fi nanciar, re-
fl ectate în planifi carea şi formarea bugetelor uni-
tăţilor administrativ-teritoriale de nivelul I şi II. 
Descentralizarea serviciilor necesită şi o des-
centralizare a instrumentelor fi nanciare. Fără o 
autonomie fi nanciară nu se poate vorbi de o au-
tonomie reală a comunităţilor locale, în special 
pentru cele din zonele defavorizate. În context, 
un rol important îl va avea reformarea sistemu-
lui de transferuri – în calitate de instrument efi -
cient de compensare a disparităţii regionale şi a 
dezechilibrelor dintre verigile bugetului public 
naţional. Sistemul de transferuri trebuie să fi e 
axat pe două componente:

o Transferuri cu destinaţie specială pentru în-
deplinirea funcţiilor exercitate de organele 
locale în numele autorităţii centrale. Norma-
tivele pentru aceste transferuri urmează a fi  
elaborate în mod transparent de către Mi-
nisterul Finanţelor, utilizând o metodologie 
clară şi actualizată pe parcursul ciclurilor bu-
getare pe baza indicatorilor de performanţă a 
administraţiei locale.

o Transferuri de suport fi nanciar pentru nive-
larea disparităţii regionale excesive. Pentru a 
nu submina efi cienţa economică, la determi-
narea cuantumului acestor transferuri se va 
ţine cont că sarcina lor este de a atenua, nu de 
a lichida, dezechilibrele în capacitatea econo-
miilor regionale de a genera venituri fi scale. 
Programarea fi nanciară în cadrul fondului de 
suport urmează să fi e bazată pe date statisti-
ce regionale. Fondul de suport fi nanciar va fi  
creat pe termen mediu-lung, fi ind preconiza-
tă lichidarea sau reducerea treptată a acestuia 
odată cu creşterea economică în zonele defa-
vorizate. Fondul trebuie integrat în CCTM, 
pentru încorporarea transparentă şi previzi-
bilă a acestor transferuri în prognozele buge-
tare ale autorităţilor publice locale. Volumul 
iniţial al fondului trebuie să fi e determinat în 
comun acord de către organele administraţi-
ei publice centrale şi locale, pe baza datelor 
statistice regionale.

 Normativele de defalcări din veniturile generale 
de stat trebuie stabilite prin legea fi nanţelor pu-
blice locale. Trebuie interzisă modifi carea aces-
tora prin legea bugetară anuală. Totodată, trebu-
ie examinată oportunitatea introducerii treptate 
a relaţiilor bugetare directe şi programabile între 
bugetul de stat şi bugetele primăriilor, precum 
şi planifi carea bugetelor locale după principiile 
CCTM.

233  Conceptul Strategiei poate fi  vizualizat pe www.dfm.md.
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Diagnoza 
Analiza situaţiei arată că pe parcur-

sul ultimilor ani, spaţiul rural al Republicii 
Moldova retrogradează din punct de vedere 
uman, economic şi ecologic. Pe de o par-
te se observă scăderea relativă a nivelului 
de viaţă al populaţiei rurale comparativ cu 
cea urbană, iar pe de altă parte devin mai 
acute deosebirile dintre sate. Acest declin 
al vieţii rurale este determinat de faptul că 
valorile umane şi economice create în spa-
ţiul rural se deplasează spre oraşele mari şi 
în străinătate. Pierderile de resurse umane, 
economice şi naturale (fi ind în unele cazuri 
cauzate de activităţi umane insufi ciente, iar 
în altele – de activităţi excesive) afectează 
puternic, dacă nu chiar decisiv, capacităţile 
de dezvoltare ale comunităţilor rurale. Spre 
exemplu, implementarea unor tehnologii 
agricole moderne şi prietenoase mediului 
decurge lent şi pe suprafeţe mici, în timp ce 
pe suprafeţe imense sunt efectuate lucrări 
agricole aducătoare de benefi cii infi me în 
raport cu eforturile depuse şi daunele aduse 
mediului.

Problema majoră a satului moldovenesc 
constă în persistenţa unei agriculturi de o 
productivitate foarte scăzută. Cu o ponde-
re de 32,8 % din totalul forţei de muncă, în 
2006 agricultorii au contribuit cu numai 15,1 
% la PIB. Aceasta denotă o productivitate de 
aproape de trei ori mai mică decât media pe 
ţară. Profi tul obţinut de întreprinderile agri-
cole corporative a constituit circa 28 lei la 
hectar, iar rata profi tului s-a situat mult sub 
dobânda bancară. Volumul producţiei agri-
cole totale pe ţară continuă să se micşoreze 
(în a.2006 cu 4,6%, în prima jumătate a anu-
lui 2007, cu 5,4%). Rezultatele descurajatoa-
re sunt consecinţele unor tehnologii agrico-
le depăşite, a unui management inefi cient 
şi a unei politici agrare inconsecvente, ori-
entate mai mult spre susţinerea sectoarelor 
în aval faţă de agricultură (exportatorii, in-
dustria de prelucrare a produselor agricole, 
prestatorii de servicii agricole şi furnizorii 
de materii prime) şi care, spre deosebire de 
agricultori, obţin profi turi consistente. Asi-
gurarea riscurilor activităţilor agricole este 
infi mă, conducând la falimentarea agricul-

torilor (vezi ECONOMIA REALĂ). În pri-
ma jumătate a anului 2007 au fost asigurate 
doar 0,5% de terenuri agricole, pentru sub-
venţionarea riscurilor fi ind alocate 4,4 mil. 
lei. Nivelul scăzut de asigurare este cauzat 
de imprudenţa agricultorilor, dar şi de lipsa 
unei campanii publice de informare şi lipsa 
de interes a companiilor de asigurare faţă de 
agricultură. Astfel, cu toate că în condiţiile 
extreme de secetă ale anului 2007 preţuri-
le la produsele agricole cresc considerabil, 
mulţi producători agricoli vor falimenta. Cu 
acest risc se confruntă în special gospodă-
riile ţărăneşti specializate în producerea şi 
realizarea unui segment îngust de produse 
agricole. În această situaţie, autorităţile pu-
blice au majorat fondul de subvenţionare, 
au acordat înlesniri la achitarea impozitului 
funciar, au anulat TVA pentru cerealele de 
bază. Privind retrospectiv, se poate spune 
totuşi că seceta din 2003 n-a adus îmbunătă-
ţiri calitative politicii agrare, astfel că perico-
lul unor situaţii ieşite din comun planează în 
continuare asupra producătorilor agricoli.

Agricultura este completată de o eco-
nomie rurală neagricolă (ERNA) slab dez-
voltată. Aceasta se bazează pe un sector de 
întreprinderi mici şi mijlocii puţin profi tabil 
şi necompetitiv. Ponderea veniturilor din ac-
tivităţi neagricole în anii 2003-2006 a fost de 
numai 1,8-5,2% (Tabelul 27). Veniturile din 
activitatea agricolă scad brusc (cu 15,5 %), pe 
când cele din prestaţii sociale şi alte surse (în 
special din remitente de peste hotare) s-au 
majorat, depăşind împreună 1/3 din venitu-
rile totale. De regulă, ERNA este reprezenta-
tă de activităţi conexe agriculturii, industria 
extractivă şi comerţul cu amănuntul. Activi-
tăţile tradiţionale (artizanatul, meşteşuguri-
le) joacă un rol relativ important în puţine 
localităţi, iar turismul rural şi agroturismul 
sunt în stare incipientă. La un nivel redus se 
afl ă şi procesarea, depozitarea şi păstrarea 
produselor agricole. Poate fi  constatată o 
oarecare înviorare a serviciilor de extensiu-
ne (consultare şi instruire pentru fermieri), 
veterinare, de protecţie a plantelor.

Din agricultura neproductivă şi absenţa 
oportunităţilor economice alternative, de-
rivă cea de-a treia problemă majoră a sate-

9.2. Moldova rurală

EVOLUŢIILE:  -1 

SITUAŢIA:  -2

PERSPECTIVELE: -1
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lor – emigrarea (în special a tinerilor), care 
pune sub semnul întrebării chiar existenţa 
pe termen lung a unor localităţi rurale, pre-
cum şi capacităţile de întreţinere şi protejare 
a mediului cultural şi natural. Ca urmare, se 
observă depopularea considerabilă şi conti-
nuă a satelor. Deja au apărut sate practic de-
populate sau care îndeplinesc rolul de „ho-
tel” pentru cei care revin pentru a petrece o 
vacanţă în propria casă. În multe localităţi se 
înregistrează un defi cit de forţă de muncă în 
agricultură. Consecinţele acestui fenomen 
vor avea un caracter de lungă durată, deoa-
rece repopularea satelor este costisitoare şi 
difi cil de realizat.

Sectorul necomercial din mediul rural 
este reprezentat aproape în exclusivitate de 
serviciile sociale de bază, îndeosebi de edu-
caţia preşcolară şi şcolară care, fi ind fi nan-
ţate din bugetele locale şi parţial din tran-
sferuri de la bugetul de stat, asigură anga-
jaţilor venituri foarte modeste. Autorităţile 
guvernamentale, prin stimularea angajării 
tinerilor profesori şi medici cu un ajutor 
de 30 mii lei, încearcă să remedieze situaţia 
din localităţile rurale. Această acţiune poate 
deveni efi cientă pe termen lung, cu condiţia 
unor suplimentări fi nanciare proporţionale 
din bugetele locale şi contribuţiile populaţi-
ei. În ultimii ani poate fi  observată o creştere 
a veniturilor obţinute din realizarea unor 
proiecte cu fi nanţare extracomunitară, pre-

ponderent din surse alocate de organizaţii 
internaţionale şi fi nanţatori străini şi mai 
puţin din bugetul de stat sau din colaborarea 
cu comunităţi similare din ţară şi de peste 
hotare237. 

În sfârşit, se observă că o bună parte a 
localităţilor au o identitate comunitară de-
formată şi slab promovată – locuitorii aces-
tora n-au un complex de interese şi norme 
de viaţă comune prin care şi-ar recunoaşte 
apartenenţa la localitate şi de care ar fi  mân-
dri. Pentru mediul rural soluţionarea acestei 
probleme reprezintă un punct de pornire 
pe calea dezvoltării. Diminuarea autonomi-
ei locale ca efect al politicii de „verticală a 
puterii” este una din piedicile principale în 
crearea identităţii comunitare. Autorităţile 
locale, fi ind dependente de cele raionale, 
adesea nu acordă atenţia cuvenită sătenilor 
şi valorilor acestora.

Riscuri
Nivelul actual de viaţă al sătenilor este 

cu mult sub cel al orăşenilor, mai ales în pri-
vinţa accesului la serviciile necesare pentru 
iniţierea şi dezvoltarea unor afaceri moderne 
cu un potenţial înalt de generare a venituri-
lor, cum ar fi  turismul rural şi agroturismul. 
De exemplu, în mediul rural ponderea gos-
podăriilor dotate cu gaze din reţeaua publi-
că, apeduct, apă caldă, telefon şi computer 
este respectiv de 15,5%, 10%, 6,6%, 37,9% 
şi 0,9% (anul 2005), faţă de 71,2%, 81,3%, 
74,6%, 77,4% şi 7,3% în mediul urban.238

În cazul în care se va evita soluţiona-
rea problemelor identifi cate şi va continua 
procesul de devalorizare umană, economi-
că şi ecologică a spaţiului rural, în perioada 
imediat următoare se vor intensifi ca o serie 
de riscuri. Se va conserva un model arhaic 
de dezvoltare rurală, necorespunzător prin-
cipiilor şi experienţei europene. Aceasta va 
duce la continuarea depopulării şi deformă-
rii structurii populaţiei rurale, cu o posibilă 
dispariţie a unor localităţi şi cu defi cit şi mai 
acut de resurse umane califi cate. Agricultu-
ra de subzistenţă se va consolida, în loc să se 
diminueze, consecinţa fi ind deposedarea de 
terenuri agricole a ţăranilor în favoarea între-
prinderilor agricole mari corporative şi celor 
de procesare a materiilor prime agricole. 
Drept urmare, se va extinde sărăcia, inechi-
tatea şi excluziunea socială în mediul rural. 

Subindicatorii veniturilor 2003 2004 2005 2006 Pentru comparaţie, gosp. casnice urbane(2006)

Venituri disponibile – total, 100 100 100 100 100

inclusiv venituri provenite din:

- activitate salarizată 20,9 24,0 25,6 26,1 56,7

- activitate agricolă individuală 49,9 42,5 38,3 34,4 2,6

- activitate neagricolă individuală 2,0 1,8 1,8 5,2 10,3

- proprietate 0,2 0,6 0,2 0,1 0,4

- prestaţii sociale 15,5 18,0 21,6 14,7 11,6

- alte surse 11,5 13,1 12,5 19,5 18,5

Tabelul 27 Structura veniturilor disponibile ale gospodăriilor casnice 
din mediul rural, %

Sursa: Anuarul statistic. Ediţia 2006

237  Principalii fi nanţatori străini sunt: Banca Mondială (proiectul 
RISP- 2, axat pe doi piloni – investiţii în agricultură şi suport pentru 
serviciul de extensiune rurală), Comisia Europeană (proiecte 
de colaborare transfrontalieră, de asistenţă tehnică la ajustarea 
cadrului legislativ-normativ naţional la cerinţele UE), guverne sau 
agenţii guvernamentale străine (USAID – Programul de Dezvoltare 
a Businessului Agricol, Programul de Dezvoltare Participativă a 
Comunităţilor, DFID, guvernele Japoniei şi Olandei), agenţii ONU 
-  FAO, PNUD.

238  „Anuarul statistic al Republicii Moldova. Ediţia 2006”, Biroul Naţional 
de Statistică; Notă Informativă „Cu privire la totalurile Recensămîntului 
populaţiei din 2004. Caracteristicile socio-demografi ce”  http://www.
statistica.md/recensamint.php?lang=ro. 
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În pofi da declaraţiilor, există riscul con-
tinuării constituirii modelului de „verticală a 
puterii” în relaţiile cu administraţia publică 
locală. Inefi cienţa acestor metode adminis-
trative, în lipsa altor instrumente compen-
satoare şi a experienţei funcţionarilor, este 
demonstrată de rezultatele negative obţinu-
te în agricultură, dar şi în alte sectoare ale 
vieţii rurale. 

