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SUMAR EXECUTIV
Raportul în cauză analizează rolul societăţii civile şi a sectorului privat din Republica Moldova în 
realizarea Obiectivului 1 de Dezvoltare a Mileniului „Eradicarea sărăciei extreme şi a foametei” 
(odm 1). În cadrul studiului efectuat au luat parte atât reprezentanţii societăţii civile şi ai sectorului 
privat, cât şi instituţiile guvernamentale de resort şi organizaţiile internaţionale corespunzătoare.

Primele două capitole ale raportului se referă la prezentarea tendinţelor majore în atingerea ţintelor 
odm 1 de către Guvernul Republicii Moldova, precum şi problemele cu care se confruntă la etapa 
actuală. 

Republica Moldova promovează modernizarea şi aducerea în corespundere cu standardele europene 
a sistemului de protecţie socială a persoanelor sărace şi în acelaşi timp întreprinde măsuri consecven-
te în asigurarea, în măsura posibilităţilor, a unui minim de existenţă, precum şi prevenirea margina-
lizării şi excluderii sociale a persoanelor aflate în situaţie de risc. 

Cu toate acestea, Republica Moldova se confruntă în prezent cu un nivel mai înalt al numărului de 
persoane sărace, comparativ cu multe ţări din spaţiul european.

Studiul în cauză elucidează rolul şi contribuţia activă pe care o demonstrează organizaţiile socie-
tăţii civile şi implicit sectorul privat în procesul activităţii acestora, ce contribuie la implementarea 
Obiectivului 1 de Dezvoltare a Mileniului „Eradicarea sărăciei extreme şi a foametei” (odm 1) în 
baza conlucrării cu autorităţile de stat şi organizaţiile internaţionale. Progresul în eradicarea săraciei 
şi a foametei e posibil în rezultatul implementării diferitelor programe de susţinere socială a popula-
ţiei, precum şi a diverselor măsuri de rigoare în domeniul agriculturii şi dezvoltării businessului mic 
şi mijlociu, inclusiv cu suportul partenerilor de dezvoltare ai ţării. Unele dintre măsurile de rigoare 
menţionate se referă la dezvoltarea sistemului de asistenţă socială, în mod special acordarea ajuto-
rului social persoanelor cu un venit mai mic, precum şi înfiinţarea unui sistem naţional de referire 
a cazurilor. Un rol deosebit de important în realizarea acţiunilor şi implementarea programelor cu 
menire socială îl joacă organizaţiile societăţii civile şi într-o anumită măsură, sectorul privat.

În acest context, în două capitole separate a fost analizată şi evaluată contribuţia organizaţiilor socie-
tăţii civile (OSC) şi sectorului privat la atingerea odm 1 prin intermediul unor activităţi de genul: 
advocacy de politici, prestare de servicii, informare şi sensibilizare a opiniei publice. Studiul a scos în 
evidenţă actorii-cheie, distribuţia teritorială şi mărimea acestora, precum şi a evidenţiat problemele 
cu care se confruntă aceştia în procesul de implicare în atingerea odm 1. E de remarcat că reţeaua 
organizaţiilor neguvernamentale din domeniul socio-economic e destul de largă, în jur de 3400 de 
organizaţii, însă cele care cu adevărat sunt active şi se implică în schimbări la nivelul comunităţii 
sunt relativ puţine. Aceeaşi situaţie se referă şi la sectorul privat, ţinând cont de faptul că foarte pu-
ţini agenţi economici se implică în activităţi de antreprenoriat social şi activităţi de responsabilitate 
socială.

În rezultatul studiului s-a ajuns la concluzia că cele mai mari realizări ale OSC din domeniu în acest 
sens ţin de:

 ◆ participare la elaborarea şi promovarea cadrului legal cu privire la acordarea 
ajutorului social;

 ◆ participare la dezvoltarea parteneriatelor public-private;
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 ◆ participare la elaborarea şi promovarea Strategiei Naţionale privind crearea 
serviciilor sociale integrate;

 ◆ advocacy pentru promovarea politicii în vederea perfecţionării cadrului le-
gal ce ţine de asigurarea procesului de transparenţă;

 ◆ advocacy pentru elaborarea nomenclatorului de servicii sociale, aprobat prin 
ordinul Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei;

 ◆ participare la mesele rotunde relevante domeniului;
 ◆ oferirea comentariilor la proiectele de acte normative şi legislative;
 ◆ promovarea asigurării facultative în domeniul agriculturii, promovarea fon-

durilor nestatale de pensii;
 ◆ promovarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut;
 ◆ promovarea extinderii serviciilor sociale, medicale, educaţionale la scară 

naţională;
 ◆ implicarea în mobilizarea comunitară şi educaţia familială;
 ◆ desfăşurarea campaniilor de sensibilizare referitor la prevenirea săraciei;
 ◆ dezvoltarea parteneriatelor cu autorităţile publice locale;
 ◆ monitorizarea implementării politicilor publice din domeniu;
 ◆ conştientizarea importanţei problemei corespunzătoare şi soluţionarea 

acesteia.

Dacă ne referim la tipurile de servicii prestate de organizaţiile societăţii civile în domenii tangente 
realizării odm 1, acestea în mod special ţin de:

 ◆ servicii psihologice;
 ◆ servicii de orientare profesională;
 ◆ orientare vocaţională şi ajutor la angajarea în câmpul muncii;
 ◆ incluziune şcolară pentru copii cu dizabilităţi;
 ◆ cantine sociale;
 ◆ centre de zi pentru bătrâni;
 ◆ acţiuni de caritate;
 ◆ pachete alimentare.

O analiză detaliată a rezultatelor lucrului analitic efectuat este prezentată în continuare în cadrul 
raportului. Ţinem să aducem sincere mulţumiri tuturor celor care au contribuit şi au participat la 
realizarea prezentului studiu, inclusiv membrilor grupului de lucru, format din reprezentanţi ai auto-
rităţilor publice de resort, organizaţiilor internaţionale, organizaţiilor societăţii civile, agenţilor eco-
nomici şi consultanţilor independenţi.
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INTRODUCERE
Relevanţa obiectivului de reducere a sărăciei şi foametei este incontestabilă pentru o ţară cu venituri 
mici precum este Republica Moldova. 

Începând cu anul 1998 sărăcia în Republica Moldova a cunoscut o creştere rapidă, revenind pe o tra-
iectorie descendentă doar din anul 2000.

În anul 2006 a început să fie aplicată o nouă metodologie de estimare a ratelor sărăciei, ceea ce a de-
terminat modificarea ţintelor în contextul reducerii sărăciei şi a foametei.

Începând cu anul 2008, pentru prima dată în ultimii trei ani, sărăcia s-a amplificat, în special datorită 
extinderii acesteia în zonele rurale. Un alt motiv al creşterii sărăciei absolute în acea perioadă a fost în 
strânsă legătură cu diminuarea numărului de săraci, care reprezenta o sursă importantă de depăşire 
a sărăciei pentru populaţia ţării – cea mai înaltă rată a sărăciei absolute a fost înregistrată anume în 
al patrulea trimestru al anului 2008, când remitenţele s-au diminuat. 

Totuşi, începând cu anul 2010 nivelul sărăciei în Republica Moldova a înregistrat o diminuare sem-
nificativă comparativ cu anii precedenţi. Ponderea persoanelor sărace cu un consum mai mic decât 
pragul sărăciei absolute a constituit 21.9% şi s-a diminuat în comparaţie cu anul 2009 cu 4.4 puncte 
procentuale. Pragul sărăciei absolute a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1,015.9 lei, fiind 
în creştere faţă de anul 2009 cu 7.4%, dat fiind că Indicele Preţurilor de Consum în medie pe an a 
constituit 107.4%. Pragul sărăciei extreme a constituit 549.4 lei, iar ponderea populaţiei cu un con-
sum mai mic decât acest nivel a alcătuit 1.4%. Astfel, circa 734,9 mii de persoane au avut un consum 
mai mic decât pragul sărăciei absolute şi circa 46,3 mii de persoane – un consum sub pragul sărăciei 
extreme.

Scopul studiului

Prezentul raport are drept scop de bază analiza problemelor, contribuţiilor şi rolului organizaţiilor 
societăţii civile şi sectorului privat în realizarea Obiectivului 1 de Dezvoltare a Mileniului „Reducerea 
sărăciei extreme şi a foametei”.

Obiective specifice

 ◆ identificarea activităţilor pe care le efectuează cele patru categorii de res-
pondenţi (organizaţiile societăţii civile, sectorul privat, structurile guverna-
mentale şi donatorii internaţionali) în vederea atingerii ţintelor odm 1 şi 
identificarea potenţialelor planuri de viitor ale acestora pentru accelerarea 
procesului de atingere a obiectivelor naţionale;

 ◆ identificarea viziunilor instituţiilor guvernamentale privind implicarea cu-
rentă şi viitoare a celorlalţi actori în procesul atingerii ţintelor odm 1, pre-
cum şi lacunele sau piedicile existente la moment;

 ◆ determinarea necesităţilor OSC-urilor, donatorilor şi instituţiilor private pri-
vind acţiunile eventuale pe care ar fi necesar să le întreprindă instituţiile gu-
vernamentale în vederea atingerii ţintelor odm 1; 
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 ◆ determinarea nivelului de inţelegere a ODM-urilor, precum şi a ţintelor naţi-
onale pentru odm 1 de către cele patru categorii de respondenţi, cât şi iden-
tificarea faptului dacă aceştia urmăresc agenda internaţională în domeniu;

 ◆ identificarea recomandărilor din partea fiecărei categorii de respondenţi pri-
vind acţiunile necesare de întreprins în termen scurt şi mediu pentru accele-
rarea progresului în atingerea obiectivelor naţionale pentru odm 1. 

Importanţa subiectului analizat

Prezentul studiu constituie un mijloc de identificare a contribuţiei şi rolului organizaţiilor societăţii 
civile şi a sectorului privat în realizarea obiectivului corespunzător, în mod deosebit cu referinţă la 
realizări, la cele mai bune practici, eventuale impedimente şi probleme întâlnite, precum şi reco-
mandări pentru depăşirea obstacolelor identificate, determinarea punctelor forte, a celor slabe şi a 
necesităţilor.

Metodologia utilizată şi limitele acesteia

Metodele de cercetare aplicate în cadrul acestui studiu sunt:

 ◆ Analiza documentelor sociale – documente oficiale de politici în domeniul re-
ducerii nivelului sărăciei şi foametei în Republica Moldova; studii, rapoarte 
analitice realizate de experţi naţionali şi internaţionali în domeniu, baze de 
date naţionale. Date statistice relevante au fost oferite de Biroul Naţional de 
Statistică. Ne-am bazat pe aceste resurse în special la elaborarea capitolului 
unu şi doi ale raportului, în care este prezentată situaţia prezentă şi tendinţele 
majore în acest domeniu; 

 ◆ Focus grup (2 şedinţe cluster) – organizate în vederea validării metodologiei 
şi raportului de cercetare, membri ai focus-grupului fiind reprezentanţi ai 
categoriilor de respondenţi incluşi în cercetare: organizaţii guvernamentale, 
organizaţii non-guvernamentale, reprezentanţi ai sectorului privat şi organi-
zaţii internaţionale;

 ◆ Interviuri structurate – în vederea identificării contribuţiei organizaţiilor so-
cietăţii civile şi sectorului privat în realizarea ţintelor odm 1. Interviurile au 
fost realizate cu reprezentanţi ai grupului de cercetare, pentru a putea iden-
tifica viziunea diverşilor actori privind rolul şi contribuţia OSC şi sectorului 
privat în realizarea ţintelor odm 1; 

 ◆ Studii de caz – prezentarea practicilor pozitive în domeniu ce pot fi promo-
vate şi preluate de organizaţii din domeniu. 

Studiul este structurat în patru capitole, după cum urmează:

 ◆ capitolul 1: odm  1 în republica moldova - cadrul general. În primul 
capitol este realizată prezentarea Obiectivului 1 de Dezvoltare a Mileniului 
„Reducerea sărăciei extreme şi a foametei” şi a ţintelor sale, atât în formula-
rea internaţională, cât şi naţională. De asemenea, este efectuată o analiză a 
diferenţelor existente între formularea odm 1 la nivel internaţional şi local, 
cu relatarea motivelor modificării formulării acestora la nivel naţional. 
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 ◆ capitolul 2: odm 1 - tendinţe majore şi situaţia actuală în domeniu. Acest 
capitol prezintă politicile publice implementate de Guvern pe parcursul ul-
timilor ani, care au avut o orientare vădit socială, mai mult de 60% din chel-
tuielile bugetului public naţional fiind direcţionate măsurilor cu caracter so-
cial. Strategia Naţională de Dezvoltare (SND), care a constituit documentul 
principal de planificare strategică a Republicii Moldova, a stabilit dezvoltarea 
resurselor umane şi promovarea incluziunii sociale drept una din cele cinci 
priorităţi stabilite. 

 ◆ capitolul 3: rolul societăţii civile în atingerea odm 1. În cadrul acestui 
capitol este prezentată dezvoltarea sectorului asociativ şi gradul de informare 
al organizațiilor societății civile vizavi de odm 1, rolul pe care îl au OSC-
urile în domeniul dat. De asemenea, în acest capitol este evaluată contribuția 
OSC-urilor la atingerea odm 1 prin intermediul unor activități care se pot 
înscrie în 4 domenii: 1) advocacy de politici; 2) prestare de servicii pentru 
diverse segmente ale societății; 3) informare şi sensibilizare a opiniei publice 
şi 4) adoptare şi servire ca model de practici pozitive. 

 ◆ capitolul 4: rolul sectorului privat în atingerea odm 1. În acest capitol 
sunt prezentate formele de parteneriat dezvoltate de către sectorul privat cu 
organizaţiile guvernamentale în vederea reducerii sărăciei şi a foametei, care 
ţin de: finanţarea programelor dezvoltate de către ONG-uri, studii, cercetări, 
elaborare de politici, dezvoltare de programe sociale, acţiuni de informare 
şi promovare, training-uri, mese rotunde, conferinţe. Implicarea sectorului 
privat în eradicarea sărăciei este primordială, conform celor susţinute ne-
mijlocit de participanţii la cercetare, însă, totodată, menţionează că în toate 
acţiunile şi proiectele au nevoie de susţinere din partea statului.

concluzii şi recomandări. Acest capitol este elaborat în rezultatul unei evaluări iniţiale, care scoate 
în evidenţă constatări şi recomandări în mare parte cu caracter mai mult specific decât general.
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capitOlul 1. 
ODM 1 ÎN REPUBLICA MOLDOVA: 
CADRUL GENERAL
Republica Moldova şi-a luat angajamentul de a reduce până la finele anului 2015 sărăcia extremă şi 
foametea. Deşi începând cu anul 2000 sărăcia se află pe o traiectorie descendentă, Republica Mol-
dova rămâne a fi calificată şi în continuare drept o ţară cu venituri foarte mici . Or, începând cu anul 
2008, sărăcia pentru prima dată în ultimii trei ani s-a amplificat, iar criza economică din Republica 
Moldova a luat amploare în anul 2009, a afectat şi mai mult nivelul de viaţă al populaţiei şi a augmen-
tat nivelul sărăciei. Aceasta a necesitat fortificarea eforturilor autorităţilor, societăţii civile şi a parte-
nerilor de dezvoltare ai ţării în susţinerea persoanelor vulnerabile şi prevenirea excluziunii sociale. 
Totuşi, indiferent de aceste condiţii, Republica Moldova deja a reuşit să atingă ţinta intermediară pe 
anul 2010, cât şi ţinta finală stabilită pentru anul 2015 cu referinţă la nivelul sărăciei extreme.

Ţinte internaţionale

 ◆ Reducerea în jumătate în perioada 1990 – 2015 a ponderii populaţiei cu un 
venit sub 1 dolar pe zi (la PPC).

 ◆ Reducerea în jumătate în perioada 1990 – 2015 a ponderii populaţiei care în-
dură foame.

Cu un PIB per capita de 2.500 dolari SUA, Republica Moldova are cele mai scăzute venituri din Eu-
ropa şi se află pe locul 171 din lume, fiind devansată de o mare parte din ţările CSI – Turkmenistan, 
Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Kazahstan şi altele. Albania, care în 2000 a avut cele mai scăzute 
venituri din Europa, a atins în 2008 un PIB per capita de 6.000 dolari SUA.

Graficul 1. 
Rata sărăciei, conform 
pragului internaţional, %

Sursa: Raport cu privire la Obiectivele de 
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În anul 2007 Republica Moldova a stabilit pentru prima dată ţinte ODM în contextul reducerii pon-
derii populaţiei cu un consum sub 4,3 dolari pe zi/persoană (la PPC), fiind luat drept an de bază anul 
2006, când indicatorul respectiv avea valoarea de 34,5%. Un an mai târziu, în anul 2007, rata sărăciei 
conform acestui prag internaţional a constituit 29,8% şi s-a redus în comparaţie cu anul 2006 cu 4,7 
puncte procentuale (vezi graficul 1). Urmărind evoluţia acestui indicator în anul 2007 şi comparând 
nivelul sărăciei din acel an cu ţinta intermediară de 29%, stabilită pentru anul 2010, era foarte proba-
bil ca obiectivul propus pe termen mediu să fie atins cu succes. Însă evoluţia sărăciei din anul 2008 a 
redus probabilitatea atingerii ţintei intermediare pe anul 2010. Astfel, în anul 2008 rata sărăciei calcu-
lată conform pragului internaţional a constituit 30,4% şi a fost în creştere cu 0,6 puncte procentuale 
în comparaţie cu anul precedent.

Creşterea sărăciei s-a datorat extinderii acesteia în zonele rurale. Dependenţa substanţială a venitu-
rilor populaţiei de condiţiile climaterice (seceta înregistrată în 2007), datorită ponderii înalte a acti-
vităţilor agricole la sate şi diminuarea veniturilor obţinute din comercializarea producţiei agricole, 
în rezultatul micşorării în 2008 a preţurilor la fructe şi legume, au fost cauzele principale ale creşterii 
sărăciei în zonele rurale în care activează circa o treime din populaţia ocupată în economie. 

Ţinând cont de ţintele internaţionale stabilite, fiecare ţară a elaborat ţinte naţionale reieşind din con-
textul caracteristic. În cazul Republicii Moldova, ţintele naţionale iniţiale s-au referit la următoarele:

Ţinte naţionale iniţiale

 ◆ Reducerea în jumătate în perioada 1997-2015 a populaţiei cu venit sub 2,15 
dolari pe zi (PPC). Micşorarea ratei acestei categorii de populaţie de la 38.8 % 
în 2002 până la 28% 2006, până la 23 % în 2010, şi până la 18 % în 2015.

 ◆ Reducerea în jumătate în perioada 1998-2015 a ponderii populaţiei care îndu-
ră foame.

Ţintele cuantificabile pentru realizarea acestui obiectiv au fost modificate în anul 2007, ca urmare a 
traversării în anul 2006 a primului prag intermediar în realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mi-
leniului. În contextul obiectivului de reducere a sărăciei, motivul principal de revizuire a ţintelor a 
constituit modificarea în anul 2006 a metodologiei de calcul a indicatorilor sărăciei, fapt ce a contri-
buit la îmbunătăţirea esenţială a calităţii datelor, însă, totodată, au indus incomparabilitatea datelor 
cu cele din anii precedenţi. Prin urmare, au fost stabilite următoarele ţinte:

Ţinte naţionale revizuite

 ◆ Reducerea ratei populaţiei cu un consum sub 4,3 dolari pe zi/persoană (la pa-
ritatea puterii de cumpărare – PPC) de la 34,5% în 2006 până la 29% în 2010, 
şi până la 23% în 2015.

 ◆ Micşorarea ponderii populaţiei sub pragul absolut al sărăciei de la 30,2% în 
2006 până la 25% în 2010, şi până la 20% în 2015.

 ◆ Micşorarea ponderii populaţiei sub pragul sărăciei extreme de la 4,5% în 2006 
până la 4% în 2010, şi până la 3,5% în 2015. 

Anul de bază pentru stabilirea ţintelor în cadrul acestui obiectiv este 2006. Această tranziţie este 
indispensabilă deoarece pentru estimarea ratelor sărăciei absolute şi extreme, în anul curent, BNS a 
modificat eşantionul CBGC şi astfel cifrele obţinute pentru anul 2006 sunt incomparabile cu cele din 
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anii precedenţi. În cazul în care anul 2002 ar fi rămas drept an de bază, şirul de date calculate după 
metodologia anterioară s-ar fi întrerupt în anul 2005. De asemenea, pentru a evita stabilirea unor ani 
de bază diferiţi pentru indicatorii din cadrul acestui ODM, pentru cel de-al treilea indicator, „pon-
derea populaţiei cu un consum sub 4,3 dolari SUA pe zi/persoană (la PPC)”, estimarea căruia a fost 
efectuată pentru prima dată în anul 2007, a fost, de asemenea, luat drept an de bază anul 2006.

În anul 2006, ţinta intermediară stabilită pentru indicatorul „ponderea populaţiei cu venit sub 2,15 
dolari pe zi” a fost depăşită de mai mult de 2 ori (13% comparativ cu 28%). În acest context, a fost 
luată decizia să fie efectuată trecerea la un standard mai înalt de măsurare a sărăciei – pragul interna-
ţional al sărăciei de 4,3 dolari pe zi/persoană la PPC. Concomitent cu trecerea la pragul de 4,3 dolari 
s-a decis utilizarea consumului în locul venitului pentru aprecierea bunăstării populaţiei, deoarece 
cheltuielile de consum constituie un indicator mai precis şi relevant pentru Republica Moldova. Tot-
odată, obiectivul a fost completat cu câteva ţinte suplimentare, şi anume micşorarea ponderii popu-
laţiei sub pragul sărăciei absolute şi extreme.1

În contextul Republicii Moldova a fost efectuată tranziţia spre acest indicator nou inclusiv din urmă-
toarele considerente:

1. Există tendinţa globală de tranziţie spre un prag mai înalt (4,3 dolari);
2. Conform recomandărilor internaţionale se preferă utilizarea consumului în 

loc de venit şi estimarea indicatorilor pentru o persoană;
3. Datele pentru anul 2006 au relevat o cifră a ratei sărăciei conform pragului 

4,3 dolari, similară cu rata sărăciei estimată conform pragului naţional.

Reieşind din aceste considerente, în contextul odm 1, indicatorul „ponderea populaţiei cu venit sub 
2,15 dolari pe zi (la PPC)” a fost substituit cu „ponderea populaţiei cu un consum sub 4,3 dolari pe 
zi/persoană (la PPC)”. Ţinând cont de faptul că acest indicator a fost unul nou pentru Republica Mol-
dova, anul 2006 a constituit anul de bază pentru stabilirea ţintelor pe termen mediu şi lung.2

Conform recomandărilor internaţionale, pentru monitorizarea primului obiectiv din cadrul odm 1 
este necesar de utilizat atât pragul internaţional al sărăciei, cât şi pragul naţional. În Republica Mol-
dova sărăcia este măsurată prin intermediul abordării „necesităţilor de bază”, folosind cheltuielile 
de consum în calitate de indicator al condiţiilor de viaţă. Această abordare este utilizată şi de Banca 
Mondială. Conform acestei abordări sunt considerate sărace acele persoane care au efectuat cheltu-
ieli de consum inferioare pragului sărăciei.

Rata sărăciei absolute este un indicator care permite monitorizarea sărăciei conform standardelor 
naţionale şi exprimă ponderea populaţiei al cărei consum este mai mic decât valoarea pragului naţi-
onal al sărăciei (graficele 2 şi 3). Conform metodei actuale de calcul în determinarea consumului de 
produse alimentare sunt utilizate diferite niveluri de preţuri pentru zonele urbane şi rurale. Pentru 
asigurarea comparabilităţii gospodăriilor casnice de diferite mărimi şi componente, se utilizează sca-
la de echivalenţă propusă de OCDE, care permite ajustarea consumului total al gospodăriilor casnice 
la consumul pe adult echivalent.