Finanţarea externă în ultimii ani a avut 
o importanţă deosebită pentru susţinerea 
investiţiilor în agricultură, rezolvarea unor 
probleme sociale şi de mediu, crearea şi 
dezvoltarea serviciilor de extensiune. Pe 
lângă suportul material, aceste proiecte au 
contribuit şi la educaţia sătenilor în spiritul 
valorilor occidentale. Diminuarea fi nanţării 
externe, în cazul când fi nanţatorii vor ajun-
ge la concluzia inefi cienţei resurselor alocate 
ca rezultat al politicilor publice în domeniu, 
poate avea consecinţe greu de imaginat, lip-
sind localităţile rurale de surse fi nanciare 
importante, iar populaţia de acces la expe-
rienţe avansate. 

Politica de centralizare a fi nanţelor pu-
blice în bugetul de stat poate conserva actu-
alul sistem fi nanciar la nivel de comună ru-
rală, unde majoritatea resurselor fi nanciare 
sunt destinate achitării salariilor profesori-
lor şcolari. Practica actuală de planifi care 
şi executare a bugetelor locale este mai de-
grabă o piedică, decât un stimulent pentru 
ca administraţiile locale să fi e interesate în 
dezvoltarea întreprinderilor din localitate. 

În cazul în care administraţiile locale 
nu vor reuşi să-şi creeze capacităţi de dez-
voltare prin susţinerea unor asociaţii ob-
şteşti, pregătirea de formatori şi consultanţi 
în dezvoltarea rurală sau nu vor contracta 
organizaţii specializate în domeniu, aces-
te administraţii riscă să piardă competiţia 
pentru obţinerea proiectelor de dezvoltare 
iniţiate de fi nanţatori străini. Capacităţile de 
absorbţie ale comunităţilor rurale din resur-
sele fi nanciare străine vor fi  testate chiar în 
perioada imediat următoare (a. 2008), când 
va demara Programul Operaţional Comun 
România, Republica Moldova, Ucraina. 
Proiectele de colaborare transfrontalieră în 
cadrul acestui program vor fi  fi nanţate de 
Comisia Europeană prin intermediul Mi-
nisterului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor din România în mod competi-

tiv, în cadrul unor licitaţii publice ale propu-
nerilor de proiecte.

Combaterea riscurilor menţionate pre-
supune transformarea spaţiului rural în 
unul atractiv pentru populaţie, îndeosebi 
pentru tineri. Pentru atingerea acestui scop 
este evidentă necesitatea asigurării unui ni-
vel şi mod de viaţă corespunzător, intercalat 
cu valorile culturale şi ecologice.

Politici guvernamentale 
Politicile guvernamentale din ultima pe-

rioadă au inclus întreg spectrul de domenii 
ce vizează dezvoltarea rurală, fi ind elabora-
te programe şi strategii naţionale (SCERS, 
Programul Naţional „Satul Moldovenesc”, 
Strategia de dezvoltare a sectorului agroali-
mentar în perioada anilor 2006-2015), pre-
cum şi un set de acte legislative şi normati-
ve. Planul Naţional de Dezvoltare prevede o 
serie de acţiuni relevante pentru dezvoltarea 
rurală. Majoritatea documentelor de dez-
voltare sunt elaborate cu asistenţă interna-
ţională sau sunt expertizate de organisme 
europene, de aceea există aşteptări fi reşti ca 
principiile europene de dezvoltare agricolă 
şi rurală să se regăsească şi în politica naţi-
onală. O politică consecventă de dezvoltare 
rurală durabilă porneşte de la considerentul 
că spaţiul rural şi viaţa rurală au externali-
tăţi pozitive pentru viaţa culturală şi mediul 
ambiant. În realitate, politicile naţionale 
ignoră principiile-cheie ale dezvoltării rura-
le: principiul autonomiei locale, principiul 
participativ, principiul cofi nanţării proiec-
telor de dezvoltare. Ignorarea experienţelor 
europene de succes restrânge considerabil 
efectul acţiunilor guvernamentale. Încerca-
rea de a realiza o dezvoltare rurală pe baza 
„verticalei puterii” înstrăinează şi mai mult 
populaţia de la obiectivele generale de dez-
voltare ale societăţii. Un exemplu relevant 
este Programul Naţional „Satul Moldove-
nesc”, cu un conţinut bogat de domenii şi 
metode de dezvoltare rurală, dar practic ne-
cunoscut publicului larg din localităţile ru-
rale şi fără acoperire fi nanciară. Programul 
a fost elaborat de administraţia publică cen-
trală şi locală fără participarea grupurilor de 
interese locale. În consecinţă, chiar şi atunci 
când unele măsuri prevăzute de Program 
sunt realizate, impactul lor practic poate fi  
minim. Astfel, în cadrul subprogramului de 
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gazifi care sunt fi nanţate lucrările de con-
struire a conductelor magistrale, nu însă şi 
conductele interne din localităţile rurale. 
Ignorarea principiului cofi nanţării şi lipsa de 
resurse sufi ciente pentru lucrările de gazifi -
care a gospodăriilor casnice şi obiectivelor 
sociale au condus la o situaţie absurdă, când 
avem sate gazifi cate, iar gaz nu se consumă. 
Fonduri neînsemnate sunt alocate şi pentru 
activităţi de formare şi instruire continuă 
pentru adulţi, susţinerea ERNA şi activită-
ţilor necomerciale, inclusiv a activităţilor de 
protecţie şi întreţinere a mediului natural.

ERNA şi sectorul necomercial nu au că-
pătat o dezvoltare pe potriva potenţialului, 
datorită bugetelor locale limitate la fi nanţa-
rea unor servicii de prima necesitate, pre-
cum şi politicii publice divizate şi contestate 
de mai multe autorităţi centrale şi regionale. 
Inexistenţa unei politici publice bine defi -
nite, transparente şi echitabile în domeniul 
nominalizat şi limitarea colaborării pe trila-
terala „centru –regiune-localitate” conduce 
la indiferenţa locuitorilor faţă de programele 
şi proiectele iniţiate de autorităţile publice. 

ERNA nu a devenit un sector de absorb-
ţie a forţei de muncă excluse din activităţile 
agricole. În anul 2006, în agricultură au fost 
ocupate 415,4 mii persoane, cu 349 de mii 
(cu 45,7%) mai puţine decât în anul 2001. 
Majoritatea acestor persoane apte de mun-

că, din cauza lipsei unor oportunităţi alter-
native de angajare în câmpul muncii au fost 
nevoite să părăsească localitatea.

Perspectiva constituirii unei agriculturi 
competitive şi înalt productive va fi  dictată 
de eliberarea unui număr important de lu-
crători agricoli. După estimările autorilor, 
într-o agricultură productivă şi efi cientă 
ar trebui să lucreze circa 300-350 mii de 
persoane. Adică potenţialul de reducere a 
persoanelor ocupate în agricultură este de 
190-240 mii. Experienţa ţărilor dezvoltate 
demonstrează că o bună parte dintre agri-
cultori nu vor fi  în stare să-şi asigure veni-
turi normale fără să participe la activităţi 
neagricole. Deci, pentru stoparea depopulă-
rii localităţilor rurale sunt necesare politici 
de dezvoltare a activităţilor economice nea-
gricole şi a sectorului necomercial.

Cu toate că au fost adoptate o serie de 
documente şi acte legislative importante239, 
politica agrară rămâne inconsecventă şi 
oscilatorie între declaraţii de europenizare 
formale şi retrogresiune reală. În pofi da fap-
tului că la începutul anului 2006 existau 147 
de cooperative agricole de producţie, care 
lucrau numai 8,6% din terenurile agricole, 
strategia sectorială stabileşte cooperativele 
ca formă juridică prioritară. Pe de altă parte, 
gospodăriile ţărăneşti nu sunt considerate 
prioritare de autorităţi, iar instrumentele de 
realizare a politicii agrare sunt în continuare 
în defavoarea sectorului de gospodării ţără-
neşti. Totuşi, gospodăriile ţărăneşti denotă 
o efi cienţă mai înaltă decât întreprinderile 
corporative mari. Gospodăriile ţărăneşti cu 
o suprafaţă a terenurilor sub 10 ha şi gos-
podăriile populaţiei, dispunând de 40% din 
terenuri, au produs 59% din producţia vege-
tală şi 80% din cea animalieră. Acest sector 
a obţinut o producţie agricolă în valoare de 
6490 lei la hectar, ceea ce constituie cu 60% 
mai mult decât media pe ţară (Figura 38). 
Micile gospodării sunt importante nu doar 
pentru crearea unui design modern al agri-
culturii, dar şi pentru realizarea proiectelor 
de dezvoltare rurală şi întreţinere a mediu-
lui natural. 

Exemple elocvente ale inconsistenţei 
politicii agrare în ultimii ani pot servi in-
troducerea TVA şi modifi cările efectuate în 
modalităţile de subvenţionare. Introducerea 
cotei standard în mărime de 20% la livrările 
de produse agricole şi la procurările de chi-

Surse: Anuarul statistic, 2006.

Figura 38 Dinamica productivităţii în agricultură, lei per hectar, 
în preţuri comparabile

239  Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar pentru anii 2006-
2015, Legea privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor 
agricole şi alimentare, Legea privind organizaţiile interprofesionale pe 
produse agricole etc.
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micale a afectat toţi producătorii agricoli, 
dar în special, producătorii agricoli care, 
neînregistraţi în calitate de plătitori ai TVA, 
nu pot pretinde la restituirea din fondul de 
subvenţionare a sumelor TVA plătite ante-
rior240. Bugetul n-a câştigat din impunerea 
universală a taxei deoarece acesta restituie 
prin intermediul fondului de subvenţionare 
o bună parte din TVA plătită de agricultori. 
Astfel, benefi ciarii majori ai cotei standard 
de TVA au fost întreprinderile de procesare 
şi comercianţii en-gros de produse agricole.

În 2007, în Regulamentul de subven-
ţionare au fost operate modifi cări care au 
fi xat deja aceleaşi drepturi formale de ac-
cesare a fondului de subvenţionare de că-
tre gospodăriile ţărăneşti. În realitate, însă, 
accesul gospodăriilor ţărăneşti la fondul de 
subvenţionare este mult mai redus decât al 
celor corporative, iar pentru unele activităţi 
subvenţionate – şi decât al întreprinderilor 
de prelucrare a materiei prime agricole241. 
Spre exemplu, subvenţiile pentru înfi inţarea 
plantaţiilor viticole sunt preponderat direc-
ţionate către companiile vinicole care pot 
procura terenuri agricole de peste 100 ha. 
Întrebarea crucială care apare este: de unde 
vor lua companiile forţă de muncă pentru 
lucrările agricole, deoarece sătenii rămaşi 
fără de terenuri agricole vor fi  nevoiţi să 
emigreze din localitate?

Recomandări 

 Europenizarea reală a politicii publice de dez-
voltare rurală presupune respectarea şi folosirea 
principiilor europene de dezvoltare rurală, viabi-
le de peste 50 de ani: principiul dezvoltării dura-
bile, participativ, al contribuţiei sau cofi nanţării, 
principiile bunei vecinătăţi şi ale parteneriatului, 
ale autonomiei locale. Din ele derivă asocierea 
primăriilor pentru consolidarea capacităţilor 
de negociere cu guvernul central al fondurilor 
destinate dezvoltării rurale, asigurarea transpa-
renţei activităţilor şi cheltuielilor publice locale 
şi atragerea sătenilor în activităţi comunitare, 
inclusiv de voluntariat şi asigurarea unei bune 
vecinătăţi.

 Consolidarea capacităţilor APL de atragere şi 
absorbţie a resurselor extracomunitare prin in-
struirea funcţionarilor în domeniul dezvoltării 
rurale durabile. Însă, cerinţele fi nanţatorilor 
faţă de pregătirea şi realizarea proiectelor de 
dezvoltare devin din ce în ce mai sofi sticate, de 
aceea APL ar trebui să acorde o atenţie sporită 
cooperării cu diverşi agenţi de dezvoltare din lo-

calitate şi extracomunitari (ONG-uri, companii 
specializate, consultanţi independenţi, facilita-
tori comunitari etc.). 

 Perfecţionarea cadrului legal şi instituţional, 
ţinând cont de experienţa UE în agricultură şi 
dezvoltarea rurală sunt doi piloni inseparabili ai 
unei politici unice. De aceea este necesară asi-
gurarea funcţionării unui management integru 
al spaţiului rural, eventual cu crearea ulterioară 
a ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale. 
Astfel, legislaţia privind dezvoltarea şi fi nanţa-
rea rurală va putea avea un caracter integrat, iar 
elaborarea unor documente de dezvoltare regio-
nală şi locală va avea un efect pozitiv şi durabil 
numai în cazul în care autorităţile publice locale, 
precum şi cele raionale se vor bucura de o reală 
autonomie locală, inclusiv patrimonială şi buge-
tară care va încuraja iniţiativele locale privind 
dezvoltarea şi conservarea valorilor economice, 
culturale şi de mediu. Pe de altă parte, adminis-
traţia publică centrală ar putea să se concentreze 
asupra activităţilor de interes naţional.

 Crearea unui cadru legal adecvat pentru dezvol-
tarea prioritară a gospodăriilor ţărăneşti de tip 
familial şi al întreprinderilor mici şi mijlocii în 
localităţile rurale ar contribui la asigurarea cu 
locuri de muncă şi la obţinerea de venituri supli-
mentare de către populaţia activă, oprind exodul 
acesteia. 

 Educarea identităţii comunitare ar asigura o dez-
voltare locală orientată spre conservarea şi pro-
movarea particularităţilor culturale, având un rol 
important în relaţiile populaţiei rurale cu restul 
societăţii, incluzând elaborarea şi implementa-
rea strategiilor de dezvoltare în baza resurselor 
locale, stabilirea relaţiilor de parteneriat cu alte 
comunităţi din ţară şi din străinătate, promova-
rea imaginii localităţii, inclusiv prin accentuarea 
valorilor specifi ce şi a personalităţilor marcante 
originare, incluziunea socială a locuitorilor etc. 

 Depunerea unor eforturi susţinute din partea 
APL pentru atragerea investitorilor autohtoni 
şi străini, prin reducerea costurilor de tranzac-
ţie sub nivelul celor din mediul urban autohton 
sau din străinătate: plăţi minime pentru drep-
turile de proprietate şi de utilizare a bunurilor, 
asigurarea securităţii proprietăţilor şi persoane-
lor (înlăturarea, în primul rând, a furturilor) şi 
menţinerea infrastructurii adecvate.