Guvernul a decis revizuirea ţintei intermediare pentru anul 2010 şi a celei finale pentru anul 2015, 
luând ca an de bază anul 2006, în care s-a produs modificarea metodologiei de calcul al acestui in-
1 raportul privind realizarea OdM, Guvernul republicii Moldova (www.rapc.gov.md)
2 raportul cu privire la Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului: „noi provocări – noi sarcini” (www.cancelaria.gov.md)
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dicator. Diminuarea ratei sărăciei absolute de la 30,2% în 2006, până la 20% în 2015 se înscrie în 
traiectoria ODM iniţială care prevedea reducerea ratei sărăciei din 2002 până în 2006 cu 10 puncte 
procentuale şi tot cu 10 puncte procentuale din 2006 până în 2015.3

În raportul ODM precedent (nr.1) nu a fost posibil de a stabili ţinte concrete cuantificabile pentru 
ponderea populaţiei care îndură foame, deoarece la acel moment nu a fost determinată metodologia 
de estimare a ponderii populaţiei aflate sub nivelul minim de consum alimentar, exprimat în valoare 
energetică (2.282 Kcal de membru al gospodăriei casnice pe zi).4

Pe lângă indicatorii menţionaţi sunt calculaţi şi monitorizaţi următorii doi indicatori importanţi:

profunzimea sărăciei. Acest indicator măsoară deficitul de resurse al populaţiei sărace 
în raport cu pragul sărăciei. Deficitul de resurse al populaţiei sărace se referă la suma ne-
cesară pentru ca fiecare individ sărac să ajungă la nivelul pragului de sărăcie. Acest indi-
cator este folosit pentru stabilirea nivelului resurselor necesare reducerii sărăciei în cazul 
unui transfer monetar orientat în mod exclusiv săracilor.

ponderea celei mai sărace chintile în consumul naţional. Acest indicator reprezintă 
partea venitului/consumului ce revine celor mai sărace 20% din populaţie, în totalul con-
sumului pe ţară. Distribuţia cheltuielilor de consum ale gospodăriilor casnice pe chintile 
se efectuează în scopul comparării consumului păturilor sărace cu consumul celor bo-
gate. Indicatorul este calculat de Ministerul Economiei şi Comerţului, în baza CBGC, 
furnizată de Biroul Naţional de Statistică.

3 raportul cu privire la Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului: „noi provocări – noi sarcini” (www.cancelaria.gov.md)
4 raportul cu privire la Obiectivele de dezvoltare ale Mileniului: „noi provocări – noi sarcini” (www.cancelaria.gov.md)

Graficele 2 şi 3. 
Evoluţia sărăciei absolute în perioada 1998-2006 şi ţintele pentru anii 2010 şi 2015, %

Sursa: Raportul cu privire la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului: „Noi provocări – noi sarcini”, (www.cancelaria.gov.md)
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Aşa cum am menţionat, pragul sărăciei extreme este bazat pe valoarea monetară a unui coş alimen-
tar, definit în termeni de consum minim de calorii zilnic, egal cu 2,282 Kcal pe membru al gospo-
dăriei casnice. Acest indicator este calculat de Biroul Naţional de Statistică, în baza CBGC. Astfel, 
o gospodărie este clasificată ca extrem de săracă dacă cheltuielile totale de consum pentru un adult 
sunt mai mici decât costul unui coş de produse alimentare de bază.

În contextul procesului de revizuire a indicatorilor şi ţintelor în cadrul ODM, Guvernul monitori-
zează în continuare evoluţia ratei sărăciei extreme, care exprimă ponderea populaţiei al cărei consum 
este mai mic decât valoarea pragului extrem al sărăciei.

Graficele 4 şi 5. 
Evoluţia sărăciei extreme în perioada 1998-2005 şi ţintele pentru anii 2010 şi 2015, %

Sursa: Raportul cu privire la Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului: „Noi provocări – noi sarcini”, (www.cancelaria.gov.md)
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capitOlul 2. 
ODM 1: TENDINŢE MAJORE ŞI 

SITUAŢIA ACTUALĂ ÎN DOMENIU
Politicile publice implementate de Guvern pe parcursul ultimilor ani au avut o orientare vădit socia-
lă, mai mult de 60% din cheltuielile bugetului public naţional fiind direcţionate măsurilor cu caracter 
social. Strategia Naţională de Dezvoltare (SND), care a constituit documentul principal de planifica-
re strategică a Republicii Moldova, a stabilit dezvoltarea resurselor umane şi promovarea incluziunii 
sociale drept una din cele cinci priorităţi stabilite.1

Conform datelor disponibile despre mediul macroeconomic în care au activat întreprinderile şi po-
pulaţia în anul 2011, economia ţării s-a bucurat de o creştere estimată la circa 6.7%.2 O asemenea 
creştere a PIB-ului a fost comentată de specialişti drept o evoluţie foarte reuşită, mai ales pe fundalul 
crizei economice în ţările europene şi încetinirii economiei globale.

Conform datelor statistice prezentate de BNS, creşterea PIB s-a realizat pe fundalul sporirii cu 8.9% 
a producţiei industriale, sporirii cu 4.6% a producţiei agricole, creşterea comerţului interior şi servi-
ciilor. Indicele preţurilor de consum în decembrie 2011 a constituit 107.8% faţă de perioada similară 
a anului 2010, dar în acelaşi timp salariul mediu lunar (real) al unui salariat din economia naţională 
a scăzut în această perioadă cu circa 5%, constituind 3.197 lei.3

Tabelul 1. 
Evaluarea ţintelor ODM 1 în perioada 2000-2010

Sarcinile
Denumirea 
indicatorului

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ŢR1. reducerea 
ratei populaţiei 
cu un consum 
sub 4,3 dolari pe 
zi/persoană (la 
ppc) de la 34,5% 
în 2006 la 29% în 
2010 şi până la 
23% în 2015

ŢR2. Micşorarea 
ponderii 
populaţiei sub 
pragul absolut 
al sărăciei de la 
30,2% în 2006 
la 25% în 2010 şi 
până la 20% în 
2015

IR2. ponderea 
populaţiei sub 
pragul naţional 
absolut al 
sărăciei       (rata 
sărăciei absolute)

67,80 54,60 40,40 29,00 26,50 29,10 30,20 25,80 26,40 26,30 21,90

 - urban 57,70 48,30 32,20 25,20 18,50 17,50 24,80 18,40 15,20 12,60 10,40
 - rural 73,90 58,20 45,10 31,10 31,20 36,00 34,10 31,30 34,60 36,30 30,30
 - femei       31,80 25,70 25,40 25,90 21,60
 - bărbaţi       29,40 25,90 26,90 26,50 22,10
IR3. indicele 
profunzimii 
sărăciei

27,00 19,30 12,40 7,30 6,80 8,00 7,90 5,90 6,40 5,90 4,50

IR4. ponderea 
celei mai sărace 
chintile în con-
sumul naţional

6,80 6,50 6,80 7,50 7,20 6,70 8,20 8,10 8,90 7,90 8,10

1 raportul cu privire la realizarea Obiectivelor de dezvoltare Milenară, Guvernul rM, 2009, (xa.yimg.com)
2 file.microfinance.md
3 toți indicatorii provin de pe www.statistica.md și www.bnm.md
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Sarcinile
Denumirea 
indicatorului

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ŢR3. Micşorarea 
ponderii 
populaţiei sub 
pragul sărăciei 
extreme de la 
4,5% în 2006 
la 4% în 2010 şi 
până la 3,5% în 
2015

IR1. rata 
incidenţei 
malnutriţiei la 
copii cu vârsta 
cuprinsă între 
0-5 ani

20,90 19,80 18,60 19,00 17,10 16,70 14,30 12,80 11,00 10,6  

IR2. ponderea 
populaţiei 
aflate sub nivelul 
minim de con-
sum alimentar, 
exprimat în valo-
are energetică 
(2 282 kcal/zi) 
(rata sărăciei 
extreme)

52,20 38,00 26,20 15,00 14,70 16,10 4,50 2,80 3,20 2,10 1,40

 - urban 43,90 34,00 19,40 12,90 9,00 8,60 4,10 1,20 1,30 1,10 0,40
 - rural 57,20 40,30 30,20 16,20 18,00 20,50 4,70 3,90 4,60 2,90 2,10
 - femei       6,10 3,00 2,90 2,70 1,60
 - bărbaţi       3,80 2,60 3,30 1,90 1,30

Sursa: Biroul Naţional de Statistică, www.statistica.md

Ţinta 1. Reducerea ratei populaţiei cu un consum sub 4,3 dolari pe zi/persoană 
(la PPC) de la 34,5% în 2006 pînă la 29% în 2010, şi pînă la 23% în 2015

Aşa cum am menţionat anterior, în 2007 Republica Moldova a stabilit pentru prima dată ţinte ODM 
în contextul reducerii ponderii populaţiei cu un consum sub 4,3 dolari pe zi/persoană (la PPC), fiind 
luat drept an de bază anul 2006, când indicatorul respectiv avea valoarea de 34,5%. Un an mai târziu, 

Graficul 6. 
Indicii volumului 
producţiei 
agricole

106.4
103.4

86.4

120.8

100.8
98.9

76.9

90.4

132.1

107.9
104.6

106.4
110.1

95.2

105.3

113.6

118.7
116.0

116.5

114.7

88.2

%

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Anul precedent = 100Anul 2000 = 100

20112010200920082007200620052004200320022001 Sursa: Ministerul 
Agriculturii



Obiectivele de dezvOltare ale Mileniului în republica MOldOva

Obiectivul 1

Reducerea sărăciei extreme şi a foamei

15

rata sărăciei conform acestui prag internaţional a constituit 29,8%, şi s-a redus în comparaţie cu anul 
2006 cu 4,7 puncte procentuale.

Astfel, în anul 2008 rata sărăciei calculată conform pragului internaţional a constituit 30,4% şi a fost 
în creştere cu 0,6 puncte procentuale în comparaţie cu anul precedent.4

Producţia globală agricolă în gospodăriile de toate categoriile (întreprinderile agricole, gospodăriile 
ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile populaţiei) în anul 2011, conform datelor prealabile, a însumat 
22.120 mil. lei (în preţuri curente), marcând o creştere cu 4,6% (în preţuri comparabile) faţă de anul 
2010. Majorarea producţiei globale agricole în anul 2011 a fost determinată în general de creşterea 
producţiei vegetale cu 6,7%, producţia animală fiind în creştere moderată de 0,4% (Graficul 6).5

Preţurile de consum în anul 2011 au constituit 107,6 faţă de anul 2010 când acestea au constituit 
107,4, iar preţurile la produsele alimentare în anul 2011 faţă de 2010 au crescut cu 2.7 la sută (vezi 
Tabelul 2).

Tabelul 2. 
Indicii preţurilor pe sectoare ale economiei, 2001-2011

Indicii preţurilor pe sectoare ale economiei, anul precedent=100 după Indici şi Ani

Indicele preţurilor de 
consum la 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

mărfuri şi servicii 109,6 105,2 111,6 112,4 111,9 112,7 112,3 112,7 100,0 107,4 107,6
mărfuri – total 110,3 105,3 112,2 112,4 113,1 112,1 112,2 111,7 97,4 106,5 107,0
produse alimentare 110,8 104,3 113,6 112,8 113,7 109,1 111,0 115,6 94,4 105,7 108,4
mărfuri nealimentare 109,2 107,6 110,0 111,8 112,3 116,4 113,1 108,3 99,7 107,3 105,8
servicii 106,0 104,7 110,4 112,4 107,8 114,7 114,3 116,5 108,2 109,1 108,8

Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender

Sursa: statbank.statistica.md

Biroul Naţional de Statistică informează că preţurile producătorului (preţurile medii de vânzare de 
către întreprinderile agricole1) la produsele agricole în anul 2011 în comparaţie cu anul 2010 au cres-
cut cu 10,0%. Preţurile medii de vânzare la produsele vegetale s-au majorat cu 12,5%, la produsele 
animaliere rămânând la nivelul anului precedent.

Creşterea mai accentuată a preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2011, сomparativ 
cu anul 2010, a fost înregistrată la culturile cerealiere şi leguminoase – cu 19,8% (în special la grâu – 
cu 18,9%, porumb – cu 14,9%), sfeclă de zahăr – cu 20,5%, fructe şi pomuşoare – cu 18,5% (în special 
la fructe sâmburoase – cu 33,7%), lapte - cu 16,0%, ouă - cu 14,3%.

S-au micşorat preţurile de vânzare a vitelor şi păsărilor în masă vie cu 3,4%, care au fost determinate 
preponderent de scăderea preţurilor la porcine cu 12,3%. Totodată, preţurile de vânzare a bovinelor 
şi păsărilor în masă vie au crescut, respectiv, cu 30,5% şi cu 1,3%.