240  În UE pentru produsele agricole şi alimentare, de regulă, este folosită 
o cotă TVA mai mică decât cea standard.

241  Mai mult, un proiect de concepţie al Ministerului Agriculturii şi 
Industriei Alimentare presupune tocmai 8 criterii de eligibilitate 
obligatorii pentru solicitanţii de acordare de suport prin intermediul 
fondului de subvenţionare, printre care se găsesc defi niţii abstracte, 
cum ar fi  garantarea nivelului minim de „bună practică agricolă” 
sau greu de îndeplinit de către solicitanţi indiferent de voinţa lor 
– asigurarea riscurilor de producţie în activităţile agricole. În acest fel, 
uşor poate fi  îngrădit accesul producătorilor de talie mică la subvenţii 
şi totodată creează condiţii pentru decizii birocratice arbitrare.
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 Organizarea programelor de dezvoltare rurală, 
fi nanţate din bugetul de stat (gazifi care, asigu-
rare cu apă potabilă etc.) prin concurs public, 
cu asigurarea transparenţei şi respectarea prin-
cipiilor de dezvoltare (în special al principiului 
contribuţiei fi nanciare). Această schimbare în 
modul de derulare al proiectelor de dezvoltare 
rurală ar putea avea un impact pozitiv asupra 
localităţilor rurale, cu costuri reduse.

 Redirecţionarea politicii agrare către un nou 
grup ţintă - gospodăriile ţărăneşti specializate 
de tip familial - are ca scop susţinerea sectorului 
de gospodării ţărăneşti familiale mai efi ciente 
comparativ cu alte tipuri de întreprinderi agri-
cole şi care se încadrează perfect în conceptul de 
dezvoltare rurală. Aceasta presupune modifi ca-
rea mai multor componente ale politicii agrare: 
(1) subvenţionarea prioritară a activităţilor 
agricole prin majorarea resurselor fi nanciare şi 
redistribuirea subvenţiilor de la procesatorii de 
materii prime agricole către agricultori; (2) îm-
bunătăţirea cadrului legal privind delimitarea 
tipurilor de activităţi efectuate de gospodăriile 
ţărăneşti (activităţi agricole cu caracter comer-
cial şi cele de asigurare a necesităţilor familiei, 
activităţi de conservare a mediului natural şi al 
patrimoniului cultural); (3) asigurarea drepturi-
lor de proprietate asupra valorilor locale; şi (4) 
modifi carea legislaţiei naţionale în scopul acor-
dării gospodăriilor ţărăneşti a unor facilităţi şi 
drepturi preferenţiale de procurare a terenurilor 
agricole din localitate expuse pentru vânzare.

 Introducerea instrumentului de plăţi directe 
pentru populaţia rurală defavorizată şi pentru 
familiile tinere. Plăţile directe presupun că plata 
unei sume de bani (sau acordarea unor facili-
tăţi) este orientată spre gospodăriile casnice cu 
venituri foarte mici. Instrumentul de plăţi di-
recte nu urmăreşte dezvoltare şi efi cienţă, ci mai 
degrabă este destinată înlăturării unor afecţiuni 
grave, care la moment nu pot fi  ajustate prin 
mecanismul liberii concurenţe. Acordarea unor 
indemnizaţii sociale lunare pentru gospodări-
ile casnice afl ate în sărăcie absolută ar permite 
îmbunătăţirea climatului social din localităţi şi 
crearea unor premise pentru dezvoltare şi ieşire 
din sărăcie a acestor gospodării. Este important, 
însă, ca aceste indemnizaţii să ajungă cu adevărat 
la cei săraci. Pericolul constă în faptul că o bună 
parte de venituri, cum ar fi  transferurile de peste 
hotare, nu pot fi  contabilizate. În această situa-
ţie acordarea de asistenţă socială nu se va baza 
pe formalităţi (determinarea venitului obţinut), 
ci pe implicarea autorităţilor şi societăţii locale 
(care cunosc mult mai bine situaţia materială a 
familiilor din sat). 

 Pentru a pune capăt depopulării satelor se pro-
pune introducerea unui sprijin pentru familii-
le tinere din mediul rural, inclusiv pentru cele 

formate dintr-o singură persoană. Acest sprijin 
va include acordarea de burse pentru obţinerea 
unei specializări, un suport lunar pentru tinerii 
specialişti pe o perioadă de până la cinci ani, 
indemnizaţie unică pentru căsătorie, facilitarea 
acordării şi achitării creditului necesar pentru 
construcţia locuinţei. 

 Stoparea depopulării, menţinerea şi atragerea 
tinerilor în localităţile rurale capătă o deosebită 
importanţă ca rezultat al migraţiei din ultimii 
zece ani. În prezent nu se mai poate vorbi de o 
suprapopulare a mediului rural; mai degrabă 
putem constata că un şir considerabil de locali-
tăţi rurale au ajuns la un punct critic din punct 
de vedere al numărului şi structurii pe vârste de 
locuitori (vezi ZONE DEFAVORIZATE). Gu-
vernul trebuie să fi e conştient de faptul că ame-
liorarea situaţiei menţionate necesită eforturi 
considerabile şi consecvente pentru o perioadă 
destul de lungă. Acţiunile guvernamentale se vor 
concentra asupra asigurării unui nivel de viaţă 
decent prin asistenţă pentru familii sărace, su-
port pentru profesioniştii a căror califi care este 
importantă pentru comunităţile rurale, crearea 
unui mediu favorabil pentru IMM, susţinerea 
cooperării localităţilor rurale cu cele urbane (cu 
o identifi care reală a localităţilor rurale şi urbane 
– MOLDOVA URBANĂ). 

 Constituirea unui sector viabil de gospodării 
ţărăneşti familiale trebuie considerată ca o pri-
oritate pentru o perioadă destul de lungă, po-
sibil de vreo 10-20 ani. Sectorul de gospodării 
ţărăneşti poate asigura o productivitate mai 
înaltă şi costuri mai mici în comparaţie cu cel 
corporativ; totodată este în stare să genereze şi 
benefi cii sociale, cum ar fi  autoangajare (fami-
liile agricultorilor-proprietari de sine stătător îşi 
asigură loc de muncă şi venituri), întreţinerea 
patrimoniului natural, construit şi cultural. Po-
liticile agricole publice trebuie reorientate de la 
susţinerea gospodăriilor agricole corporative şi a 
întreprinderilor industriale mari de procesare a 
produselor agricole către gospodăriile ţărăneşti 
şi diverse forme de asociere ale acestora. Măsuri-
le guvernamentale vor include în special acţiuni 
de protecţie patrimonială a gospodăriilor ţără-
neşti (legea creditului agricol, stimularea asigu-
rărilor agricole, restricţii legale la deposedarea 
ţăranilor de terenuri agricole de către persoane 
ce nu practică agricultura, consolidarea terenu-
rilor agricole în cadrul gospodăriilor ţărăneşti), 
de acordare de drepturi prioritare şi susţinere 
publică la obţinerea subvenţiilor şi la procurarea 
terenurilor agricole ale vecinilor, de facilitare a 
accesului la serviciile de extensiune.

 Dezvoltarea infrastructurii în mediul rural con-
stituie o premisă importantă de a face atractivă 
viaţa rurală şi de a atrage investiţii private au-
tohtone şi străine. Autorităţile publice centrale şi 
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locale vor acorda o atenţie sporită accesibilităţii 
serviciilor sociale de bază (educaţionale, comu-
nale), precum şi extinderii reţelelor telecomuni-
caţionale şi de drumuri locale. Suportul fi nan-
ciar pentru crearea şi dezvoltarea infrastructurii 
rurale trebuie realizat transparent, în bază de 
concurs, cu o cofi nanţare din bugetele locale şi 
surse private, asigurând, astfel, durabilitatea pro-
iectelor.

 Diversifi carea şi creşterea veniturilor gospodă-
riilor casnice rurale poate fi  realizată prin dez-
voltarea de activităţi neagricole, susţinute în 
cadrul unor programe sau proiecte. Prioritare 
pot fi  considerate activităţile conexe agriculturii 

(procesarea, depozitarea şi păstrarea produselor 
agricole), turismul rural şi agroturismul (vezi 
– DEZVOLTAREA TURISMULUI), activită-
ţile tradiţionale de extragere a minereurilor, de 
artizanat şi meşteşugărit specifi ce unor anumite 
localităţi. Pentru ca gospodăriile casnice rurale 
să poată obţine venituri considerabile şi durabi-
le este necesar ca politicile publice să stimuleze 
crearea şi dezvoltarea de către gospodăriile ţă-
răneşti sau de asociaţiile acestora a activităţilor 
susmenţionate. Autorităţile publice vor între-
prinde acţiuni de susţinere a creării de către gos-
podăriile ţărăneşti a cooperativelor de prestare a 
serviciilor agricole, de procesare şi de depozitare 
a produselor agricole brute. 
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Diagnoză
Într-o Europă puternic urbanizată242 şi 

care acordă atenţie specială dezvoltării ur-
bane, Republica Moldova este cel mai rural 
stat. Mai mult, Republica Moldova se con-
fruntă cu un pronunţat fenomen de dezur-
banizare. Conform datelor recensămintelor 
populaţiei, ponderea populaţiei urbane s-a 
redus de la 47,4% în 1989 la 39% în anul 
2004243. Tendinţele demografi ce sunt alar-
mante: pe parcursul ultimilor 15 ani, spre 
exemplu, populaţia oraşelor Orhei şi Soroca 
s-a redus cu 1/3, a oraşelor Ungheni şi Cahul 
cu circa ¼, iar în municipiul Bălţi - cu circa 
21%. Criza demografi că este caracteristică şi 
oraşelor din stânga Nistrului: în comparaţie 
cu 1989, în anul 2004 populaţia or. Dubăsari 
s-a redus cu 44%, mun. Bender – cu 30%, or. 
Camenca – 25%244. 

Cu excepţia municipiilor Chişinău, 
Bălţi, Tiraspol şi Bender toate oraşele ţării 
sunt de mici dimensiuni. Dezurbanizarea 
este alarmantă nu numai prin reducerea 
ponderii populaţiei urbane, ci şi prin „ru-
ralizarea” stilului de viaţă şi al mediului de 
trai în oraşele mici şi mijlocii. Colapsul in-
dustriei, degradarea infrastructurii şi lipsa 
oportunităţilor au transformat oraşele mici 
în zone defavorizate cu deteriorarea sub-
stanţială a calităţii vieţii şi potenţialului de 
dezvoltare. Ţara îşi pierde centrele regionale 
de susţinere a dezvoltării. Cu mici excepţii 
(Cahul, Ungheni, Comrat), nici un oraş me-
diu şi mic nu înregistrează condiţii minime 
(mediu urban, potenţial uman, logistică, 
servicii, infrastructură etc.) pentru a oferi 
oportunităţi economice investitorilor şi ti-
neretului.

Fenomenul dezurbanizării şi crizei ari-
ilor urbane a avut loc în condiţiile în care 
numărul localităţilor cu statut de oraş s-a 
majorat de la 21 (în momentul declarării 
independenţei) la 65 în prezent (inclusiv 
54 – în dreapta şi 11 – în stânga Nistrului). 
Astfel, toate aşezările de tip orăşenesc (sate 
mari cu o aglomerare de blocuri în partea 
centrală şi câteva întreprinderi de prelucra-
re) au fost ridicate la rang de oraş. În acelaşi 
timp, în urma multiplelor reforme teritori-
al-administrative a fost diminuat statutul 
administrativ al oraşelor care anterior erau 
centre urbane de importanţă economică 
regională (Cahul, Orhei, Ungheni, Soroca) 
până la primul nivel teritorial-administrativ, 
o parte din competenţe fi ind delegate auto-
rităţilor raionale. 

Urbanizarea administrativă în condiţii-
le tranziţiei la economia de piaţă a generat 
apariţia „oraşelor moarte” (Biruinţa, Măr-
culeşti, Frunză) caracterizate prin falimen-
tul industriei, lipsa terenurilor agricole şi 
dimensiuni mici pentru sfera serviciilor. In-
frastructura urbană nu a cunoscut investiţii 
semnifi cative şi se apropie de cea caracteris-
tică localităţilor rurale. În cadrul politicilor 
guvernamentale nu se mai face diferenţă 
între dezvoltarea infrastructurii în oraşele 
mici şi localităţile rurale. Conform datelor 
statistice, gradul de sărăcie este mai mare în 
oraşele mici decât în zonele rurale (vezi ca-
pitolul NIVELUL DE TRAI)245. 

Pe fundalul procesului de dezurbaniza-
re şi retrogradare administrativă a oraşelor 
s-a accentuat decalajul dintre Chişinău şi 
restul unităţilor teritorial-administrative. 
Capitala, cu 18% din populaţie, deja asigură 
peste 50% din PIB, 60% din producţia in-
dustrială, 90% din exporturi, consumă 60% 
din importuri şi contribuie cu mai mult de 
60% la veniturile publice. Tendinţa de su-
pra-concentrare a resurselor în Chişinău ge-
nerează mari probleme oraşului însuşi, cum 
ar fi  deprecierea capitalului uman, limitarea 
accesului la locuinţă, calitatea transportului 
urban, cartierele sărăcăcioase, criminalita-
tea, degradarea mediului. 

Totodată, în condiţiile transformării ca-
pitalei într-un „aspirator al bogăţiei naţiona-

9.3. Moldova urbană

EVOLUŢIILE:  -1 

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: -1 

242  Rolul oraşelor este recunoscut ca unul determinant în asigurarea 
dezvoltării unei societăţi, economiile naţionale şi regionale fi ind 
bazate în special pe oraşe. Cercetările geografi ce identifi că o corelaţie 
pozitivă şi directă între gradul de dezvoltare a unei naţiuni şi nivelul 
său de urbanizare şi calitate a managementului urban. Creşterea 
economică este şi ea în mare măsură o derivată a dezvoltării urbane 
şi organizării regionale a factorilor de producţie.

243  Fără teritoriile din stânga Nistrului şi mun. Bender, gradul de 
urbanizare al Republicii Moldova inclusiv teritoriul din stânga 
Nistrului şi mun. Bender a constituit în anul 2004 - 42,8% (calculele 
autorilor în baza agregării datelor rezultatelor recensămintelor 
desfăşurate în 2004 de către autorităţile Republicii Moldova şi 
autorităţile auto-proclamatei RMN).