4 raportul privind realizarea OdM, Guvernul republicii Moldova, www.rapc.gov.md
5 raportul: Situaţia social economică a rM în anul 2011, www.statistica.md
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Indicii trimestriali ai preţurilor producătorului la produsele agricole în anul 2011 se caracterizează 
prin următoarele date (Tabelul 3, în % faţă de trimestrul corespunzător din anul precedent):

Tabelul 3. 
Indicii trimestriali ai preţurilor producătorilor la produsele agricole, 2011

trimestrul I trimestrul II trimestrul III trimestrul IV

total produse agricole 117,3 121,1 120,3 101,9
dintre care:

produse vegetale 131,3 163,9 121,6 101,9
produse animaliere 93,0 91,5 113,9 101,7

Concomitent, în ultimii ani a crescut şi numărul de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă/
şomeri.

Şomeri, conform criteriilor BIM, sunt persoanele în vârstă de 15 ani şi peste, care în cursul perioadei 
de referinţă îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

 ◆ nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară o activitate în scopul obţinerii unor 
venituri;

 ◆ sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diferi-
te metode pentru a-l găsi: înscrierea la oficiile forţei de muncă sau la agenţii 
particulare de plasare, demersuri pentru a începe o activitate pe cont pro-
priu, publicarea de anunţuri şi răspunsuri la anunţuri, apel la prieteni, rude, 
colegi, sindicate etc.;

 ◆ sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele 15 zile, dacă şi-ar găsi ime-
diat un loc de muncă.

numărul şomerilor în sens bim a fost de 84,0 mii, fiind mai mic cu 8,0 mii faţă de anul precedent. 
Ponderea bărbaţilor printre şomeri a fost de 59,0%, iar a persoanelor din mediul urban de 59,5%. 
Doar 3,5% din totalul şomerilor au urmat o formă de instruire. Este necesar de menţionat că din rân-
dul şomerilor, 69,1% au fost persoane cu experienţă în muncă.

Durata medie a şomajului a fost de 13 luni, în comparaţie cu 14 luni în 2010. Cota şomerilor ce se 
aflau în şomaj de lungă durată (şomaj de 1 an şi mai mult) a constituit 32,6%. Dintre aceştia, 12,7% 
erau tineri (15-24 ani). Ponderea persoanelor ce se aflau în şomaj de foarte lungă durată (24 luni şi 
mai mult) a constituit 13,3% din numărul total al şomerilor.

rata şomajului (proporţia şomerilor BIM în populaţia activă) la nivel de ţară a înregistrat valoarea 
de 6,7%, fiind mai mică cu 0,8 p.p. faţă de anul precedent. S-au înregistrat disparităţi semnificative 
dintre ratele şomajului la bărbaţi – 7,7% şi la femei – 5,6%; în mediul urban – 8,2% faţă de mediul 
rural - 5,2% (Graficul 7).

Rata şomajului în rândul tinerilor (15-24 ani) a fost de 14,9%, cu 2,9 p.p. mai mică faţă de anul 2010. 
Deosebirile pe sexe a ratei şomajului la tineri sunt neesenţiale: 14,2% la bărbaţi şi 15,8% - la femei. 
Ponderea şomerilor tineri în total a fost de 25,0%.
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Incidenţa şomajului cu durata de 6 luni şi mai mult în rândul tinerilor (ponderea şomerilor de 15-
24 ani cu durata şomajului de 6 luni şi mai mult din numărul total al şomerilor din aceeaşi grupă de 
vârstă) a alcătuit 40,8%, mai mare faţă de anul 2010 cu 2,3 p.p.

Ţinta 2. Micşorarea ponderii populaţiei sub pragul absolut al sărăciei de la 
30,2% în 2006 până la 25% în 2010 şi până la 20% în 2015

Similar evoluţiei ratei sărăciei conform pragului internaţional, în anul 2007 nivelul sărăciei absolute 
a scăzut până la 25,8%, fiind aproape de valoarea ţintei intermediare pe anul 2010. Totodată, înce-
pând cu anul 2008, nivelul sărăciei a început să crească, constituind 26,4%. Astfel, în anul 2008 circa 
875 mii de persoane au avut un consum lunar mai mic decât pragul sărăciei absolute6 - 945,9 lei (91 
USD).7 

Un motiv al creşterii sărăciei absolute este diminuarea volumului remitenţelor în perioada 2009 care 
au continuat să reprezinte o sursă importantă de depăşire a sărăciei pentru populaţia ţării.8 Scăderea 
transferurilor de peste hotare a influenţat în special creşterea sărăciei absolute. Cea mai înaltă rată a 
sărăciei absolute a fost înregistrată anume în al patrulea trimestru, când remitenţele au diminuat. Un 
impact mai semnificativ al diminuării veniturilor din munca rezidenţilor de peste hotare s-a mani-
festat în zonele rurale. Conform datelor Băncii Naţionale incepând cu anul 2010 volumul remitenţe-
lor au început să crească, însă nu au ajuns la nivelul celor din anul 2008 (vezi tabelul 4).9

6 pragul sărăciei absolute reprezintă suma cheltuielilor totale de consum pentru produsele alimentare, bunuri nealimentare şi servicii
7 www.undp.md/presscentre/2010/.../OdM_raport_rom.pdf
8 pe parcursul ultimilor ani remitenţele au servit drept sursă de procurare a locuinţelor, de finanţare a studiilor şi a consumului. începînd cu 
sfîrşitul anului 2008 nivelul remitenţelor s-a redus brusc. astfel, datele băncii naţionale arată că volumul remitenţelor în al patrulea trimestru al 
anului 2008 a scăzut cu 17% în comparaţie cu trimestrul precedent
9 banca naţională a republicii Moldova, www.bnm.md

Graficul 7. 
Evoluţia ratei şomajului

Sursa: Biroul Naţional de Statistică
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Tabelul 4. 
Transferul de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice 
(rezidente şi nerezidente) prin băncile din Republica Moldova

dinamică anuală  (milioane USD)

Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV TOTAL

Total 
intrări

Inclusiv 
prin 

STIB*

Total 
intrări

Inclusiv 
prin 

STIB*

Total 
intrări

Inclusiv 
prin 

STIB*

Total 
intrări

Inclusiv 
prin 

STIB*

Total 
intrări

Inclusiv 
prin 

STIB*

1999 12.41 5.70 20.23 11.31 26.08 16.08 30.90 19.12 89.62 52.21
2000 29.35 19.49 36.02 23.92 42.37 28.49 45.20 29.88 152.94 101.78
2001 42.64 28.69 45.29 30.98 59.87 38.52 64.19 41.89 211.99 140.08
2002 50.77 32.74 60.21 39.34 73.05 46.20 70.09 43.07 254.12 161.35
2003 61.12 35.12 76.12 42.54 90.94 50.22 89.11 47.71 317.29 175.59
2004 76.92 37.70 93.07 48.05 115.29 64.75 137.13 87.92 422.41 238.42
2005 120.05 83.70 181.78 136.34 197.13 151.54 184.29 142.93 683.25 514.51
2006 149.45 112.21 204.52 155.57 249.22 197.00 251.36 201.76 854.55 666.54
2007 209.44 160.13 265.30 210.27 367.83 303.64 375.66 312.64 1,218.23 986.68
2008 320.67 261.56 435.21 357.03 506.51 424.84 397.70 342.74 1,660.09 1.386.17
2009 225.69 181.47 289.03 238.42 331.53 278.68 335.77 283.66 1,182.02 982.23
2010 233.31 193.63 301.84 258.39 361.05 316.30 347.94 303.92 1,244.14 1.072.24
2011 275.85 235.63 367.38 319.22 421.01 373.81 389.55 347.95 1,453.79 1,276.61

Remarcă: Persoanele fizice care transferă şi primesc banii pol avea cetăţenia oricăror state.

Provenienţa şi destinaţia hanilor transferaţi pot fi diferite.

* STIB - Sisteme de transfer internaţional de bani utilizate in Republica Moldova

Allure

Anelik

Avers

Blizko

Coinstar Money Transfer

Contact

InterExpress

Leader

Migom

MoneyGram

Poşta Rapidă

Privat Money

RIA Money Transfer

Smith & Smith

Strada Italia

Unistream

Western Union

Xpress Money

Zolotaya Korona

ctc.

Sursa: Banca Naţională a Republicii Moldova, www.bnm.md
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Totodată, luând în consideraţie faptul că efectele crizei economice mondiale au continuat să se agra-
veze pe parcursul anului 2009, fenomenul sărăciei a continuat să se extindă nu doar în zonele rurale, 
dar şi în cele urbane.

Un alt motiv al creşterii sărăciei absolute se datorează şi unei performanţe proaste a agriculturii în 
mediul rural. Or, în Republica Moldova există diferenţe esenţiale între nivelul sărăciei din zonele 
urbane şi rurale; sărăcia în mediul rural e de peste 2 ori mai mare decât cea înregistrată în mediul 
urban.10

În acest context, e de menţionat că pentru îmbunătăţirea managementului terenurilor agricole şi 
protecţia complexă a solurilor este de remarcat proiectul desfăşurat cu începere din anul 2010 cu su-
portul şi finanţarea Băncii Mondiale şi Agenţiei Suedeze pentru Cooperare şi Dezvoltare (SIDA), în 
vederea reparcelării terenurilor agricole pe teritoriile administrative a 40 de sate din 21 de raioane, 
selectate pentru faza de pilotare. Bugetul mediu alocat fiecărei localităţi în vederea realizării acestui 
proces de reparcelare este de 60 mii de lei.

Din numărul total de proprietari identificaţi (50,184 persoane) în cele 40 de sate, 75% (37,520 per-
soane) au fost intervievaţi: 55% din numărul total de proprietari identificaţi şi-au manifestat interesul 
de a participa în proiect (27,765 persoane) şi 20% (7,381 persoane) au semnat formularele acordului 
de reparcelare, ceea ce înseamnă că proiectarea/planificarea reparcelării a fost finalizată pentru aceşti 
proprietari de terenuri, iar tranzacţiile pot fi înregistrate şi implementate. La situaţia din 30 septem-
brie 2010, în cele 40 de localităţi participante erau iniţiate 8,439 tranzacţii funciare dintre care 5,513 
pe deplin implementate (4,392 tranzacţii de vânzare-cumpărare, 164 de schimb, 345 de arendă şi 438 
moşteniri) şi 2,926 tranzacţii în proces de implementare. Rata de participare a proprietarilor la pro-
iect constituie 11% – luând în calcul doar tranzacţiile deja înregistrate şi 17% – adăugînd tranzacţiile 
aflate în proces de implementare.11

Totodată, pe parcursul anului 2010 au fost dezvoltate, promovate şi implementate în practică teh-
nologii resurso-reproductive de prelucrare a solului în cadrul unui set de patru gospodării agricole, 
pe o suprafaţă totală de 6,085 ha (Moara de Piatră, Popeştii de Jos, Ţarigrad şi Hăsnăşenii Mari, din 
raionul Drochia).

O altă serie de proiecte pilot privind “Deţinerea Cărţii Istoriei Câmpurilor” au fost implementate pe 
o suprafaţă totală de 200 ha, în gospodăriile agricole din raioanele Soroca, Edineţ, Orhei, Briceni şi 
Ocniţa.

De asemenea, în vederea îmbunătăţirii managementului terenurilor agricole, a fost elaborat mate-
rialul informativ „Patrimoniul pedologic, calitate, valorificare şi management” şi ghidul ”Evaluarea 
şi managementul solurilor în cadrul practicilor agricole ecologice”. După cum derivă şi din titlu, 
ultimul este destinat producătorilor agricoli care s-au angajat în dezvoltarea sectorului ecologic de 
producţie.

Conform prevederilor legale, fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru 2010 a con-
stituit 300,0 mil. lei, care, de la 1 octombrie 2011, a fost majorat cu încă 100 mil. lei. La situaţia din 
6 octombrie 2010 erau valorificate 79,5 mil. lei, preponderent mijloacele fiind alocate pentru stimu-
larea investiţiilor pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, unde au fost valorificate 37,5 mii lei şi 
10 www.rapc.gov.md/file/raport_OdM_prefinal_ro.doc
11 raport de evaluare a implementării Strategiei de dezvoltare pe perioada 2009-2010, pag.81
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stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului de 
irigare, unde au fost valorificate 19,8 mil. lei.12

În acelaşi sens, cu susţinerea statului, prin intermediul Programelor IFAD şi RISP, în sectorul rural al 
republicii, pe durata semestrului I al anului 2010, au fost finanţate 246 activităţi agricole în valoare de 
74,8 mil. lei. Acesta este un indicator care prezintă o performanţă importantă la acest capitol, repre-
zentând o majorare a acestui tip de alocaţii cu aproximativ 68% (42 mil. lei) faţă de aceeaşi perioadă 
a anului 2009.

În perioada 2011-2016, Proiectul de Servicii Financiare Rurale şi Dezvoltare a Businessului Agricol 
(IFAD-V) va fi implementat, având un buget de 19,5 milioane dolari SUA. Proiectul este co-finanţat 
de Guvernul Regatului Danemarcei cu 4,5 milioane dolari SUA cu titlu de grant, pentru susţinerea 
tinerilor antreprenori din zonele rurale ale Republicii Moldova.

Sursele proiectului vor fi folosite la acordarea creditelor în condiţii avantajoase, finanţarea proiectelor 
de dezvoltare a infrastructurii economice rurale, asistenţă tehnică, instruire, consultanţă şi suport la 
elaborarea planurilor de afaceri beneficiarilor de credite.13

Prin prisma Programului de dezvoltare a infrastructurii de piaţă pentru produsele agroalimentare 
sunt promovate politici de piaţă şi comerţ pentru asigurarea unui mediu favorabil necesar dezvoltării 
afacerilor şi stimularea investiţiilor de-a lungul lanţului valoric agroalimentar, promovarea activă a 
exporturilor de produse agricole cu valoare adăugată, susţinerea procesului de îmbunătăţire a infras-
tructurii post-recoltare şi consolidarea relaţiilor directe între producători şi consumatori, perfecţio-
narea infrastructurii de marketing şi implementarea unui sistem de informare asupra pieţelor, atra-
gerea investitorilor străini şi locali în procesul de dezvoltare a mijloacelor de producere şi creştere a 
calităţii producţiei agroalimentare.

Întru asigurarea inofensivităţii produselor alimentare şi promovarea exporturilor, precum şi a armo-
nizării legislaţiei naţionale la Aquis-urile Comunitare, a fost elaborat şi adoptat de către Parlament în 
primă lectură proiectul Legii cu privire la protecţia plantelor şi carantina fitosanitară. De asemenea, 
a mai fost elaborat şi implementat în perioada 2009-2010 „Registrul fitosanitar”, care conţine un set 
de date vitale despre importatorii producţiei supuse controlului fitosanitar.

În vederea bunei organizări a repartizării absolvenţilor în câmpul muncii, Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare a solicitat Direcţiilor Raionale Agricultură şi Alimentaţie colectarea informa-
ţiei privind necesarul de cadre în anul 2010. Până la începutul anului 2011 au fost repartizaţi 16,5% 
(229 persoane) din numărul total de absolvenţi (1,391 persoane).14

Profunzimea sărăciei absolute sau altfel spus deficitul de venituri ale persoanelor sărace în raport 
cu pragul sărăciei, în 2010 a constituit 4,5%, iar profunzimea sărăciei extreme 0,3% (vezi tabelul 5). 
Aceasta înseamnă că fiecare persoană absolut săracă are un deficit mediu de circa 45,7 lei pentru a 
depăşi starea de sărăcie absolută, iar fiecărei persoane extrem de sărace nu-i ajung circa 1,6 lei pentru 
a ieşi din sărăcie extremă.

12 raport de evaluare a implementării Strategiei de dezvoltare pe perioada 2009-2010, pag.82-84
13 http://www.ifad.md/news/?nid=013d6858cf8b1773951160b79a14335a
14 raport de evaluare a implementării Strategiei de dezvoltare pe perioada 2009-2010, pg.86-87
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Tabelul 5. 
Rata sărăciei absolute şi extreme în funcţie de gen, anul 2010

 
Rata sărăciei absolute Rata sărăciei extreme Rata sărăciei 

absolute 
total

Rata sărăciei 
extreme 

totalBărbaţi Femei Bărbaţi Femei

rata sărăciei total, % 27,1 25,8 3,4 3,0 26,4 3,2
rata sărăciei la bătrâni total, % 35,3 36,7 3,2 3,3 36,1 3,3
inclusiv pe grupe de vârstă:
60 - 69 ani 28,1 28,0 2,6 2,8 28,0 2,7
70 - 75 ani 42,4 41,1 2,7 3,1 41,6 2,9
> 75 ani 43,0 49,8 5,1 4,8 47,3 4,9
rata sărăciei la copii total, % 27,3 26,7 3,2 4,0 27,0 3,6
inclusiv pe grupe de vârstă:
< 5 ani 29,7 27,8 2,3 6,0 28,8 4,1
5 - 9 ani 27,6 24,7 2,8 3,8 26,2 3,3
10 - 14 ani 25,5 24,3 3,5 2,3 25,0 2,9
15 - 18 ani 27,2 30,0 3,9 4,5 28,5 4,2
Fermieri 37,6 36,2 6,8 6,3 36,9 6,5
angajaţi în sectorul agrar 44,6 41,1 8,0 8,5 42,8 8,3
pensionari 37,6 37,0 3,7 3,3 37,3 3,5
Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii 
până la 18 ani

41,9 42,8 7,3 8,3 42,3 7,8

Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii 
până la 16 ani

42,1 41,9 6,4 7,9 42,0 7,2

Gospodării conduse de persoane 
cu studii de bază şi primare

43,5 42,0 6,2 5,2 42,6 5,6

Gospodării conduse de persoane 
fără studii primare şi analfabeţi

67,2 51,4 8,5 5,6 55,9 6,4

Gospodării formate dintr-o 
singură persoană 

26,1 30,1 5,3 2,1 29,0 2,9

Gospodării care se întreţin din 
alocaţiile pentru şomaj

63,2 20,5 0,0 0,0 34,9 0,0

Sursa: mec.gov.md

În ceea ce priveşte indicele severităţii sărăciei, care reflectă gravitatea fenomenului sărăciei, în anul 
2010 acest indicator a continuat trendul descendent, constituind 1,4% (vezi tabelul 6).

Tabelul 6. 
Indicatorii sărăciei în anii 2006 – 2010

2006 2007 2008 2009 2010

pragul absolut al sărăciei (lei) 747,4 839,3 945,9 945,9 1015,9
rata sărăciei absolute 30,2 25,8 26,4 26,3 21,9
profunzimea sărăciei absolute 7,9 5,9 6,4 5,9 4,5
Severitatea sărăciei absolute 3,0 2,1 2,3 2,0 1,4
pragul sărăciei extreme (lei) 404,2 453,9 511,5 511,5 549,4
rata sărăciei extreme 4,5 2,8 3,2 2,1 1,4
profunzimea sărăciei extreme 1,0 0,5 0,5 0,4 0,3
Severitatea sărăciei extreme 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1

Sursa: BNS, în baza datelor CBGC
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La nivel naţional, în anul 2010 nivelul inegalităţii a scăzut, deşi nesemnificativ. Conform coeficientu-
lui Gini, nivelul inegalităţii în Republica Moldova a constituit 0,305, comparativ cu 0,309 în 2009. Un 
alt indicator care reflectă nivelul inegalităţii este distribuţia 90/10 a mediei cheltuielilor de consum 
pe adult echivalent. Acesta indică, de asemenea, o reducere uşoară a inegalităţii în ţară. Astfel, chel-
tuielile medii ale celor mai înstărite 10% din populaţie sunt de circa 6,3 ori mai mari decât ale celor 
mai sărace 10% din populaţie (vezi Tabelul 7). Sub aspect regional, inegalitatea în sate şi oraşe mici a 
crescut, iar în oraşele mari diferenţa dintre bunăstarea celor săraci şi bogaţi s-a diminuat.

Tabelul 7. 
Distribuţia cheltuielilor de consum în anii 2006 – 201015

Ponderea cheltuielilor de consum pe grupe de chintile (20%) 
pe adult echivalent:

2006 2007 2008 2009 2010

tOtal 100 100 100 100 100
chintila i 8,2 8,1 8,3 7,9 8,1
chintila ii 12,8 12,9 13,5 13,1 13,0
chintila iii 17,1 16,7 16,7 16,9 16,6
chintila iv 22,8 22,1 21,7 22,5 21,7
chintila v 39,1 40,1 39,8 39,6 40,5
coeficientul Gini pe cheltuieli de consum pe persoană (ponderat) 0,315 0,298 0,292 0,309 0,305
distribuţia 90/10, media cheltuielilor de consum pe adult echivalent 7,01 6,73 6,19 6,51 6,29

Sursa: BNS, în baza datelor CBGC.

Ţinta 3. Micşorarea ponderii populaţiei sub pragul sărăciei extreme de la 4,5% 
în 2006 până la 4% în 2010, şi până la 3,5% în 2015 

În anii 2007 şi 2008 Republica Moldova deja a reuşit să atingă nivelul sărăciei extreme stabilit atât în 
contextul ţintei intermediare pe anul 2010 (4,0%), cât şi în contextul ţintei finale pe anul 2015 (3,5%). 

Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice, veniturile disponibile ale populaţiei în 
trimestrul III 2011 au constituit 1475,6 lei lunar în medie pentru o persoană, fiind în creştere cu 12% 
faţă de acelaşi trimestru al anului precedent. În termeni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de 
consum) veniturile au înregistrat o creştere de 2,9% (vezi tabelul 8).16

Tabelul 8. 
Veniturile disponibile ale populaţiei, în trimestrul III

2007 2008 2009 2010 2011

Venituri disponibile — total (medii 
lunare pe o persoană), lei

1066,4 1220,1 1193,7 1317,7 1475,6

inclusiv în % pe surse de formare:
activitatea salariată 43,9 43,7 47,2 45,6 42,3
activitatea individuală agricolă 15,3 10,5 8,5 8,1 10,1
activitatea individuală non-agricolă 5,4 7,6 6,3 6,6 8,8
venituri din proprietate 0,2 0,0 0,2 0,1 0,6
prestaţii sociale 13,2 15,6 18,8 18,8 17,9

15 cifrele sunt ponderate şi sunt reprezentative la nivel naţional
16 biroul naţional de Statistică, www.statistica.md
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2007 2008 2009 2010 2011

din care:
pensii 11,5 13,6 16,5 15,8 15,4
indemnizaţii pentru copii 0,4 0,4 0,7 0,8 0,7
compensaţii 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6
ajutor social - - 0,1 0,2 0,2
alte venituri 22,1 22,6 19,0 20,9 20,3
din care, remitenţe 16,7 18,5 14,5 17,1 16,0
Ponderea veniturilor în natură în 
total venituri disponibile, %

15,9 11,0 11,2 10,2 11,5

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Plăţile salariale reprezintă cea mai importantă sursă de venit, dar cu o contribuţie mai mică în forma-
rea veniturilor totale disponibile, 42,3% faţă de 45,6% în trimestrul III 2010. Veniturile din prestaţiile 
sociale sunt a doua sursă de venit după importanţă şi au contribuit la formarea veniturilor populaţiei 
în proporţie de 17,9% sau cu 0,9 puncte procentuale mai puţin faţă de acelaşi trimestru din anul 2010.

Veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă au înregistrat o pondere de 10,1% (+2 puncte 
procentuale), iar cele din activitatea individuală non-agricolă – de 8,8% (+2,2 puncte procentuale). 
O sursă importantă în formarea veniturilor gospodăriilor rămân a fi transferurile băneşti din afara 
ţării (remitenţele), contribuţia acestora fiind de 16% sau cu 1,1 puncte procentuale mai puţin faţă de 
trimestrul III 2010.

În structura veniturilor disponibile predominante sunt veniturile băneşti, cu o pondere de 88,5% în 
trimestrul III 2011 faţă de 11,5% pentru veniturile în natură. În termeni absoluţi, valoarea veniturilor 
băneşti a însumat 1305,7 lei lunar în medie pe persoană, şi 169,9 lei – veniturile în natură. Compara-
tiv cu trimestrul III 2010, ponderea veniturilor băneşti a scăzut cu 1,3 puncte procentuale.