244  Conform datelor recensământului populaţiei din 2004 organizat de 
autorităţile autoproclamatei RMN (www.economy-pmr.org).

245 „Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2006: Calitatea creşterii 
economice şi impactul său asupra dezvoltării umane”, PNUD 
Moldova, Chişinău, 2006.
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le” şi respectiv euforiei unei bunăstări relative 
în context naţional, Chişinăul nu-şi valorifi că 
efi cient resursele interne de dezvoltare, este 
un participant pasiv la competiţia internaţio-
nală şi regională pentru resurse şi se confrun-
tă cu un management nesatisfăcător. Cu toate 
că majoritatea ONG-urilor moldoveneşti sunt 
concentrate în Chişinău, participarea acestora 
la dezvoltarea municipiului este defi citară246. 

Riscuri
Neglijarea subiectului dezvoltării urba-

ne şi evoluţiile ulterioare în baza tendinţelor 
existente vor conduce la aprofundarea de-
calajului în procesului de dezvoltare dintre 
Chişinău şi restul unităţilor administrativ-
teritoriale, erodarea defi nitivă a funcţiilor 
urbane în oraşele mici şi lipsirea zonelor ru-
rale proxime de centre de gravitaţie social-
economică. Degradarea mediului urban va 
deteriora şi mai mult atractivitatea investiţi-
onală a provinciei moldoveneşti, capacitatea 
de dezvoltare a elitelor teritoriale, va înrău-
tăţi condiţiile habitatului uman şi, în conse-
cinţă, va contribui la stimularea emigraţiei. 
Totodată, în condiţiile lipsei unui cadru 
naţional de competiţie teritorială, dezvol-
tarea Chişinăului va continua să se bazeze 
pe „absorbţia” resurselor din teritoriu şi nu 
exercitarea rolului de locomotivă a dezvol-
tării ţării. Eforturile de dezvoltare regională 
vor fi  zădărnicite de inexistenţa unor centre 
urbane regionale de gravitaţie şi polarizare. 

Politici guvernamentale
În toată perioada de după obţinerea 

independenţei dezvoltarea urbană a lipsit 
totalmente din cadrul politicilor guverna-
mentale. Până în prezent, Republica Moldo-
va nu şi-a formulat o strategie de dezvoltare 
din punct de vedere spaţial. Ultimele docu-
mente de acest gen au fost elaborate în anii 
’80 ai secolului XX având ca subiect RSSM 
în cadrul URSS în condiţiile unei economii 
centralizat-planifi cate. Toate premisele pre-
cedente şi-au pierdut total actualitatea, iar 
între timp schimbări majore s-au produs în 
structura şi conţinutul reţelei de localităţi şi 
relaţiile dintre acestea. Elaborarea Planului 
Naţional de Amenajare a Teritoriului a fost 
nejustifi cat tărăgănată, iar procesul continuă 
să se bazeze pe metodologiile sovietice ca-
racteristice economiei centralizat-planifi ca-

te. Instrumentarul de planifi care urbană este 
învechit. Proiectul Concepţiei de Dezvoltare 
Urbană Durabilă a Republicii Moldova ela-
borate cu asistenţa fi nanciară PNUD a ră-
mas în stare de proiect247 – de fapt, nici nu a 
fost examinată de către instituţiile guverna-
mentale responsabile. 

Pe parcursul ultimilor cinci ani, Guver-
nul a recunoscut că în perioada de tranzi-
ţie s-a acordat o atenţie redusă aspectului 
regional al reformelor. Astfel, dacă SCERS 
a constituit prima strategie naţională unde 
(superfi cial) s-a regăsit subiectul dezvoltării 
regionale248, atunci în PND dezvoltarea regi-
onală constituie deja o prioritate naţională, 
iar dezvoltarea oraşelor – un obiectiv sepa-
rat249. La sfârşitul anului 2006, Parlamen-
tul Republicii Moldova a aprobat Legea cu 
privire la dezvoltarea regională. Din păcate, 
Legea nu se implementează, existând peri-
colul compromiterii acesteia pentru urmă-
torii ani. Conform Legii, în termen de cel 
mult 60 zile Guvernul urma să asigure cre-
area şi funcţionarea cadrului instituţional al 
dezvoltării regionale. Însă nici după 6 luni 
după publicarea Legii în „Monitorul Ofi ci-
al”, Guvernul n-a aprobat nici regulamentele 
de creare şi funcţionare a cadrului instituţi-
onal, nici Strategia Naţională de Dezvoltare 
Regională, chiar dacă a benefi ciat de asisten-
ţa UE în elaborarea acestor proiecte de do-
cumente, neonorând obligaţiunile asumate 
faţă de donator.

Biroul Naţional de Statistică nu colec-
tează şi nu oferă date statistice privind dez-
voltarea oraşelor (nu există o bază statistică 
pentru analiză). Respectiv, este compromisă 
din start orice încercare de evaluare reală 
a situaţiei şi formularea unor politici/reco-
mandări cuantifi cabile. 

Recomandări
Pe termen scurt (1-2 ani), eforturile 

Guvernului în ce priveşte stoparea crizei ur-

246  Exemplul cel mai elocvent poate servi gradul extrem de redus al 
implicării şi respectiv contribuţiei societăţii civile în procesul de 
elaborare al Planului Urbanistic General 2007-2025 al municipiului 
Chişinău. Raportul privind dezbaterile publice asupra documentului 
pot fi  consultate pe www.habitatmoldova.org.

247  Proiectul poate fi  consultat pe www.habitatmoldova.org şi www.
cisr-md.org.

248  În SCERS nu există nici măcar un paragraf dedicat politicilor de 
dezvoltare urbană.

249  Obiectivul 5.2 („Crearea centrelor urbane de creştere economică, 
care să complimenteze centrele urbane naţionale existente şi 
consolidarea oraşelor mici”) din cadrul priorităţii 5 („Dezvoltare 
regională”).
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banizării şi stimulării dezvoltării oraşelor ar 
trebui canalizate spre crearea instrumenta-
rului politic de sprijinire a dezvoltării urba-
ne pe termen lung:

 Dezvoltarea statisticii naţionale în vederea 
colectării şi publicării datelor statistice de dez-
voltare social-economică la nivelul oraşelor. 
Eventual, ar putea fi  solicitată asistenţa ONU-
HABITAT în stabilirea Observatorului Urban 
Naţional250. Fără o bază statistică credibilă 
şi satisfăcătoare este imposibilă o analiză (şi, 
respectiv, o strategie) a dezvoltării urbane în 
Moldova. 

 Solicitarea includerii în cadrul proiectului TA-
CIS în licitaţie „Strengthening growth poles 
centres” şi componente de asistenţă în defi niti-
varea Planului de Amenajare a Teritoriului Na-
ţional (PATN) conform metodologiei europene 
(inclusiv rolul Chişinăului în context naţional, 
rolul oraşelor, reţeaua de localităţi, coridoarele 
de dezvoltare, conexiunea teritoriului naţional 
la spaţiul european unic din punct de vedere 
teritorial). Planul de Amenajare a Teritoriului 
Naţional urmează să stea la baza elaborării ur-
mătoarei strategii naţionale de dezvoltare regi-
onală (pentru perioada 2011–2018). Conceptul 
„Polurilor regionale de dezvoltare” urmează să 
fi e principiul de bază al PATN şi a politicii de 
dezvoltare regională.

 Sprijinirea cooperării inter-urbane prin susţine-
rea procesului de asociere a oraşelor.

 Perfecţionarea cadrului normativ care regle-
mentează elaborarea Planurilor Urbanistice 
Generale şi asigurarea consultării cetăţenilor în 
acest proces251. 

 Acordarea de sprijin tuturor oraşelor în elabora-
rea Planurilor de Dezvoltare Integrată (urbanis-
tică şi social-economică). 

 Modifi carea legislaţiei cu privire la organizarea 
teritorial-administrativă prin ridicarea statutu-
lui administrativ la grad de municipiu al oraşe-
lor selectate de a exercita funcţii de poluri regi-
onale de dezvoltare. 

 Prioritizarea investiţiilor publice (inclusiv prin 
Fondul de Dezvoltare Regională) în infrastruc-
tura fi zică şi economică a oraşelor. Investitorii 
privaţi (autohtoni şi străini) vor primi semnale 
clare pentru planifi carea localizării investiţiilor 
în afara mun. Chişinău. Totodată, gastarbaiterii 
moldoveni vor crea o alternativă Chişinăului (în 
cazul deciziei de reîntoarcere în patrie) şi inves-
tiţiilor în locuinţe (prin deducţie mai ieft ine în 
oraşele regionale decât în Chişinău) sau afaceri 
mici şi mijlocii (concurenţă mai mică în oraşele 
regionale decât în Chişinău). 

 Crearea unor stimulente pentru investitorii stră-
ini şi autohtoni care vor decide să localizeze in-
vestiţiile în oraşe-poluri de dezvoltare regională 
(crearea prin intermediul investiţiilor publice a 
infrastructurii – teren, drumuri acces, reţele apă, 
canalizare, electricitate, gaz şi pregătire a specia-
liştilor din bani publici - caracteristice parcurilor 
industriale şi zonelor economice în toate oraşele 
declarate poluri de creştere regională).

 Conexiunile dintre oraşele-poluri de dezvoltare 
regională vor fi  prioritizate în alocarea investiţi-
ilor publice şi asistenţei străine în modernizarea 
infrastructurii de transport. 

 Racordarea dezvoltării spaţiale a Republicii Mol-
dova la strategiile de dezvoltare teritorială a UE şi 
pan-europene (coridoare economice, de transport, 
de comunicaţii, conexiunile inter-urbane etc.)

Implementarea acestor recomandări 
va stimula apariţia unor oraşe regionale de 
contrabalansare a Chişinăului, va crea cen-
tre de gravitaţie pentru dezvoltarea zonelor 
rurale proxime, iar prin crearea condiţiilor 
unei competiţii teritoriale – va duce la efi -
cientizarea managementului urban în mun. 
Chişinău. Sinergia recomandărilor propuse 
va asigura condiţiile unei urbanizări durabi-
le în Republica Moldova. 

250  Stabilirea şi funcţionarea Observatorilor Urbane este o iniţiativă 
a ONU-HABITAT prin care se încurajează şi se acordă asistenţă 
guvernelor locale şi naţionale în determinarea, colectarea şi analiza 
informaţiei cu referire la dezvoltarea oraşelor. 

251  Guvernul Republicii Moldova a primit asistenţă din partea PNUD-
Moldova în elaborarea Ghidului Metodologic privind elaborarea 
şi implementarea PUG, conform experienţei UE. Proiectul 
documentului (poate fi  consultat pe www.habitatmoldova.org) a fost 
acceptat de către Ministerul Ecologiei, Construcţiilor şi Dezvoltării 
Teritoriului, supus în mod ofi cial procesului de avizare, procedura 
fi ind stopată la această etapă (a coincis în timp cu reorganizarea 
Ministerului şi crearea Agenţiei Naţionale de Dezvoltare Regională 
(ulterior Departamentul Construcţii şi Dezvoltarea Teritoriului). 
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Diagnoza 
În procesul de dezvoltare, Unitatea Te-

ritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia se vede 
ca parte componentă a Republicii Moldova şi 
interesele acesteia nu pot fi  examinate separat 
de interesele ţării. În plus, vectorul principal 
de dezvoltare a Găgăuziei trebuie să rămână 
satisfacerea necesităţilor naţionale şi păstrarea 
identităţii găgăuze, dezvoltarea multilaterală a 
etniei, îmbogăţirea limbii şi culturii naţionale, 
dezvoltarea sistemului politic şi administrativ 
şi creşterea competitivităţii economice.

UTA Găgăuzia constituie una din regiu-
nile economice ale Republicii Moldova, con-
form Legii Republicii Moldova cu privire la 
dezvoltarea regională. Găgăuzia ocupă 5,5% 
din teritoriul ţării şi deţine 5,8% din pămân-
turile arabile. Pe teritoriul unităţii teritoriale 
locuiesc 155,6 mii de oameni. Populaţia aptă 
de muncă constituie 66,3%, iar 13,5% din 
populaţie sunt pensionari. În toate ramuri-
le economiei sunt angajate 36 mii persoane 
sau 39% din populaţia aptă de muncă.

În pofi da faptului că salariul mediu lu-
nar în regiune creşte în fi ecare an, în regiune 
salariul mediu lunar este cu 29,7% mai mic 
decât în medie în Republica Moldova. Dato-
riile salariale la întreprinderile din regiune 
la data de 01.06.2007 constituiau 7,3 milioa-
ne lei. Locurile de muncă existente nu sunt 
sufi ciente pentru specialiştii cu califi care 
înaltă. Din cauza şomajului înalt, procentul 
populaţiei emigrante este mare. Deosebit de 
îngrijorătoare este emigrarea tinerilor, mult 
mai intensă decât în restul ţării. Conform 
datelor recensământului, ponderea tineri-
lor cu vârstă cuprinsă între 15-29 de ani în 
totalul emigranţilor pe ţară este de 46%, în 
timp ce în Găgăuzia acest indicator consti-
tuie 55%. În instituţiile medicale lipsesc pa-
turile pentru categoriile social vulnerabile. 
Lipsesc şi cantine de alimentare pentru asi-
gurarea cu prânz pentru păturile populaţiei 
cu venituri joase. Mărimea asistenţei sociale 
nu corespunde mijloacelor minime de exis-
tenţe. Populaţia nu este asigurată în deplină 
măsură cu spaţiu locativ.

În sectorul agricol problema de bază 
constituie pământurile care nu au fost prelu-

crate din cauza că arendatorii de pământuri 
au refuzat să încheie contracte de arendă cu 
proprietarii. Ritmurile de consolidare a pă-
mânturilor în localităţile din regiune sunt 
joase. Capacităţile de producere a fermelor 
de creştere a animalelor nu se utilizează în 
plină măsură. Activitatea întreprinderilor 
de colectare şi realizare a produselor agrico-
le înregistrează întreruperi.

În industrie, procentul de utilizare a ca-
pacităţilor de producere este mic din cauza 
lipsei materiei prime. Restricţiile ce ţin de 
pieţele de export au avut impact serios asu-
pra exportului de vinuri şi tutun.

Deşi Găgăuzia benefi ciază de condiţii 
climaterice favorabile, rutele turistice în re-
giune sunt absente. Eroziunea solului con-
stituie factorul principal care duce la redu-
cerea fertilităţii solului. Până în prezent nu 
a fost soluţionată problema de utilizare a 
deşeurilor şi creşterea accesului populaţiei 
la resursele de apă potabilă.

Efectuând o analiză a dezvoltării socio-
economice din regiunea UTA Găgăuzia este 
necesar de evidenţiat o serie de factori care 
au impact asupra dezvoltării regiunii:

Delimitarea neclară a responsabilită-
ţilor între autorităţile centrale şi adminis-
traţia autonomiei. În contextul dezvoltării 
autonomiei locale şi partajării bugetelor 
publice delimitarea competenţelor devine 
elementul-cheie pentru dezvoltarea admi-
nistraţiei publice locale. Centralizarea deci-
ziilor de către organele de stat din Moldova 
nu stimulează luarea de decizi la nivel regio-
nal. Spre exemplu, sistemul statistic din ţară 
nu ia în consideraţie necesitatea de a refl ecta 
indicatori socio-economici de dezvoltare a 
unor regiuni luate în parte (PRB– produsul 
regional brut), care sunt necesare pentru a 
estima contribuţia regiunii la indicatorii 
macroeconomici naţionali. În ansamblul în 
regiune există 3 nivele a puterii de stat. Exis-
tă organe de putere centrală a autonomiei, 
raională şi 26 de primării ceea ce generează 
cheltuieli suplimentare pentru buget prin 
numărul mare de funcţionari angajaţi.

Tranziţia de la principiul de admi-
nistrare ramurală la principiul bazat pe 

9.4. Găgăuzia

EVOLUŢIILE:  -1 

SITUAŢIA:  +1

PERSPECTIVELE: +1
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programe. În condiţiile economiei planifi -
cate, principiul de bază a fost cel ramural, 
iar în momentul realizării reformelor de 
piaţă sistemul ramural a fost înlocuită cu 
principiul de administrare prin proiecte şi 
programe de dezvoltare. Pe lângă aceasta, 
în unele cazuri continuă să domine aborda-
rea ramurală (spre exemplu în agricultură, 
transport  etc.). În programul de activitate a 
Comitetului Executiv din Găgăuzia pentru 
anul 2007-2010 a fost făcut primul pas pen-
tru implementarea planifi cării strategice de 
dezvoltare a autonomiei ca un tot integru şi 
a localităţilor luate în parte.

Dominarea sectorului agrar în struc-
tura industriei. Sectorul agrar formează 
structura veniturilor în buget şi determină 
veniturile populaţiei. Actualmente se înre-
gistrează un dezechilibru cauzat de creşterea 
investiţiilor în capitalul statutar în condiţiile 
în care are loc diminuarea producţiei atât 
în agricultură, cât şi în ramurile industria-
le aferente. Circa 63% din populaţia Găgă-
uziei trăieşte în localităţile rurale, iar restul 
în oraşele Comrat, Ceadâr-Lunga şi Vulcă-
neşti. 62% din volumul producţiei indus-
triale se datorează întreprinderilor vinicole. 
Difi cultăţile întâmpinate în sectorul agrar 
sunt cauza şomajului în localităţile rurale 
din Găgăuzia. 

Utilizarea inefi cientă a resurselor dis-
ponibile şi a proprietăţii municipale. Pă-
mânturile fertile în condiţiile agriculturii 
tradiţionale nu aduc rezultatul aşteptat. În 
Găgăuzia resursele naturale sunt sufi cien-
te doar pentru producerea materialelor de 
construcţie. Majoritatea întreprinderilor la 
care statul este acţionar majoritar au devenit 
insolvabile. Reprezentanţii statului în con-
siliile de administrare ale acestor societăţi 
pe acţiuni nu întreprind măsurile necesare 
pentru realizarea planurilor de dezvoltare şi 
ca rezultat mulţi conducători de întreprin-
deri, fi e au stopat activitatea întreprinderi-
lor, fi e le-au adus la stare de insolvabilitate. 

Lipsa infrastructurii necesare în loca-
lităţile din Găgăuzia. În satele regiunii nu 
există reţea centralizată de aprovizionare cu 
apă, ceea ce infl uenţează asupra dezvoltării 
mediului de afaceri în regiune şi asupra să-
nătăţii populaţiei.

Gradul scăzut de dezvoltare a relaţi-
ilor externe cu regiuni din alte state şi ne 
participarea la lucrările organizaţiilor in-
ternaţionale pentru dezvoltarea regiunilor. 
Pe măsura dezvoltării relaţiilor externe vor 
apare premise pentru stabilirea relaţiilor de 
cooperare, în special în contextul dezvoltării 
euroregiunilor, cum ar fi  „Dunărea de Jos”.

Riscuri
Mandatul UTA Găgăuzia a fost stabilit 

de Legea Republicii Moldova cu privire la 
statutul juridic special al Găgăuziei252. Cu 
toate acestea, deseori iniţiativele regionale 
sunt interpretate ca având caracter separa-
tist, dar care nu au nimic în comun cu acest 
fenomen. Din cauza relaţiilor inter-bugetare 
necoordonate există limitări în privinţa pro-
ceselor de fi nanţare a dezvoltării socio-eco-
nomice a localităţilor din Găgăuzia.

În regiune există o infrastructură dez-
voltată pentru distribuţia energiei electri-
ce, gazelor naturale (nivelul de gazifi care 
la 01.06.2007 a constituit 82%). În oraşul 
Comrat funcţionează o uzină de prelucrare 
a petrolului, iar cele 2 depozite pentru păs-
trarea produselor petroliere se afl ă în oraşele 
Ceadâr-Lunga şi Vulcăneşti. În acelaşi timp, 
regiunea depinde de livrările de resurse 
energetice din exterior. În regiune, gradul 
de utilizare a tehnologiilor ce economisesc 
energia rămâne foarte scăzut.

Aprovizionarea cu resursele acvatice nu 
este sufi cientă, de unde rezultă şi necesita-
tea de investiţii în construcţia sistemelor de 
aprovizionare cu apă a localităţilor, precum 
şi utilizarea apelor subterane pentru aprovi-
zionarea populaţiei cu apă potabilă. Aceasta 
generează şi costuri suplimentare pentru 
producţia agricolă. Riscurile ce ţin de creşte-
rea producţiei agricole depind de specifi cul 
climateric al sudului Moldovei, pentru care 
sunt comune precipitaţii de până la 400 mm 
anual şi secete frecvente. Deforestarea care 
se produce pe teritoriul Găgăuziei generează 
riscuri suplimentare.

Politica de ridicare a standardelor de trai 
în localităţile din regiune este la fel inefi cien-
tă. Populaţia şi agenţii economici din localită-
ţile urbane şi rurale sunt limitaţi în accesul la 
serviciile comunale calitative (alimentarea cu 
apă, sistema de canalizare, scoaterea deşeuri-
lor ş.a.). Costul lucrărilor de construcţie este 

252  Legea Republicii Moldova nr.345 din 23 decembrie 1994.
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înalt din cauza expunerii regiunii la riscuri 
seismice (până la 8 grade pe scara Richter).

În s. Cişmichioi problema deşeurilor de-
pozitate sub pământ care au fost adunate din 
toată ţara aduce riscuri suplimentare, iar în 
unele localităţi din autonomie există depo-
zite în care se păstrează pesticide cu termen 
expirat de utilizare (consecinţele acestora 
sunt descrise în subcapitolul GESTIONA
REA DEŞEURILOR). Toţi aceşti factori 
creează premise pentru poluarea mediului 
şi dăunează sănătăţii populaţiei.

Politici guvernamentale
La 23 decembrie 1994, Parlamentul Re-

publicii Moldova a adoptat legea privind 
statutul juridic special al Găgăuziei. Tocmai 
această decizie a constituit soluţia problemei 
cu privire la integritatea teritorială a ţării. 
Cu toate acestea, pe parcursul ultimilor 13 
ani, Guvernul Republicii Moldova încă nu 
percepe existenţa unei regiuni cu statut de 
drept special. Necesitatea creării unei comi-
sii comune pentru delimitarea responsabili-
tăţilor între Republica Moldova (nivelul na-
ţional) şi UTA Găgăuzia (nivelul regional) a 
fost discutată pe parcursul mai multor ani. 
În contextul descentralizării, subiectele de 
gestiune fi nanciară trebuie să fi e examina-
te în ordine prioritară. Deciziile statului în 
adresa autonomiei trebuie să fi e adoptate 
cu participarea nemijlocită a reprezentaţi-
lor autonomiei. Astăzi, legislaţia elaborată 
de Parlamentul Republicii Moldova ignoră 
deseori stipulările legii despre statutul ju-
ridic special al Găgăuziei”. Peste 32% din 
veniturile bugetului constituie transferurile 
din bugetul de stat al Republicii Moldova. În 
anul 2007 regiunii au fost alocaţi doar 3 mi-
lioane lei pentru investiţii capitale, pe când 
în alte raioane cu un număr similar de locu-
itori, aceste sume sunt un ordin mai înalt, în 
timp ce investiţiile bugetare constituie sursa 
principală pentru realizarea proiectelor de 
infrastructură în localităţile regiunii. Iniţia-
tivele autorităţilor din autonomie nu trebuie 
să fi e interpretate ca separatism sau dorinţă 
de a delimita hotare, deoarece politica re-
gională în Republica Moldova constituie o 
practică nouă şi unele programe sau proiec-
te pilot pot fi  testate în autonomie. 

În condiţiile în care Republica Moldo-
va este divizată în 6 regiuni de dezvoltare, 

trebuie operate modifi cări la nivel de stat în 
sistemul de monitorizare şi colectare a in-
formaţiei necesare pentru date statistice mai 
calitative. Pentru o administrare efi cientă, 
Găgăuzia trebuie să dispună de informaţie 
veridică referitor la situaţia în diferite zone. 
Aceasta constituie cerinţa de bază pentru 
implementarea noilor indicatori macroeco-
nomici la nivel de regiune. 

Până în prezent, în Găgăuzia nu a fost 
implementat principiul de administrare 
după programe şi proiecte, de aceea este 
necesară efectuarea trecerii de la abordare 
sectorială, la abordare de program. În regi-
une a fost elaborată şi adoptată legea cu pri-
vire la „Realizarea programelor ţintă pentru 
dezvoltarea autonomiei” (nr. 65-XXVII/III 
din 11.05.2007), care a pus bazele gestiu-
nii prin programe de dezvoltare la nivel de 
autonomie şi nivel local. Aceasta va per-
mite realizarea abordării sectoriale pentru 
dezvoltarea economiei regiunii. Abordarea 
sectorială presupune crearea unor reţele 
valorice de dezvoltare: spre exemplu, agri-
cultura – prelucrarea – vânzarea produselor. 
Această abordare va impulsiona creşterea 
competitivităţii produselor din Găgăuzia. 
Elementul-cheie al acestui proces îl consti-
tuie tranziţia de la planifi carea centralizată, 
la dezvoltarea planifi cată locală. Realizarea 
acestei sarcini este o problemă difi cilă. Or-
ganele de administraţie publică din Găgău-
zia nu au capacitatea de a organiza indepen-
dent planifi carea locală strategică. În acelaşi 
timp, implementarea planifi cării prin pro-
grame la elaborarea direcţiilor de dezvoltare 
economice şi sociale va permite corelarea 
măsurilor curente pentru planifi carea stra-
tegică a localităţilor din Găgăuzia. 

Recomandări 

 Stabilirea unor relaţii constructive între autorită-
ţile Găgăuziei şi Republicii Moldova. Realizarea 
deplină a împuternicirilor pe care le are UTA 
Găgăuzia va permite elaborarea unui mecanism 
similar care ar putea asigura soluţionarea pro-
blemei transnistrene şi asigurarea integrităţii te-
ritoriale a ţării. La rândul său aceasta va permite 
realizarea planurilor de dezvoltare regională.

 Perfecţionarea continuă a procesului de adop-
tare a legislaţiei locale de către Adunarea Na-
ţională din Găgăuzia în condiţii de colaborare 
cu Parlamentul Republicii Moldova, precum şi 
utilizarea dreptului pentru iniţiative legislative la 
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elaborarea legislaţiei naţionale. Actele legislative 
ale autonomiei trebuie să se bazeze pe standarde 
şi norme internaţionale.

 Perfecţionarea sistemului statistic din Republica 
Moldova pentru asigurarea autorităţilor regiona-
le cu informaţia necesară elaborării indicatorilor 
de dezvoltare a unor regiuni separate, inclusiv 
UTA Găgăuzia.

 Elaborarea unei strategii de dezvoltare socio-eco-
nomică pentru Găgăuzia cu scopul de a ameliora 
procesul de dezvoltare în regiune, precum şi ela-
borarea unei abordări unifi cate pentru întocmi-
rea planurilor de dezvoltare strategică pe termen 
lung, mediu şi scurt a localităţilor din regiune.

 Luând în consideraţie că este practic imposibil 
de a schimba brusc situaţia în toate sectoarele de 
activitate, se recomandă identifi carea „polurilor 
de creştere” în Găgăuzia, atrăgând atenţia auto-
rităţilor din autonomie, Guvernului naţional şi 
partenerilor străini. Atragerea investiţiilor stră-
ine în economia regiunii şi crearea condiţiilor 
prielnice pentru capitalul din ţară ar putea con-
tribui la soluţionarea următoarelor probleme:

 Renovarea bazei tehnice şi tehnologice din 
regiune, modernizarea capacităţilor actuale 
de producere, lărgirea şi diversifi carea poten-
ţialului de export şi dezvoltarea producţiei de 
înlocuire a importului în anumite sectoare.

 Utilizarea potenţialului ştiinţifi c neaplicat 
deocamdată în practică pentru dezvoltarea 
regiunii.

 Crearea locurilor de muncă pe bază de con-
diţii preferenţiale create în regiune în contex-
tul unor resurse de muncă disponibile.

 Dezvoltarea infrastructurii fi zice şi instituţi-
onale necesare pentru dezvoltare economi-
că (comunicaţii, transport, Agenţia pentru 
Dezvoltarea Regiunii, Centrul Informaţional 
pentru Antreprenori, Agenţiile Private de 
Cadastru), însuşirea modalităţilor de orga-
nizare a producerii şi dezvoltarea relaţiilor 
antreprenoriale moderne.