Cheltuielile medii lunare de consum ale populaţiei în trimestrul III 2011 au constituit 1612,8 lei lunar 
în medie pe persoană, fiind în creştere cu 10,2% faţă de acelaşi trimestru din anul precedent. În ter-
meni reali (cu ajustarea la indicele preţurilor de consum), populaţia a cheltuit în medie cu 1,3% mai 
mult comparativ cu trimestrul III 2010 (vezi tabelul 9).17

Tabelul 9. 
Cheltuielile de consum ale populaţiei, în trimestrul III

2007 2008 2009 2010 2011

Total cheltuieli de consum (medii 
lunare pe o persoană), lei

1211,3 1290,2 1300,7 1463,7 1612,8

inclusiv în % pentru:
produse alimentare 44,6 38,9 40,8 37,5 41,3
băuturi alcoolice, tutun 2,2 1,4 1,7 1,6 1,4
îmbrăcăminte, încălţăminte 11,9 12,9 12,2 11,3 10,2
întreţinerea locuinţei 14,4 19,0 16,8 19,8 19,8
dotarea locuinţei 4,9 4,9 3,8 4,2 4,4
Sănătate 4,9 4,9 5,3 6,5 5,2
transport 4,2 4,6 4,9 5,0 5,2

17 biroul naţional de Statistică, www.statistica.md
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2007 2008 2009 2010 2011

comunicaţii 4,0 4,5 4,8 4,5 4,2
agrement 2,1 2,9 2,5 2,3 1,9
educaţie 0,6 0,3 0,7 1,5 1,0
Hotel, restaurant, cantină etc. 2,7 2,0 2,4 2,1 1,5
diverse 3,6 3,6 4,0 3,8 3,7

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Categoriile cele mai vulnerabile ale populaţiei care rămân expuse sărăciei sunt cele tradiţionale: gos-
podăriile numeroase şi cele formate din mai mulţi copii, gospodăriile care se întreţin din veniturile 
obţinute din activităţi agricole şi persoanele în etate. 

Printre factorii de bază care au avut impact semnificativ asupra evoluţiei sărăciei în anul 2010 (spre 
regret deocamdată nu sunt disponibile date oficiale pentru 2011) vom menţiona:

 ◆ Creşterea volumului producţiei agricole;
 ◆ Majorarea preţurilor la produsele agricole;
 ◆ Implementarea reformelor în domeniul asistenţei sociale, prin direcţionarea 

mai eficientă a prestaţiilor sociale spre cele mai vulnerabile pături ale popu-
laţiei, în special a ajutorului social.

Discrepanţa dintre nivelul de trai al populaţiei din mediul rural şi mediul urban a rămas la fel de 
semnificativă. Cu toate acestea, după evoluţiile negative a ratei sărăciei în zonele rurale înregistrate 
în perioada anilor 2008-2009, în anul 2010 a fost constatată o ranversare a situaţiei. Astfel, dacă în 
anul 2009 la sate se aflau în sărăcie 36,3% din populaţie, atunci în 2010 ponderea persoanelor sărace 
s-a diminuat până la 30,3% (vezi graficul 8).
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Totodată, bunăstarea populaţiei din mediul urban în general a crescut în 2010, cu excepţia mun. Chi-
şinău şi Bălţi, unde rata sărăciei a rămas practic la nivelul anului 2009. În oraşele mici nivelul sărăciei 
s-a redus de la 19,7% la 14,2% în 2010.18

Similar anilor precedenţi, în anul 2010 au fost constatate diferenţe semnificative în ceea ce priveşte 
incidenţa sărăciei pe regiuni. Astfel, după zonele statistice, datele arată că cea mai săracă zonă din 
Moldova în 2010 a fost zona de Centru, după care urmează zona de Sud, apoi Nordul ţării. În centrul 
Moldovei circa 30% din populaţie este săracă, la Sud – 28%, iar în Nord –24%.  De menţionat,  în 
toate cele trei zone menţionate, nivelul sărăciei întrece media ratei sărăciei pe ţară. Comparativ cu 
anul 2009,  a fost înregistrată o inversare de poziţie în ierarhia celor mai afectate regiuni. Astfel, dacă 
în anul anterior cea mai mare rată a sărăciei era înregistrată în zona de Sud (38%), atunci în 2010 cel 
mai mare risc de sărăcie a fost atestat în zona de Centru (29,6%), zona de nord păstrându-şi ultima 
poziţie cu o rată de 23,7%. Cea mai spectaculoasă reducere relativă cu 10,3 puncte procentuale  a fost 
înregistrată în zona de Sud, urmată de Nord cu 4,6 puncte procentuale, cea mai mică reducere rela-
tivă fiind constatată în zona de Centru  cu 3,6 puncte procentuale. 

În anul 2010, în medie, nivelul sărăciei în Republica Moldova a înregistrat tendinţe de diminuare. 
Numărul populaţiei sărace în ţară s-a cifrat la 735 mii persoane, dintre care 588 de  mii se aflau în 
mediul rural.19 

18 mec.gov.md
19 mec.gov.md
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capitOlul 3. 
ROLUL SOCIETĂŢII CIVILE ÎN 
ATINGEREA ŢINTELOR ODM 1
Edificarea oricărui sistem democratic este în dependenţă directă de un şir de factori de ordin obiec-
tiv şi subiectiv. Unul dintre aceşti factori îl constituie nivelul de dezvoltare şi gradul de maturitate al 
societăţii civile. Acest proces este destul de complicat şi contradictoriu. În Republica Moldova dife-
renţierea socială bruscă a dus la marginalizarea unei părţi considerabile a populaţiei, care, în virtutea 
acestor împrejurări, a fost parţial exclusă din viaţa economică a societăţii, menţinându-şi doar posi-
bilităţile de a se include episodic în viaţa politică. Societatea a fost preocupată inevitabil mai mult de 
chestiunea edificării statului şi mai puţin de problemele constituirii unor reţele de structuri instituţi-
onalizate ale societăţii civile.

Dezvoltarea sectorului asociativ a început odată cu declararea independenţei Republicii Moldova, 
acesta afirmându-se tot mai mult şi mai mult în viaţa socială şi politică a statului.

În acelaşi timp, sectorul asociativ în domeniile tangente odm 1 e în continuă dezvoltare. Totuşi, 
procesele sociale haotice, polarizarea rapidă a societăţii, deformarea relaţiilor sociale lasă o amprentă 
nefavorabilă asupra dezvoltării acestui sector important al unei societăţi democratice. 

În prezent în Republica Moldova sunt înregistrate peste 8000 ONG-uri cu diferite domenii de activi-
tate, ceea ce constituie un indice important al gradului de participare al populaţiei şi al nivelului de 
structurare al societăţii (vezi tabelul 10).

Tabelul 10. 
Repartizare OSC pe domenii de interes

Categoria ONG Număr

agricultură 88
dezvoltare durabilă 800
economie 110
Sindicate 19

 Sursa: nsali.ulim.md/?page_id=2

Din perspectiva structurală, organizaţiile non-guvernamentale se prezintă în forma unor centre co-
munitare, structura majorităţii (58,1%) organizaţiilor având anume această formă. O pondere sem-
nificativă în rândul ONG-urilor le mai aparţine asociaţiilor de tipul centrelor de resurse, însă semni-
ficativ mai mică (16,9%).1

În linii generale, conform proiectului Strategiei de dezvoltare a societăţii civile pentru anii 2012-
2015, OSC din R. Moldova activează pentru toate categoriile de cetăţeni. Totuşi, conform aceleiaşi 

1 nsali.ulim.md/?page_id=2
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surse, aceştia desfăşoară activităţi orientate preponderent în beneficiul copiilor şi tinerilor (60,3%); 
persoanelor în etate (bătrâni, pensionari, veterani) şi grupurilor profesionale, care sunt beneficiarii 
unei proporţii de 17,8% şi, respectiv, 17,0% dintre organizaţii; în serviciul femeilor activează 4,6% 
dintre OSC-uri, iar fiecare a zecea organizaţie neguvernamentală a declarat că instituţiile de stat sunt 
principalii lor beneficiari. De asemenea, o organizaţie din zece activează în beneficiul persoanelor 
socialmente defavorizate, iar 7,8% acţionează în folosul altor OSC-uri. Asociaţiile acordă o atenţie 
mai mică categoriilor defavorizate. Astfel, doar 4,6% dintre organizaţii lucrează pentru persoane cu 
dizabilităţi, 3% – pentru minorităţi, şi 2,7% – pentru victime. În acelaşi timp, 7,8% dintre organizaţii 
activează pentru toţi cetăţenii.2

Marea majoritate a ONG-urilor din R. Moldova au apărut la iniţiativa unui grup local. Organizaţii 
neguvernamentale au mai fost create şi în urma iniţiativei altor ONG-uri, în rezultatul instituţionali-
zării unui proiect sau program (vezi tabelul 11).

Tabelul 11. 
Repartizarea OSC conform modalităţii de constituire

Ideea unui grup de iniţiativă local 78.0%

ideea altui OnG 5.4%
în rezultatul instituţionalizării unui proiect sau program 4.5%
la iniţiativa unei persoane 2.9%
la iniţiativa autorităţilor publice locale (instituţii de stat) 2.5%
ideea unui / mai multor finanţatori 1.8%
altceva 3.6%
nu Ştiu / nici un răspuns 1.3%

Sursa: nsali.ulim.md/?page_id=2

În ceea ce priveşte motivele de creare ale organizaţiei, motivul care a stat la baza creării majorităţii 
ONG-urilor este dorinţa nobilă de a rezolva probleme din localitate (60.3%) şi dorinţa de a-şi realiza 
interesele cetăţeneşti sau profesionale (13,5%),3 deci apropiat celui dintâi. Persistă şi motivele indi-
viduale ale fondatorilor, cum ar fi rezolvarea problemelor membrilor în cazul a 8,1% organizaţii din 
eşantion, dorinţa de a desfăşura activitate în comun, deci din spirit asociativ - 5,9%, precum şi dorin-
ţa de a obţine acces la sursele de finanţare - 4,1% (vezi tabelul 12).

Tabelul 12. 
Motivele care au stat la baza creării OSC-urilor

Motivele creării 

rezolvarea unor probleme din localitate / ţară 60.3%
realizarea intereselor cetăţeneşti, profesionale 13.5%
rezolvarea problemelor membrilor organizaţiei 8.1%
desfăşurarea activităţilor în comun 5.9%
Obţinerea accesului la sursele de finanţare 4.1%
Obţinerea veniturilor suplimentare din activitatea proprie 0.3%
altele 7.8%

Sursa: nsali.ulim.md/?page_id=2

2 Strategia de dezvoltare a societății civile, 2012-2015
3 nsali.ulim.md/?page_id=2
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În general, putem afirma că ONG-urile existente la acest moment acoperă practic toate domeniile 
posibile, însă în termeni calitativi observam că aproape jumătate dintre organizaţiile existente la mo-
ment activează fie în domeniul social, fie în educaţie. În cazul ONG-urilor ce activează în domeniul 
educaţiei, ponderea se datorează în mare parte asociaţiilor părinţilor şi pedagogilor de pe lângă şcoli.

Serviciile sunt prestate în domeniul în care activează organizaţia. De regulă, sunt prestate servicii 
preponderent în domeniul social, servicii de instruire, informare şi consultanţă. Chiar şi în cazul 
ONG-urilor care prestează servicii de protecţie, de cele mai multe ori acestea ţin de domeniul social 
şi mai puţin de protecţia drepturilor omului şi mediului înconjurător.

Problemele şi obstacolele în dezvoltarea ONG-urilor sunt foarte diverse. 

Se desprinde cu claritate problema de bază a sectorului non-guvernamental – accesul limitat la sur-
sele de finanţare, fie din cauza că sursele sunt insuficiente în condiţiile în care mediul non-guverna-
mental în Republica Moldova este finanţat în mare parte de donatori străini, fie din cauza incapaci-
tăţii ONG-urilor de a obţine noi finanţări. 

Această problemă într-o oarecare măsură ţine şi de stat, deoarece deocamdată nu sunt cunoscute 
cazuri de implicare a acestuia în finanţarea unor servicii sociale ce se oferă de către sectorul neguver-
namental, nefiind cunoscute cazuri de preluare a exemplelor celorlalte state europene.

Printre problemele enunţate de către OSC-urile participante la prezenta cercetare, s-au conturat 
următoarele: 

 ◆ relaţiile precare de colaborare cu autorităţile publice centrale şi locale;
 ◆ calitatea slabă, în unele cazuri, a resurselor umane;
 ◆ insuficienţa liderilor;
 ◆ insuficienţa cunoştinţelor în domeniul managementului organizaţional, în 

special cu referinţă la planificarea strategică a dezvoltării organizaţiei;
 ◆ conlucrarea slabă cu mass-media şi o investiţie minimă în imagine;
 ◆ implicarea slabă, în unele cazuri, a OSC-urilor în soluţionarea unor probleme 

importante existente în societate, lupta pentru soluţionarea unor interese.4

3.1. CUNOAŞTEREA PRIORITĂŢILOR DE DEZVOLTARE 

Majoritatea OSC-urilor cunosc într-o anumită măsură Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului, in-
clusiv anumite documente internaţionale de dezvoltare, cum ar fi: Declaraţiile Mileniului 2000, De-
claraţia de la Paris 2005, Agenda pentru Acţiune de la Accra 2008, Principiile de la Istanbul pentru 
dezvoltare efectivă a organizaţiilor societăţii civile, 2009, Parteneriatul pentru Cooperare Efectivă în 
domeniul Dezvoltării de la Busan 2011, Cadrul Internaţional al Organizaţiilor Societăţii Civile pentru 
Eficacitatea Dezvoltării 2011. Concomitent, majoritatea OSC-urilor active pe plan naţional urmăresc 
rapoartele naţionale privind implementarea ODM-urilor, precum şi cunosc documentele strategice 
naţionale, regionale şi locale de dezvoltare a ţării, relevante ţintelor naţionale ale ODM-urilor. 