 Promovarea produselor şi tehnologiilor au-
tohtone pe pieţele externe şi utilizarea capa-
cităţilor pentru atragerea capitalului străin 
prin intermediul Zonei Economice Libere 
„Parcul de producere „Valcaneş”.

 Lărgirea capacităţii organelor de putere din Gă-
găuzia şi organelor de administrare locală pentru 
utilizarea noilor instrumente fi nanciare ca sursă 
de fi nanţare în contextul realizării priorităţilor 
programelor de dezvoltare, spre exemplu împru-
muturile regionale sau obligaţiile municipale. 
Aceasta va permite atragerea de noi resurse şi va 

crea premise pentru participarea organelor de ad-
ministraţie publică locală la proiecte investiţionale 
de mai mare anvergură. Întreprinderea măsurilor 
necesare pentru atribuirea unui rating fi nanciar 
Găgăuziei va permite recepţionarea resurselor fi -
nanciare direct de la instituţii fi nanciare internaţi-
onale şi pe piaţa fi nanciară internaţională.

 Perfecţionarea organizării teritoriale a autono-
miei şi trecerea la sistemul de gestiune a regiunii 
pe două nivele – organele centrale ale autonomi-
ei şi 26 primării. Aceasta va permite optimizarea 
cheltuielilor bugetare, va spori responsabilitatea 
organelor de administraţie publică locală şi va 
crea premise pentru o descentralizare şi autono-
mie efective ale organelor publice locale.

 Implementarea sistemului de achiziţii guver-
namentale sub formă de comandă socială. Se 
preconizează că această măsură va optimiza 
cheltuielile bugetului şi va crea premise pentru 
formarea unui sistem mai calitativ de monito-
rizare şi evaluare a rezultatelor, bazat pe parti-
ciparea largă a reprezentanţilor societăţii civile. 
Implementarea sistemului de comandă informa-
ţională şi socială va spori gradul de efi cacitate a 
serviciilor sociale garantate de stat, va permite 
optimizarea cheltuielilor, va impulsiona dezvol-
tarea serviciilor sociale.

 Pentru a neutraliza consecinţele negative ale se-
cetei în agricultura este necesară elaborarea unui 
program complex de irigare în UTA Găgăuzia. 

 Elaborarea unui mecanism efi cient de adoptare 
a deciziilor de politică publică şi combaterea co-
rupţiei în rândurile funcţionarilor organelor de 
conducere prin adoptarea unei legi locale care ar 
stipula responsabilitatea funcţionarilor publici 
de pe urma luării deciziilor sau inactivităţii.

 Lărgirea participării cetăţenilor şi instituţiilor 
publice în procesul de planifi care strategică, 
procesul bugetar şi implementarea iniţiativelor 
în comunităţile locale. Aceste măsuri trebuie să 
înceapă de la constituirea unui sistem informaţi-
onal „executiv electronic”.

 Din punct de vedere al dezvoltării pe termen 
lung a Găgăuziei este necesară delimitarea îm-
puternicirilor dintre guvernul central şi admi-
nistraţia autonomiei, ceea ce ar permite opti-
mizarea proceselor de dezvoltare a statului. Pe 
baza acestei experienţe va putea fi  rezolvată şi 
problema transnistreană. Crearea premiselor 
pentru realizarea plenară a împuternicirilor 
de către UTA Găgăuzia va servi drept exemplu 
pentru regiunea transnistreană şi pentru majo-
ritatea partenerilor din străinătate ai Republicii 
Moldova. Dacă aceste principii vor fi  aplicate în 
practică, atunci acestea vor permite efectuarea 
descentralizării, asigurarea autonomiei fi nanci-
are şi transparenţei mecanismelor de stat.
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Dezvoltarea regiunii transnistrene este 
favorizată de un şir de factori: infrastructură 
bine dezvoltată (căi ferate, căi fl uviale, auto-
străzi, aeroport), resurse de apă bogate, ris-
curi seismologice minime, proximitate faţă 
de portul maritim Odesa şi afl area în regiune 
a mai mult de 100 de întreprinderi industria-
le. Băncile din Transnistria au deschise con-
turi de corespondenţă în unele bănci comer-
ciale din Republica Moldova, Rusia şi alte 
state şi pot să efectueze operaţiuni fi nanciare 
cu majoritatea băncilor din lume.

Producţia regională în ultimii ani deno-
tă o dinamică bună. În primul trimestru al 
anului 2007, PIB a crescut în termeni reali 
cu aproape 80%. Această creştere este şi re-
zultatul bazei reduse de comparaţie, deoare-
ce în primul trimestru al anului 2006 produ-
sul regional a scăzut cu aproape 20%. Totuşi, 
chiar şi în comparaţie cu primul trimestru al 
anului 2005, în ianuarie-martie 2007 PIB a 
crescut cu 46%! 

Totodată, constatăm că creşterea econo-
mică a Transnistriei şi a Moldovei este infl u-
enţată de dinamica cererii agregate interne 
(acoperită prin remitenţe) şi externe (aco-
perită prin exportul a principalelor 3 grupe 
de mărfuri: produse alimentare şi băuturi 
(Moldova - 40%, Transnistria - 5%), produse 
textile (Moldova - 18%, Transnistria-14%), 
produse vegetale (Moldova - 12%), metale 
(Transnistria- 60 %)). Astfel, balanţa de plăţi 
externe se caracterizează prin disproporţii 
esenţiale, determinate de defi citul balanţei 
comerciale, lipsa rezervelor valutare ofi ciale 
şi investiţii directe şi de portofoliu neînsem-
nat în economia Transnistriei. Ritmul impor-
turilor în Transnistria şi Moldova depăşeşte 
ritmul producţiei industriale şi al PIB-ului.

Fluxul investiţional în regiune (ca şi în 
restul teritoriului ţării) este infl uenţat de 
instabilitatea economică, lipsa de transpa-
renţă a actelor normative şi dependenţa 
puterii judecătoreşti de executiv. Economia 
este dominată de investitori ruşi (Itera, Casa 
Comercială “Aroma”, S.A. “Saliut”), dar sunt 
prezenţi şi investitori din SUA şi UE.

Fondul funciar în Transnistria se afl ă 
în proprietatea „statului” (în Moldova – în 

proprietate privată), iar volumul producţiei 
agricole şi al productivităţii muncii în agri-
cultură rămâne la un nivel foarte scăzut, de 
numai 9% în 2006 faţă de anul 1991 (Moldo-
va – 62% în anul 2006, faţă de anul 1991).

Din cauza existenţei regimului sepa-
ratist de la Tiraspol şi a prezenţei cenzu-
rii în mass-media, economia regiunii va 
continua să fi e centralizată, gestionată de 
către „stat” fi e direct, fi e prin intermediul 
pachetelor de acţiuni deţinute în cadrul 
unor societăţi pe acţiuni sau trusturi. Tot-
odată, Republica Moldova are pârghii eco-
nomico-fi nanciare limitate de infl uenţare a 
economiei regionale.

Capacităţile mici ale pieţei interne re-
gionale determină o dependenţă mare a 
economiei regiunii de relaţiile economice 
internaţionale. Pe de altă parte, indicatorii 
macroeconomici ai regiunii (volumul pro-
ducţiei industriale, exportului, veniturile 
bugetului de stat etc.) depind mult de re-
zultatele activităţii unei singure companii 
– Uzina metalurgică din Rîbniţa (65% din 
volumul exportului), ceea ce arată amploa-
rea adevărată a disproporţiilor la nivelul 
dezvoltării regiunii. Difi cultăţile în funcţi-
onarea acestei companii ar pune în pericol 
economia regională.

9.5. Subiect special: economia Transnistriei

EVOLUŢIILE:  -2 

SITUAŢIA:  -1

PERSPECTIVELE: 0

Surse: Anuarul statistic al autoproclamatei RMN, calculele autorului.

Figura 39 Evoluţia PIB/cap de locuitor al regiunii în anii 2004-2006, 
2001=100%
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Redirecţionarea fl uxului de mărfuri şi 
pasageri pentru a ocoli Transnistria com-
portă atât majorarea distanţei parcurse cu 
500 de km, respectiv, costuri suplimentare 
de combustibil, cât şi riscul reducerii sub-
stanţiale a potenţialului de tranzit al Moldo-
vei. De exemplu, de la 1 martie 2004, trenul 
de pasageri Kiev-Cernăuţi ocoleşte teritoriul 
Republicii Moldova. Astfel, s-ar putea ca şi 
nodurile de transport din CSI să circule spre 
regiunea Carpato-Danubiană şi Balcani nu 
prin Tiraspol-Giurgiuleşti, ci prin Ciop spre 
Regiunea Transcarpatică. 

Riscuri mari apar şi datorită tentativelor 
de divizare şi formare a unei infrastructuri 
„proprii”: transportul, inclusiv, calea ferată, 
telecomunicaţiile, aprovizionarea cu gaze şi 
altele. Astfel, politica inefi cientă de stabilire 
a tarifelor la resursele energetice, promovată 
de administraţia regiunii (97 USD pentru 
1000 m3 de gaz natural pentru întreprin-
deri şi 44 USD pentru pensionari faţă de 
170 USD conform contractului încheiat de 
Moldova-Gaz cu „Gazprom”) şi lipsa tran-
sferului total al sumelor acumulate pe con-
tul „Gazprom”-ului (în anul 2006 doar 25%) 
a condus la acumularea până în prezent a 
unor datorii de circa 1,45 mlrd. USD.

Până în anul 2001 au fost semnate mai 
multe documente cu privire la regiunea 
transnistreană. Însă majoritatea din ele 
puneau Republica Moldova într-o situaţie 
dezavantajată şi nu puteau infl uenţa ni-
velul dezvoltării regiunii. După anul 2001 
(dar mai ales după noiembrie 2003, odată 
cu respingerea planului „Kozak”), măsurile 
autorităţilor moldoveneşti au cunoscut o 
evoluţie mai optimistă în abordarea regiunii 
transnistrene:

Hotărârea Guvernului Republicii Mol-
dova cu privire la declararea mărfurilor de 
către agenţii economici din raioanele de est 
ale Republicii Moldova253 a condus la schim-
barea atitudinii administraţiei de la Tiraspol 
faţă de scopul şi conţinutul reformelor eco-
nomice, prin elaborarea şi implementarea 
mai multor măsuri cu privire la liberaliza-
rea activităţii antreprenoriale, reducerea 
presiunii fi scale, simplifi carea procedurilor 
de înregistrare, licenţiere şi certifi care a în-

treprinderilor. În anul 2002 în regiune a în-
ceput privatizarea în masă, proces care nu 
este recunoscut de Guvernul de la Chişinău. 
Până la 30.06.07 peste 100 de întreprinderi 
au trecut în proprietate privată, conducând 
la triplarea veniturilor bugetului regiunii. 
80% din companiile transnistrene au fost 
privatizate de fi rme ruse sau cu capital par-
ţial rus. 

Legea cu privire la prevederile de bază 
ale statutului juridic special al localităţilor 
din stânga Nistrului (Transnistria)254 stipu-
lează în art. 8 că “Transnistria soluţionează 
de sine stătător, în interesul întregii popula-
ţii, problemele ce ţin de dezvoltarea juridică, 
economică şi socială date în competenţa ei 
de Constituţia şi de alte legi ale Republicii 
Moldova şi de legislaţia Transnistriei”. Dar 
implementarea acestei legi nu poate avea loc 
decât cu condiţia demilitarizării şi democra-
tizării regiunii – obiectiv difi cil de realizat 
din cauza tărăgănării onorării de către Fe-
deraţia Rusă a obligaţiilor asumate la Sum-
mitul OSCE de la Istanbul (1999) privind 
evacuarea integrală, urgentă şi transparentă 
a trupelor şi armamentului de pe teritoriul 
Republicii Moldova şi a neparticipării re-
prezentanţilor Transnistriei la negocierile în 
formatul “5+2” de mai bine de 1,5 ani (vezi 
subiectul special REGÂNDIREA RELAŢI
ILOR CU RUSIA).

Recomandări

 Noua concepţie prevăzută de Legea RM privind 
dezvoltarea regională (MO din 16.02.2007) ar 
putea facilita fl uxurile investiţionale în Transnis-
tria prin obţinerea de către aceasta a statutului 
de „regiune de dezvoltare”.

 Atragerea investitorilor străini în Transnistria, 
care ar contribui la atenuarea „confl ictului va-
mal” din contextul local: complicarea procedu-
rilor export-import se refl ectă asupra activităţii 
tuturor întreprinderilor de pe malul stâng, inclu-
siv celor care aparţin investitorilor străini.

 Crearea prin intermediul societăţii civile a cen-
trelor de informare europeană, care ar putea edi-
ta şi buletine informative gratuite, practicarea 
seminarelor şi întâlnirilor cu studenţii din re-
giune, axate pe integrarea europeană cu scopul 
transformării UE din „duşman” în „prieten”.

 Abonarea şcolilor, universităţilor, instituţiilor 
medicale etc. din Transnistria, la unele ziare răs-
pândite pe malul drept, pentru ca, în special, lide-
rii de opinie să aibă acces la presa de alternativă.

253  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1001 din 01.09.2001.
254  Legea Republicii Moldova nr.173 din 22.07.2005.
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 Perfecţionarea bazei legislative care reglemen-
tează relaţiile economice între companiile de pe 
ambele maluri ale Nistrului (în prezent există 
diferenţe mari între evidenţa contabilă, politica 
fi scală etc.).

 Implementarea prevederilor Legii RM despre 
gestionarea şi deetatizarea proprietăţii publice în 
regiunea transnistreană.

 Privatizarea pământului şi reorganizarea col-
hozurilor şi sovhozurilor în cooperative de 
producţie şi asociaţii de gospodării ţărăneşti ar 
impulsiona dezvoltarea agriculturii regiunii.

 Stimularea companiilor din regiune să se înre-
gistreze la Camera Înregistrării de Stat a Repu-
blicii Moldova şi să perfecteze toate documentele 
aferente activităţii de afaceri conform legislaţiei 
Republicii Moldova.

 Participarea businessului autohton la concur-
surile de privatizare din Transnistria, ceea ce ar 
îmbunătăţi imaginea autorităţilor moldoveneşti, 
atât în ochii populaţiei regiunii (Moldova inves-
teşte, dar nu „râvneşte să-şi extindă controlul 

asupra celor mai profi tabile întreprinderi de pe 
malul stâng”), cât şi în ochii investitorilor stră-
ini. Totodată aceasta ar permite businessului şi 
mărfurilor autohtone să pătrundă pe piaţa re-
giunii, diminuând astfel proporţiile economiei 
subterane.

 Dat fi ind faptul că gazul importat de Republica 
Moldova, dar utilizat de Transnistria nu este de-
clarat la vamă şi, reieşind din existenţa în Trans-
nistria şi Moldova a diferitelor forme de achi-
tare a gazului natural, este necesar de elaborat 
şi coordonat un mecanism special de evidenţă 
separată a importului de gaz natural în cadrul 
unui sistem naţional unic, cu perfectarea proce-
durilor vamale aferente intrării şi tranzitării ga-
zului natural pe teritoriul Republicii Moldova şi 
restabilirea conductei magistrale de gaz Tiraspol 
– Chişinău.

 Promovarea preferinţelor autonome în comerţ 
cu UE, pe care Republica Moldova le-ar putea 
obţine până în 2008 ar reorienta companiile re-
giunii spre UE, rezultând în conştientizarea ne-
cesităţii de a democratiza regiunea cu adevărat. 
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Republica Moldova dispune de unele 
avantaje comparative în plan regional, care 
pot impulsiona dezvoltarea industriei turis-
tice - costul scăzut al forţei de muncă şi al 
terenurilor şi existenţa resurselor turistice 
cu valoare naţională şi regională. Însă entu-
ziasmul autorităţilor pentru sectorul turistic 
nu este argumentat nici prin statistică (lip-
sa datelor despre fl uxurile reale de călători 
prin ţară, dispersia lor teritorială, gradul 
de vizitare a principalelor atracţii turistice, 
orientarea investiţiilor în anumite destinaţii 
prioritare, veniturile din turism în bugetele 
comunităţilor vizitate de turişti), şi nici prin 
proiecte de anvergură în implementarea 
strategiilor sectoriale, fapt care accentuează 
contrastul dintre aşteptări şi realitate.

Capacitatea de administrare a domeniu-
lui turistic este afectată şi de delegarea unor 
competenţe către autorităţile publice locale 
(inventarierea resurselor turistice, amenaja-
rea teritoriului pentru necesităţile turismu-
lui, susţinerea antreprenorilor din turism 
etc.), care nu au nici capacităţi manageriale 
speciale şi nici acoperire fi nanciară. Aceste 
prevederi se păstrează şi în noua lege cu pri-
vire la organizarea şi desfăşurarea activităţii 
turistice255, în care responsabilităţile nea-

coperite cu resurse şi capacităţi rămân pe 
seama autorităţilor locale, iar noua agenţie 
guvernamentală de administrare a zonelor 
turistice va gestiona terenurile, investiţiile şi 
regimul de exploatare a resurselor turistice 
cedate(!?) de comunităţile din destinaţiile 
turistice naţionale. Acest fapt poate afec-
ta interesele comunităţilor locale, genera 
ingerinţe din partea autorităţilor de stat în 
activitatea companiilor private şi destabiliza 
piaţa imobiliară.

Astfel, în cadrul fl uxurilor turistice 
internaţionale turismul naţional este dez-
organizat, cu o creştere nesemnifi cativă a 
performanţelor la nivel de industrie (6-7% 
anual). Principalii indicatori turistici (nu-
mărul de turişti, numărul de excursionişti, 
numărul de zile-turist, volumul încasărilor 
în lei, provenienţa turiştilor pe ţări, motiva-
ţia călătoriei, mijlocul de transport utilizat, 
numărul scriptic de angajaţi) nu sunt deza-
gregaţi teritorial. La nivelul agenţiilor de tu-
rism, performanţele industriei pentru ultima 
perioadă denotă o creştere nesemnifi cativă a 
numărului general de turişti, precum şi do-
minarea plecărilor (în 2/3 din cazuri în ţările 
UE) faţă de sosirile turistice internaţionale. 
Totodată, ţara rămâne una neatractivă pen-
tru turistul străin de masă, iar cei care vin 
(cca. 150-200 mii persoane anual) o fac pre-
ponderent pentru afaceri şi stau în Republica 
Moldova o perioadă scurtă, 2-3 zile. Numă-
rul restrâns de călători, piaţa dezorganizată, 
barierele birocratice în derularea afacerii au 
dus la plecarea de pe piaţă a multor agenţii 
turistice autohtone, în prezent numărul total 
al acestora fi ind de circa 200.

Turismul organizat emiţător depăşeşte 
de 4-5 ori turismul receptor, iar moldovenii 
cheltuie mai mult în străinătate decât străinii 
în ţară. Pentru călătoriile în străinătate (în 
special ţările UE) ale turiştilor moldoveni 
sunt instituite o serie de obstacole (sistem 
de vize descurajator, necesitatea unor garan-
ţii, călătoria copiilor cu propriul paşaport), 
în pofi da faptului că moldovenii reprezintă 
segmente importante pe piaţa turistică a 
unor ţări din regiune. Totuşi, reîntorşi în pa-
trie, aceştia infl uenţează calitatea serviciilor 
în destinaţiile turistice locale, dinamizând 

9.6. Subiect special: dezvoltarea turismului

Sursa: Miron, 2007.

Figura 40 Numărul de turişti străini sosiţi în Republica Moldova, persoane

253  Legea Republicii Moldova nr.352 din 24.11.2006.
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piaţa turistică locală şi reorganizând trase-
ele în teritoriu.

Majoritatea unităţilor de cazare sunt 
adaptate consumului turistic estival, iar nu-
mărul covârşitor al cazărilor persoanelor 
străine se înregistrează în oraşul Chişinău, 
provinciei revenindu-i doar 10%. Aceasta, 
în ciuda faptului că sectorul hotelier a re-
stabilit numărul de cazări la nivelul anului 
1998 după un declin major, a angajat mai 
mult personal brevetat, a introdus pe pia-
ţă un nou fond de cazare, inclusiv în afara 
municipiului Chişinău. Totuşi, doar fi ecare 
a cincea unitate de cazare a acceptat siste-
mul naţional de clasifi care pe stele, institu-
it în 2003. Marile lanţuri hoteliere ocolesc 
Republica Moldova, aceasta datorită cos-
turilor înalte şi pieţei turistice reduse. Au 
fost câteva tentative de a localiza operatori 
hotelieri de talie internaţională la Chişinău, 
la care s-a renunţat ca urmare a privatizări-
lor eşuate din acest sector. Sectorul rămâne 
neatractiv pentru investiţii majore, în mod 
special datorită impedimentelor specifi ce 
ramurii turistice: necesitatea investiţiilor 
mari în infrastructura generală şi turistică, 
fl ux redus de călători, activitate dependen-
tă de sezonalitate, grad mare de degradare 
a resurselor turistice, lipsa zonelor turistice 
atractive pentru investiţii. 

Zonele turistice sunt subdezvoltate şi 
gestionate inefi cient, fapt care generează 
dispersia călătorilor în teritorii neamenaja-
te, degradând mediul şi înregistrând puţini 
vizitatori. Ca urmare, impactul lor asupra 
economiei locale este minim. Excepţie face 
Vadul lui Vodă, cu cea mai mare aglomera-
ţie turistică naţională, care însă nu este ad-
ministrată ca zonă turistică, iar majoritatea 
unităţilor de deservire nu sunt înregistrate 
în teritoriu (deci nu achită impozitele în bu-
getul local) şi nu au adoptat sistemul turistic 
naţional de calitate. Astfel, lipsa unei oferte 
diversifi cate şi bine promovate în teritoriu 
constituie cea mai importantă barieră în ca-
lea turiştilor locali şi străini.

Legislaţia turistică elaborată nu este 
aplicată, deşi dintre ţările CSI, Republica 
Moldova e cea mai avansată, inclusiv da-
torită obţinerii statutului de membru cu 
drepturi depline al Organizaţiei Mondiale a 
Turismului şi de un suport profesionist in-
ternaţional.

Sectorul turistic este unul excesiv regle-
mentat prin mai multe instrumente: aviza-
rea documentelor de licenţiere în turism, 
clasifi carea unităţilor de cazare, evaluarea 
voucherelor nominale ale călătorilor, acor-
darea brevetelor fi ecărui angajat din agenţi-
ile de turism şi structurile de turism, ţinerea 
Registrului obiectivelor turistice, verifi carea 
anuală dublată (de organele fi scale, statisti-
ce şi turistice) a tranzacţiilor comerciale. La 
acestea se mai adaugă iniţiativele de regle-
mentare a rutelor turistice şi administrarea 
directă de o structură guvernamentală a 
zonelor turistice naţionale. Şi acest exces re-
glementar are loc în condiţiile lipsei instru-
mentelor reale şi efi ciente de susţinere a an-
treprenoriatului turistic, în special, în zona 
rurală, considerată defavorizată. 

Există un spectru restrâns de facilităţi 
fi scale (scutirea de unele impozite a rezi-
denţilor), asumarea obligaţiei de a crea in-
frastructura de acces şi arenda de lungă du-
rată a terenurilor doar în zonele turistice na-
ţionale şi doar companiilor mari, care sunt 
obligate să prezinte un set de documente de 
fezabilitate scumpe (Plan urbanistic zonal, 
studiu de fezabilitate tehnică şi economică, 
proiectul construcţiilor). Legislaţia turistică 
nu oferă prevederi clare  privind regimul de 
funcţionare a altor locaţii turistice (zonele 
locale, punctele turistice). În plus, delegarea 
unor atribuţii turistice secţiilor raionale de 
cultură, care nu au nici personal pregătit şi 
nici metodologie clară de sporire a antrepre-
noriatului, nu este în măsură să impulsione-
ze turismul în teritoriu, inclusiv în zonele 
consacrate (Hârjauca, Cahul, Soroca).  

În ultimii şapte ani, sectorul turistic a 
benefi ciat de mai multe oportunităţi de fi -
nanţare a unor proiecte de relansare a tu-
rismului, venite din partea sectorului privat 
sau structuri de asistenţă internaţionale. 
Parţial, acţiunile de dezvoltare a ramurii 
au fost susţinute de PNUD-Moldova (prin 
proiectele „Dezvoltarea durabilă a turis-
mului”, „Agenda locală 21”), Tacis CBC 
(proiectul „Ecoturism în codrii Lăpuşnei”), 
REC-Moldova (Reţea ecoturistică în Pădu-
rea Domnească) etc. În cadrul acestora s-au 
consolidat unele capacităţi ale experţilor în 
turism, a fost implicată populaţia comuni-
tăţilor rurale în planifi carea strategică de 
dezvoltare a zonelor turistice, în dezvoltarea 
unor trasee turistice, deschiderea afaceri-
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lor de deservire a turiştilor, a fost promovat 
turismul prin intermediul panotajului, ma-
nualelor şi mass-mediei. Totodată, rămâne 
netransparentă utilizarea mijloacelor Fon-
dului naţional de dezvoltare a turismului, 
care potrivit legii oferă oportunităţi de dez-
voltare actorilor pieţei turistice. În perioada 
2004-2006, autorităţile naţionale de turism 
nu au înregistrat progrese în stabilirea unui 
parteneriat cu structurile donatoare pentru 
susţinerea consistentă şi pe o perioadă pre-
vizibilă a turismului în Moldova. Impactul 
acestor inacţiuni s-a resimţit la nivelul ulti-
melor documente strategice, care nu au luat 
în considerare nici planurile de fi nanţare 
a Moldovei, nici interesele tuturor actori-
lor pieţei turistice, nu au avut o dezvoltare 
teritorială şi au un caracter incoerent (de 
exemplu, SCERS are drept prioritate dezvol-
tarea turismului rural, în schimb noua lege 
a turismului este axată doar pe dezvoltarea 
zonelor turistice naţionale, ignorându-le pe 
cele locale). Totodată, autoritatea naţională 
de turism a fost supusă presiunilor de mic-
şorare a personalului.

În 2006, cele mai semnifi cative proiec-
te relevante în sectorul turistic au fost: ela-
borarea Planului urbanistic general pentru 
comuna Trebujeni (zona turistică Orheiul 
Vechi), elaborarea Planului de amenajare a 
teritoriului municipiului Chişinău (cu ac-
ţiuni concrete pentru zonele turistice şi de 
odihnă Vadul lui Vodă, Vatra, Condriţa), 
elaborarea Planului urbanistic general al 
oraşului Chişinău (care are cea mai mare 
colecţie de obiecte de arhitectură din regi-
une), turism eco-rural în codrii Lăpuşnei şi 
deschiderea unui centru regional de infor-
mare turistică.

Impactul acestor proiecte s-a înregistrat 
în stabilirea unor priorităţi pentru perioade 
medii şi lungi în dezvoltarea turismului şi 
activităţilor conexe. Totuşi, aceste proiecte 
au fost iniţiate de APL, societatea civilă, iar 
autoritatea naţională de turism a fost un ob-
servator pasiv. Parteneriatele public-private 
internaţionale constituite pe parcurs în ab-
senţa unor fi nanţări continue nu vor putea 
valorifi ca efectiv experienţa acumulată în 
alte zone similare din ţară.

Exploatarea sezonieră a capacităţilor de 
cazare existente şi infrastructura conexă ne-
satisfăcătoare reduce atractivitatea investiţi-
onală a locaţiilor turistice. În ultimul timp, 

autorităţile publice au fost animate de mai 
multe idei investiţionale: „Oraşul vinului”, 
privatizarea Companiei de stat „Moldova-
Tur”, crearea zonei turistice naţionale la Ho-
lercani, Edifi carea „Satului Moldovenesc” 
la Centrul „Buciumul”, edifi carea Stadio-
nului olimpic cu infrastructură de găzdui-
re a campionatelor internaţionale şi a unui 
număr mare de suporteri şi sportivi etc. 
Aceste proiecte au ajuns la diferite stadii de 
realizare, pentru unele sectorul privat având 
un interes sporit. Totodată, autorităţile au 
abandonat mai multe proiecte susţinute cu 
mult elan în trecut, ca de exemplu: „Muzeul 
satului”, Parcul de distracţii „Trei iezi” etc. 
Numărul limitat de proiecte investiţionale 
în turism denotă lipsa de capacităţi în ad-
ministrarea coerentă şi transparentă a unui 
portofoliu de investiţii strategice pentru 
domeniul care are menirea să dinamizeze 
economia locală din destinaţiile turistice de 
interes naţional.