E de menţionat, că organizaţiile societăţii civile antrenate în cadrul cercetării s-au pronunţat pentru 
un interes mediu faţă de ODM-uri. În cazul ţintelor naţionale ale odm 1 „Reducerea sărăciei extre-
me şi a foametei”, acest lucru poate fi explicat fie prin implicarea insuficientă a sectorului asociativ în 

4 http://nsali.ulim.md
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soluţionarea problemelor ce ţin de reducerea sărăciei, fie prin faptul că practica de subcontractare a 
serviciilor prestate de organizaţii neguvernamentale a fost şi rămâne a fi una slab răspândită.

Totuşi, putem remarca implicarea organizaţiilor neguvernamentale în activităţi relevante tangenţiale 
cu ţintele naţionale ale odm 1 în domenii ce vizează asistenţa pentru persoanele şi familiile nevo-
iaşe, servicii de informare privind crearea şi dezvoltarea afacerilor, antrenarea tinerilor în câmpul 
muncii, asistenţă copiilor orfani sau care provin din familii nevoiaşe.

3.2. ADVOCACY DE POLITICI

E de remarcat faptul că în ultimii ani s-a observat o participare mai activă a OSC-urilor în procesul 
decizional. În cadrul evenimentelor de consultări publice ale actelor decizionale, participă repre-
zentanţi ai autorităţilor publice locale, instituţii ştiinţifice, organizaţii neguvernamentale şi alte părţi 
interesate. Deocamdată nu putem prezenta anumite date statistice privind numărul de recomandări 
parvenite din partea organizaţiilor societăţii civile, căci asemenea date nu există şi corespunzător 
e foarte dificil să analizăm gradul de implicare al acestora în procesul de luare a deciziilor. Ceea ce  
poate fi constatat la moment este faptul că există un anumit număr de organizaţii ale societăţii civile 
care se implică activ în procesul decizional.

Modalităţile de implicare în advocacy de politici ale acestor organizaţii sunt variate: elaborare de do-
cumente decizionale, organizare de consultări publice, elaborare de studii, elaborare de documente 
de poziţii, participare în cadrul grupurilor de lucru sau consilii consultative. În majoritatea cazurilor 
aceste activităţi sunt realizate în parteneriat cu autorităţile de resort sau cu implicarea acestora în 
proces.

De exemplu, acţiunile de advocacy pe care le realizează organizaţiile societăţii civile active ţin de:
 ◆ recomandări de politici în vederea perfecţionării cadrului legal ce ţine de 

asigurarea procesului de transparenţă;
 ◆ participarea la elaborarea nomenclatorului de servicii sociale, aprobat prin 

ordinul MMPSF;
 ◆ participarea la mesele rotunde relevante domeniului;
 ◆ oferirea comentariilor la proiectele de acte normative şi legislative;
 ◆ promovarea asigurării facultative în domeniul agriculturii, promovarea fon-

durilor nestatale de pensii; 
 ◆ promovarea activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut;
 ◆ promovarea extinderii serviciilor sociale, medicale, educaţionale la scară 

naţională.

Instituţiile guvernamentale de resort susţin că rolul cel mai important în acest sens constă în orga-
nizarea de către OSC-uri a campaniilor de informare, iar anumite organizaţii donatoare susţin că 
ONG-urile se implică în ultimul timp mai activ în discutarea şi monitorizarea politicilor publice în 
domeniu.

O problemă importantă invocată de către OSC-urile active în domenii tangente odm  1 care au 
participat la prezenta cercetare, s-au referit la pasivitatea autorităţilor publice locale în procesul de 
colaborare în vederea realizării acţiunilor de advocacy. La fel, s-a menţionat ca problemă deosebită, 
reticenţa în unele cazuri a autorităţilor publice locale de a discuta de la egal la egal propunerile şi re-
comandările parvenite din partea reprezentanţilor societăţii civile.
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Un exemplu elocvent privind participarea civică pot servi Organizaţiile non-guvernamentale „Respi-
raţia a doua” (Moldova) şi „HelpAge International” (Marea Britanie), care au contribuit la conştien-
tizarea factorilor de decizie şi a furnizorilor de servicii la toate nivelurile referitor la vulnerabilitatea 
familiilor de migranţi. Concomitent, organizaţia „Respiraţia a doua” prin activitatea sa contribuie la 
consolidarea capacităţilor organizaţiilor societăţii civile interesate şi ale autorităţilor publice locale de 
a oferi asistenţă într-un mod eficient. 

E de menţionat că a fost creată o reţea a voluntarilor vârstnici care a oferit sprijin comunitar pentru 
613 gospodării vulnerabile (copiii migranţilor moldoveni şi bunicii lor). A fost facilitată participarea 
copiilor singuri - acasă în 223 de acţiuni comunitare, cum ar fi cluburi de discuţii, şcoala pentru bu-
nici, teatru social, concursuri de desene pe tema migraţiei. Maria Chirtoca, o bunică în vârstă de 74 
de ani, povesteşte despre participarea sa la un eveniment care a reunit mai multe generaţii: „Partici-
parea la concursuri a fost foarte interesantă şi utilă, a ridicat starea mea de spirit. Nu am participat la 
astfel de concursuri de vreo 20 de ani. Am dat tot ce e mai bun din mine ca să nu mă las mai prejos 
de nepoata mea de 13 ani. Ca fost profesor, cred că astfel de concursuri ar trebui să fie organizate mai 
des, pentru ca oamenii în vârstă să devină mai activi şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale şi să 
menţină starea de sănătate a copiilor noştri.”

3.3. PRESTAREA DE SERVICII

Cu referinţă la implicarea sectorului neguvernamental, am putea menţiona că tipurile de servicii 
prestate ţin de:

 ◆ servicii psihologice;
 ◆ servicii de orientare profesională;
 ◆ orientare vocaţională şi ajutor la angajarea în câmpul muncii;
 ◆ incluziunea şcolară pentru copii cu disabilităţi;
 ◆ cantine sociale;
 ◆ centre de zi pentru bătrâni;
 ◆ acţiuni de caritate;
 ◆ pachete alimentare.

Instituţiile guvernamentale de resort consideră că societatea civilă oferă servicii ce contribuie la re-
ducerea sărăciei, de genul: acţiuni de binefacere, susţinere în realizarea unor proiecte comune cu 
autorităţile publice locale, dezvoltarea serviciilor sociale după necesitate.

Partenerii de dezvoltare au menţionat că ONG-urile se implică la: prestarea de serviicii din domeniul 
asistenţei sociale, sănătate, educaţie, pilotarea modelelor inovatoare de servicii, dezvoltarea servicii-
lor  sociale prin implicarea voluntariatului.

Partenerii ONG-urilor în prestarea serviciilor sunt de regulă organizaţii neguvernamentale interesa-
te în domeniul corespunzător, autorităţile publice locale, organizaţiile internaţionale. E de menţionat 
că fiecare organizaţie în parte poate avea mai mulţi parteneri în dependenţă de proiectul concret pe 
care îl implementează.

Pe de altă parte, ONG-urile active în domeniul analizat, participante la cercetare, au menţionat şi 
faptul  că pentru o contribuţie mai eficientă în prestarea de servicii ar avea nevoie de următoarele:

 ◆ mai bună implicare a altor actori de dezvoltare, precum instituţiile guverna-
mentale şi sectorul privat;
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 ◆ mai mult suport din partea organizaţiilor guvernamentale pentru activităţile 
implementate;

 ◆ diversificarea resurselor financiare pentru implementarea proiectelor;
 ◆ mai bună colaborare cu instituţiile gevernamentale şi non-guvernamentale 

de resort;
 ◆ date statistice privind gradul progresului înregistrat în anumite domenii de 

interes.

Instituţiile guvernamentale, de rând cu partenerii de dezvoltare, consideră că pentru asigurarea du-
rabilităţii serviciilor ce ţin de eradicarea sărăciei e nevoie de: dezvoltarea şi adoptarea actelor legisla-
tive ce ar facilita procurarea / preluarea serviciilor sociale de către APL; co-finanţarea de către APC 
si APL a serviciilor dezvoltate de către ONG-uri; dezvoltarea programelor de antreprenoriat social; 
implicarea donatorilor internaţionali în susţinerea acestora.

Organizaţiile neguvernamentale participante la cercetare au menţionat că, în afară de ceea ce reali-
zează la moment, în acest domeniu, planifică să se implice în următorii 2 – 3 ani inclusiv în:

 ◆ implementarea proiectelor sociale cu implicarea copiilor;
 ◆ organizarea taberelor de vară pentru copiii din familii defavorizate;
 ◆ dezvoltarea proiectelor social-medicale pentru copiii din familiile 

marginalizate;
 ◆ implementarea programelor umanitare de combatere a foametei.

Instituţiile guvernamentale planifică să acorde susţinere ONG-urilor pentru o implicare mai eficientă 
în dezvoltarea şi implementarea de servicii prin suţinerea platformei de cooperare dintre societatea 
civilă şi Guvern prin intermediul Consiliului Naţional pentru Participare, implementarea prevederi-
lor Legii nr.35 din 03.03.2011 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a pieţei financiare nebancare 
pe anii 2011-2014 şi a Planului de acţiuni, conlucrare în formularea politicilor, transparenţă decizio-
nală, asistenţă metodologică instituţiilor Guvernului, în scopul asigurării aplicării prevederilor legale 
cu privire la transparenţa decizională.

3.4.SENSIBILIZARE ŞI INFORMARE

Ca şi în cazul activităţilor ce ţin de prestarea serviciilor, partenerii OSC-urilor în informare si sensi-
bilizare sunt de obicei alte organizaţii neguvernamentale intersate în domeniul corespunzător, auto-
rităţile publice locale şi organizaţiile internaţionale interesate.

La acest capitol, OSC-urile din domeniu de regulă se implică în următoare genuri de activităţi:
 ◆ sprijin la iniţierea afacerii proprii pentru diverse categorii de populaţie;
 ◆ organizarea campaniilor de informare;
 ◆ organizarea meselor rotunde pentru dezvoltarea colaborării;
 ◆ atragerea sectorului privat pentru dezvoltarea acţiunilor de sponsorizare.

Pentru următorii 2 – 3 ani, OSC-urile participante la cercetare sugerează ca ar fi oportun să  se im-
plice mai activ în:

 ◆ iniţierea programelor de mobilizare socială;
 ◆ participarea la schimbul de atitudini;
 ◆ campanii de informare.
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3.5. ROLUL DE MODEL

În cadrul cercetării efectuate, multe dintre organizaţiile intervievate au răspuns că nu au un plan con-
cret de acţiuni sau sunt în proces de elaborare a unuia pe domeniile relevante ţintelor odm 1. Aten-
ţia lor este sporită în mod special asupra accesului populaţiei la programe de susţinere socială, la  un 
sistem de management al calităţii serviciilor sociale. Cu toate acestea, planurile de activitate nu sunt 
afişate pe paginile web ale organizaţiilor neguvernamentale, ele sunt documente de călăuză internă 
ale acţiunilor ulterioare. Aspectul pozitiv este faptul că pe paginile web sau blogurile organizaţiilor 
neguvernamentale, care bineînţeles dispun de astfel de resurse informaţionale, putem găsi rapoarte 
de activitate recente cu descrierea activităţilor realizate.  Acesta este un model de transparenţă şi de 
promovare a activităţilor. Tot aici pot fi accesate publicaţiile realizate în cadrul diferitor proiecte, in-
clusiv cele relevante ţintelor naţionale ale odm 1. De asemenea, organizaţiile neguvernamentale îşi 
promovează activităţile în cadrul evenimentelor naţionale sau internaţionale.