Totuşi, agenţiile de turism naţionale 
(principalii formatori şi animatori ai fl uxu-
rilor de turişti) au un stereotip negativ în so-
cietatea moldovenească, inclusiv în calitate 
de parteneri pentru investitorii strategici. 
Chiar dacă unele companii turistice moldo-
vene au investit în locaţii turistice amplasate 
în Chişinău, Vadul lui Vodă, Vatra, Glodeni, 
Rezina, Orhei ş.a., acestea nu au constituit 
o cerere consistentă de terenuri şi imobile 
pentru localizarea investiţiilor. Peste 500 de 
locaţii turistice, care în perioada ex-sovieti-
că erau amenajate cu tabere estivale pentru 
copii, rămân în mare parte abandonate, iar 
baza lor materială se degradează şi se deva-
lorizează în ritmuri rapide.

Imaginea confuză despre destinaţiile tu-
ristice din Republica Moldova este puternic 
infl uenţată de inacţiunile autorităţilor de a 
atenua atitudinea faţă de ţara noastră con-
form căreia Republica Moldova este conside-
rată o ţară stagnantă, obscură, cu guvernare 
indecisă şi afl ată într-o criză post-confl ict 
prelungită (vezi subiectul CUM SUNTEM 
VĂZUŢI ÎN LUME). 

Recomandări

 Elaborarea pachetului de documente şi legife-
rarea unor zone turistice în perimetrul zonelor 
naţionale de odihnă: Vadul lui Vodă, Holercani, 
Vatra, Soroca, Cahul, precum şi demararea lu-
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crărilor de modernizare a infrastructurii genera-
le până la hotarul zonelor.

 Susţinerea proiectelor transfrontaliere cu impact 
asupra turismului şi zonelor turistice (Programul 
de Bună Vecinătate, ENPI CBC Romania-Ucrai-
na-Moldova) elaborate şi înaintate de APL şi ac-
tori sociali din potenţialele destinaţii turistice.

 Crearea sistemului turistic teritorial şi include-
rea acestuia în Planul de Amenajare a Teritoriu-
lui Naţional elaborat în conformitate cu practica 
ţărilor europene, inclusiv determinarea clară a 
statutului staţiunilor turistice şi zonelor turistice 
locale.

 Implementarea Conturilor Satelit de Turism, 
adaptarea indicatorilor statistici naţionali la re-
alităţile de pe piaţa turistică regională şi asigura-
rea transparenţei acestora.

 Reactualizarea Strategiei de dezvoltare durabilă 
a turismului şi refl ectarea în Planul Naţional de 
Dezvoltare a acţiunilor relevante industriei tu-
ristice naţionale ca factor de diversifi care a eco-
nomiei şi promovarea imaginii pozitive a ţării.

 Crearea unui cadru mai clar privind implicarea 
activă a antreprenorilor din turism în utilizarea 
rezervelor nevalorifi cate economic ale patrimo-
niului naţional.

 Susţinerea investiţiilor strategice în sectorul 
turistic şi hotelier şi promovarea de facilităţi 

acordate la investiţiile cu impact major în zone-
le turistice, respectiv promovarea politicilor de 
atragere şi localizare a lanţurilor hoteliere inter-
naţionale.

 Continuarea detaşării companiilor turistice na-
ţionale de migraţia ilegală şi intensifi carea circu-
laţiei turiştilor pe trasee naţionale şi regionale.

 Continuarea efortului de diversifi care a econo-
miei teritoriilor prin turism (pentru producerea 
de benefi cii economice şi sociale din activităţi 
neagricole) şi a eforturilor de înlăturare a bari-
erelor de acces în businessul turistic, respectiv, 
promovarea staţiunilor şi destinaţiilor turistice 
şi implementarea sistemelor de calitate a servi-
ciilor turistice (cazare, alimentare, transport).

 Elaborarea unui studiu complex privind necesită-
ţile de armonizare a legislaţiei turistice la cea a UE 
şi care ar propune instrumente reale şi efi ciente 
de susţinere a antreprenoriatului turistic, în spe-
cial în spaţiul rural considerat unul defavorizat.

 Îmbunătăţirea managementului ramurii pentru 
realizarea de parteneriate competitive în indus-
tria turistică.

 Modifi carea abordării acţiunilor de conservare a 
obiectelor de patrimoniu turistic natural şi an-
tropic şi utilizării acestuia în scopuri economice 
non-degradante, cum este turismul.
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Acest Raport de Stare a Ţării reprezin-
tă o primă încercare de evaluare plenară a 
procesului de dezvoltare a Republicii Mol-
dova în ultimii ani. Raportul oferă cititori-
lor o imagine de ansamblu într-o serie de 
domenii vitale pentru buna funcţionare a 
unui stat. Acest Raport nu este doar o simplă 
constatare a stării de fapt, cât mai degrabă 
o viziune dinamică asupra dezvoltării ţării, 
rolului autorităţilor publice şi implicaţiilor 
actualei stări de lucruri din ţară asupra vii-
torului său. Mai mult, experţii care au cola-
borat la scrierea Raportului oferă un set de 
recomandări, a căror implementare într-o 
perspectivă scurtă şi medie poate îmbunătăţi 
situaţia în domeniile vizate. În acelaşi timp, 
Raportul nu ar fi  complet dacă nu ar oferi şi 
câteva concluzii fundamentale, care ar inte-
gra aprecierile sectoriale şi ar stabili anumite 
puncte de reper pentru acţiunile din viitorul 
apropiat.

Prima concluzie esenţială a acestui Ra-
port este că, Republica Moldova parcă ar fi  
divizată de o linie invizibilă: există o Moldo-
vă a capitalei şi a câtorva oraşe mai dezvol-
tate şi o Moldovă rurală, din păcate, în mare 
măsură, nedezvoltată din punct de vedere 
economic şi social. Practic, această linie de 
divizare trece ca un fi r roşu prin toate capito-
lele Raportului: de la dezvoltarea resurselor 
umane, până la Moldova regională. Astfel, 
avem de-a face parcă cu două părţi dezin-
tegrate ale uneia şi aceleiaşi entităţi statale. 
Partea urbană reuşeşte aparent să benefi ci-
eze de rezultatele transformărilor prin care 
trece Moldova, pe când partea rurală rămâne 
în urma acestor schimbări, stagnând într-o 
epocă pre-modernă. Şi mai îngrijorător este 
faptul că disparităţile dintre mediul rural şi 
cel urban continuă să se adâncească.

Evident, problemele cu care se confrun-
tă Moldova rurală sunt proprii şi Moldovei 
urbane: sărăcie, infrastructura subdezvolta-
tă, acces difi cil la servicii medicale şi edu-
caţionale calitative etc. Însă, în satele din 
Moldova aceste probleme au un caracter 
mult mai pronunţat şi mai profund, iar în 
unele localităţi, poate chiar iremediabil. O 

asemenea stare de lucruri se datorează nu 
doar „tranziţiei post-comuniste”, ci unui fe-
nomen mai profund şi mai cuprinzător: cel 
al unei modernizări amânate prin care trece 
ţara. Pentru Republica Moldova, o ţară pre-
ponderent agrară (nu doar economic, ci şi 
politic, social, şi cultural), această moderni-
zare ar însemna nu doar o simplă deschidere 
a ţării faţă de lume în plin proces de globa-
lizare şi integrare regională, şi nici doar (!) 
substituirea paradigmei „socialiste” de dez-
voltare economică cu cea „Consensului de 
la Washington”, ci transformarea esenţială şi 
acomodarea „leagănului” său civilizaţional, 
al Moldovei rurale.

Deocamdată, această transformare se 
rezolvă prin metoda cea mai simplistă, adi-
că prin abandonarea şi degradarea spaţiului 
rural, atât la nivel demografi c (emigrare), cât 
şi la nivelul politicilor practice. Însă această 
situaţie nu poate dura la nesfârşit, iar odată 
cu epuizarea tuturor resurselor degradarea 
Moldovei rurale poate deveni ireversibilă. 
Cum va arăta în acest caz întreaga ţară?

Emigrarea însăşi a devenit un fenomen 
cu totul distinctiv pentru Republica Moldo-
va. Pe de o parte, veniturile remise de emi-
granţii moldoveni până nu demult reprezen-
tau un factor-cheie în creşterea economică 
şi reducerea sărăciei. Pe de altă parte, emi-
grarea este asociată cu costurile enorme, la 
nivel personal, familial şi al întregului sistem 
social, costuri greu de estimat la momentul 
actual. Totodată, veniturile remise nu oferă 
o soluţie durabilă pentru asigurarea creşterii 
economice, iar augmentarea proceselor de 
emigrare duce la formarea unei Moldove în 
exil. Pierderea potenţialului uman va însem-
na o lovitură greu de suportat pentru viito-
rul ţării, îndeosebi în asociere cu procesele 
demografi ce foarte îngrijorătoare. În această 
situaţie, autorităţilor le lipseşte cu desăvârşi-
re o abordare complexă a acestor fenomene. 

Respectiv, a doua concluzie este că au-
torităţile de multe ori nu acordă o atenţie 
cuvenită „dimensiunii umane” a politicilor. 
Într-adevăr, în loc să abordeze frontal esenţa 
şi cauzele problemelor existente autorităţile 

Concluzii
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aplică de multe ori nişte măsuri de „îngrijire 
paliativă” care doar amână criza de propor-
ţii, şi nu oferă soluţii durabile acestor pro-
bleme.

Absenţa unei abordări de esenţă faţă 
de multe probleme importante trezeşte ne-
dumeriri pe fundalul unei „infl aţii” a docu-
mentelor de planifi care strategică prin care 
s-a caracterizat domeniul politicilor publice 
în ultimii ani. Multe strategii au fost elabora-
te şi aprobate înainte să expire strategiile pre-
cedente sau fără a se face o evaluare proprie a 
procesului de implementare a acestora. Mul-
te alte documente strategice au avut un ca-
racter formal, fără acoperire necesară cu re-
surse fi nanciare, umane etc., iar autorităţile 
publice locale de multe ori pur şi simplu nu 
au nici capacităţi, nici instrumente fi nanciare 
şi/sau instituţionale să implementeze această 
avalanşă de documente. În plus, majoritatea 
documentelor nu sunt coordonate între ele, 
procesul de monitorizare şi evaluare este 
deseori defi cient sau chiar lipseşte cu desă-
vârşire. Până la elaborarea Planului Naţional 
de Dezvoltare (cu toate neajunsurile sale) la 
sfârşitul 2007, în Republica Moldova a lipsit 
un document strategic care să traseze nişte 
priorităţi clare de dezvoltare şi să o ofere o 
viziune integrată asupra destinaţiei unde ar 
dori să ajungă ţara în viitorul apropiat. 

Astfel, următoarea concluzie se referă la 
calitatea insufi cientă a actului de guvernare 
şi capacitatea administrativă redusă a auto-
rităţilor. Din păcate, această situaţie se agra-
vează şi prin faptul că autorităţile aparent nu 
depun maximum de eforturi pentru forma-
rea unei clase califi cate şi efi ciente de func-
ţionari de stat profesionişti, ci mai degrabă 
pentru formarea unor grupuri de birocraţi 
obedienţi politic. 

Calitatea redusă a actului de guvernare 
este umbrită şi de faptul că Guvernul nu şi-a 
defi nit până la capăt rolul în procesul de 
dezvoltare economică şi socială a Republi-
cii Moldova. Şi aceasta este o altă concluzie 
esenţială a Raportului. Declarativ, autorităţi-
le au aderat la modelul liberal de dezvoltare, 
însă în practică, iniţiativele de liberalizare 
economică (a nu se confunda cu iniţiative de 
amnistiere fi scală sau legalizare a capitalului) 
refl ectă unele tendinţe vădit etatiste. Într-
adevăr, aceste tendinţe transpiră nu doar 
din hotărâri sau acte legislative, dar şi din 

dispoziţii informale, „legi ale telefonului”, 
ponderea excesivă a întreprinderilor „supra-
vegheate” de stat sau favorizarea economică 
evidentă a unora din aceste întreprinderi. 

Dimpotrivă, în multe domenii unde 
intervenţia autorităţilor este strict necesară 
(dezvoltarea infrastructurii fi zice, reforma 
serviciilor comunale, asigurarea accesului 
la servicii calitative de sănătate sau educaţie, 
îndeosebi în zone rurale, reforma amplă în 
domeniile sociale la nivel naţional etc.), ini-
ţiativele sunt, dacă nu absente, atunci efeme-
re sau puţin efi ciente. Fără o defi nire clară a 
rolului şi modului de exercitare a acestui rol 
de către Guvern, aportul acestuia la dezvol-
tarea economică şi socială durabilă nu va fi  
vizibil.

Bineînţeles, transformările menţiona-
te mai sus lasă amprenta asupra politicii 
externe a Republicii Moldova şi a relaţiilor 
acesteia cu vecinii şi marii jucători interna-
ţionali. Raportul a arătat că Moldova a avut 
situaţii de neînţelegere sau situaţii de confl ict 
practic cu toţi vecinii importanţi. Evident, 
în anumite instanţe acestea s-au creat din 
motive obiective şi prin faptul că interesele 
naţionale ale Republicii Moldova s-au cioc-
nit cu interesele naţionale ale altor state. 
Însă, deseori neînţelegerile şi confl ictele au 
provenit din cauza inexistenţei unei poziţii 
şi a unei politici externe bine defi nite şi ca 
urmare a unei gândiri politice rudimentare 
şi fără suport în realitatea relaţiilor interna-
ţionale. Astfel, o altă concluzie a Raportului 
este că politica externă a Republicii Moldova 
refl ectă în mare parte caracterul indecis al 
modernizării şi autoidentifi cării ţării. Deloc 
întâmplător, imaginea externă a Republicii 
Moldova rămâne confuză şi marcată de une-
le accente negative pe care nu ne grăbim să le 
infi rmăm. Această imagine se va îmbunătăţi, 
iar politica externă va deveni mult mai clară, 
mai echilibrată şi mai consistentă, deîndată 
cu determinarea defi nitivă şi univocă a di-
recţiei de dezvoltare a ţării. 

În fi ne, autorii speră că acest Raport va 
reprezenta o contribuţie utilă şi oportună la 
procesul de modernizare a ţării, dezbaterile 
publice, dialogul cu autorităţile şi partene-
rii internaţionali de dezvoltare. În acest caz, 
considerăm că următorul raport, care va 
apărea în 2009, ar putea atesta nişte îmbună-
tăţiri reale a situaţiei în ţară.
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