3.6. CONTRIBUŢIA ONG-URILOR LA SCHIMBĂRI

Instituţiile guvernamentale de resort consideră că ONG-urile ar putea să se implice mai activ în:
 ◆ participarea activă în procesul de formulare a politicilor;
 ◆ implicarea în prestarea serviciilor sociale pentru persoanele defavorizate;
 ◆ coordonarea activităţilor desfăşurate de comun acord.

Organizaţiile donatoare participante la cercetare sunt de părerea că OSC-urile ar trebui să se implice 
mai activ în:

 ◆ informarea mai bună în domeniul deschiderii / administrării unei afaceri;
 ◆ informarea cu privire la credite;
 ◆ dezvoltarea serviciilor sociale la nivel de comunitate;
 ◆ analiza politicilor focusate pe creşterea economică şi dezvoltarea 

antreprenoriatului;
 ◆ monitorizarea politicilor sociale şi a echităţii sociale;
 ◆ promovarea cadrului legal pentru contractarea socială;
 ◆ mobilizarea comunităţilor în programe de asistenţă a păturilor vulnerabile.

Reprezentanţii sectorului privat care au participat la cercetare au menţionat că ar fi necesar ca OSC-
urile să se implice mai activ în proiecte de parteneriat public-privat şi să fie mai active în activitatea 
lor ca şi structură de contact între instituţiile statului şi sectorul privat pentru a putea oferi ajutor 
păturilor vulnerabile. 

Instituţiile guvernamentale consideră că, pentru valorificarea deplină a potenţialului existent în soci-
etatea civilă, acestea trebuie în primul rând să se axeze mai mult pe activităţi aducătoare de venit ce 
ar putea fi utilizate în scopul atingerii obiectivelor de constituire a acestora.

Organizaţiile donatoare consideră că ar fi necesar de dezvoltat cadrul legal pentru desfăşurarea an-
treprenoriatului social şi contractarea socială a serviciilor prestate de OSC-uri.

Organizaţiile societăţii civile participante la cercetare consideră că:
 ◆ autorităţile nu sunt gata să coopereze în eficientizarea resurselor pe care le au 

prin implicarea prestatorilor de servicii nestatale;
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 ◆ autorităţile implică structurile neguvernamentale doar ca mijloc de a acoperi 
carenţele din sistem şi ca resursă gratuită în a răspunde la cererile tot mai 
mari ale populaţiei sărace.

In acest context, OSC-urile menţionează ca şi probleme de bază cu care se confruntă statul în eradi-
carea sărăciei extreme şi a foametei:

 ◆ instabilitatea politică;
 ◆ carenţe la nivel de colaborare între instituţiile statului de diferite nivele.

Un exemplu elocvent privind contribuţia OSC-urilor la schimbări ar putea servi activităţile desfă-
şurate de către organizaţia „Catholic Relief Services”, care activează în  Republica Moldova din anul 
2004.

Din cele menţionate mai sus putem concluziona că societatea civilă conştientizează importanţa con-
solidării eforturilor în vederea reducerii sărăciei şi marea majoritate a acestora prin activităţile sale 
contribuie direct sau indirect la acest proces.

Boxa 1
STUDIU DE CAZ 

În anul 2009 organizaţia „Catholic Relief Services” şi-a lansat programul consolidat „Jobs Plus”, care 
combină într-un singur proiect două elemente de bază pentru dezvoltarea durabilă a R. Moldova: cre-
area de locuri de muncă şi dezvoltarea socială. Pornind de la aceste aspecte, Agenţia Naţională a în-
cheiat un acord de colaborare cu CRS Moldova în noiembrie 2010 cu scopul de a stabili un mecanism 
de cooperare şi implementare a proiectului de creare a locurilor de muncă în regiunile rurale. Pro-
iectul reprezintă o continuare a parteneriatului stabilit între cele două structuri încă din aprilie 2007.

Pentru a reuşi în atingerea scopului propus, CRS şi-a planificat o serie de obiective privind colabo-
rarea cu agenţiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă. Astfel, organizaţia a reuşit să stabilească 
legături mai strânse între structurile locale ale serviciului public de ocupare, furnizorii de servicii de 
educaţie vocaţională, organizaţiile neguvernamentale locale şi angajatori, astfel încât aceştia să îmbu-
nătăţească şi să creeze oportunităţi durabile de angajare. În cadrul proiectului, ‚Jobs Plus’ a furnizat 
consiliere profesională şi cursuri elementare de competenţe vocaţionale; a încurajat partenerii să cola-
boreze cu agenţiile de ocupare a forţei de muncă din teritoriu, prin intermediul cărora beneficiarii au 
fost incluşi la cursuri gratuite de formare profesională şi asistenţă pentru plasarea în câmpul muncii.

O participare activă la implementarea proiectului ‚Jobs Plus’ a avut-o mai ales Agenţia pentru Ocu-
parea Forţei de Muncă Basarabeasca, care a oferit asistenţă la plasarea în câmpul muncii a 83 de per-
soane din rândurile şomerilor. Companiile partenere ale proiectului în zonă sunt: Fabrica de confecţii 
„Victoria Fashion”, care a prezentat agenţiei oferta de 80 de locuri vacante de cusător, cu perspectiva de 
creare a încă 30 de locuri noi de muncă în Basarabeasca, plus 50 de locuri în Cimişlia şi SRL „Silvia 
Bombonic” (s. Sadaclia), care a creat 30 de locuri noi de muncă. Totodată, „Victoria Fashion” a 
beneficiat şi de organizarea cursurilor intensive şi gratuite, urmate de angajarea absolvenţilor 
în câmpul muncii la compania respectivă. În acest mod au fost instruiţi şi apoi angajaţi 20 de 
şomeri.
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O contribuţie eficientă la realizarea obiectivelor parteneriatului CRS Moldova cu ANOFM a 
avut-o şi Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Şoldăneşti. Cu susţinerea proiectului, la 
Fabrica de confecţii „Gemeni”, au fost instruite şi ulterior angajate 25 de persoane selectate 
din rândul şomerilor aflaţi în evidenţă. În continuare se prevede crearea a încă 150 de locuri 
de muncă la „Gemeni”, care actualmente este cel mai mare angajator din raionul Şoldăneşti. 
Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi a stabilit prin intermediul proiectului ‚Jobs 
Plus’ raporturi de colaborare cu Fabrica de încălţăminte „Daxen-Com” din s. Onişcani, care 
şi-a exprimat disponibilitatea de a angaja mai mult de 50 de persoane.

Pentru a satisface operativ oferta angajatorilor-parteneri ai proiectului ‚Jobs Plus’, agenţiile te-
ritoriale pentru ocuparea forţei de muncă au organizat mini-târguri ale locurilor vacante şi au 
selectat candidaturi potrivite pentru a fi recrutate pentru poziţiile nou-create.

Proiectul ‚Jobs Plus’ a abordat unele dintre dificultăţile fundamentale cu care se confruntă R. 
Moldova: crearea locurilor de muncă în mediul rural, oferind posibilitatea tinerilor apţi de 
muncă, inclusiv părinţilor acestora, să-şi găsească un loc de muncă în ţară. Îmbunătăţirea co-
laborării şi comunicării cu factorii implicaţi la nivel comunitar, inclusiv cu autorităţile publice 
locale şi cu agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, a fost unul dintre aspectele 
menţionate de către întreprinderile partenere drept principal efect al proiectului ‚Jobs Plus’.

Sursa: www.anofm.md/en/node/341
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capitOlul 4. 
ROLUL SECTORULUI PRIVAT ÎN 

ATINGEREA ŢINTELOR ODM 1
În cadrul studiului ne-am propus analiza contribuţiei sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale 
ale odm 1. Pentru aceasta am utilizat definiţia „sectorului privat”, care presupune orice agent eco-
nomic privat, care are drept obiectiv obţinerea unui profit prin prestarea de servicii, executarea de 
lucrări sau producerea de mărfuri. Astfel, această definiţie nu va include întreprinderile de stat, mu-
nicipale şi societăţile pe acţiuni cu interes majoritar de stat sau al autorităţilor publice locale.

Prin urmare, putem considera actori la dezvoltare, companiile private care contribuie la atingerea 
ţintelor odm 1 prin activitatea de bază, prin externalităţi sociale pozitive, prin responsabilitate soci-
ală corporativă, prin filantropie şi investiţii comunitare şi prin dialog de politici. 

4.1. GRADUL DE CUNOAŞTERE AL ODM 1

Interesul sectorului privat faţă de odm 1 „Eradicarea sărăciei şi a foametei” îl putem califica de la 
„mediu” spre „sporit”. Cel mai intensiv, acest interes este manifestat de companiile private care au 
programe de susţinere socială a populaţiei sărace şi acele companii cu investiţii străine în Republica 
Moldova care au „importat” tradiţiile de responsabilitate faţă de persoane sărace lipsite de venitul 
minim garantat de stat.  

E de menţionat, că majoritatea companiilor private participante la acest studiu cunosc sau au auzit 
despre Obiectivele de Dezvoltare a Mileniului, despre Declaraţiile Mileniului 2000, Declaraţia de la 
Paris 2005, însă mai puţin despre Agenda pentru Acţiune de la Accra 2008 şi practic deloc despre 
Principiile de la Istanbul pentru dezvoltare efectivă a organizaţiilor societăţii civile 2009, Parteneri-
atul pentru cooperare Efectivă în domeniul Dezvoltării de la Busan 2011 şi Cadrul Internaţional al 
Organizaţiilor Societăţii Civile pentru Eficacitatea Dezvoltării 2011.

4.2. CONTRIBUŢIA SECTORULUI PRIVAT LA ATINGEREA ŢINTELOR ODM 1 PRIN 
ACTIVITATEA DE BAZĂ

Dacă ne referim la numărul de companii care desfăşoară activităţi ce ar contribui la reducerea sără-
ciei, putem menţiona majoritatea acestora, deoarece nu există activitate care nu ar contribui direct 
sau indirect la reducerea sărăciei.

Activităţile de bază pe care le desfăşoară agenţii economici în vederea eradicării sărăciei care au par-
ticipat în cercetare ţin de:

 ◆ urmărirea evoluţiilor din economia naţională şi ajustarea salariilor angajaţi-
lor în măsura posibilităţilor, în dependenţă de evoluţiile înregistrate;

 ◆ încadrarea în câmpul muncii a persoanelor şi crearea noilor locuri de muncă;
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Boxa 2
STUDIU DE CAZ

Banca Comercială Română din Moldova: o soluţie financiară pentru întreprinderile mici şi 
mijlocii, care include servicii financiar-bancare vitale unei companii, fiind optimizate operaţi-
unile bancare, oferite la costuri esenţial reduse.

Astfel, ÎMM-urile ce au optat pentru pachetul „AVANTAJ BCR” în perioada 1 mai - 31 iulie 
2011 au beneficiat de facilităţi, precum: comision zero la deschiderea contului curent şi acce-
sarea serviciului Internet Banking; comision zero la deservirea contului curent şi utilizarea 
serviciului Internet Banking în perioada 1 mai-1 septembrie 2011; comision zero la transferul 
salariilor pe card în perioada 1 mai -1 septembrie 2011; reduceri cu 20% a tarifelor şi comisi-
oanelor la serviciile incluse în pachet după 1 septembrie 2011.

”Pentru a economisi timp şi bani în derularea tranzacţiilor, ÎMM-urile au nevoie de soluţii 
moderne care să le permită reducerea costurilor, efectuarea operaţiunilor bancare direct de la 
sediul firmei şi optimizarea plăţilor către furnizori şi angajaţi. De aceea, BCR Chişinău a venit 
cu o nouă soluţie pentru realizarea planurilor de dezvoltare – pachetul AVANTAJ BCR. Noua 
ofertă se înscrie în strategia BCR Chişinău de a-şi ajuta clienţii în atingerea aspiraţiilor”.

Pachetul AVANTAJ BCR include următoarele servicii financiar-bancare:
 ◆ Cont curent şi servicii aferente: încasări şi plăţi în numerar şi prin virament; 

operaţiuni de cont curent în lei şi în valută; instrumente simple de operare.
 ◆ Serviciul Internet Banking este accesibil continuu, la orice oră (24/24 ore), 

în orice zi a săptămânii (inclusiv zilele de odihnă), fiind accesat direct pe pa-
gina www.bcr.md şi permite efectuarea operaţiunilor bancare de la distanţă 
pe cale electronică.

 ◆ Proiect salarial: prevede achitarea salariilor pe card (minim 10 angajaţi), la 
costuri de tranzacţionare reduse, ceea ce permite economie de timp în pro-
cesarea plăţilor şi facilitarea accesului angajaţilor la credite overdraft pe card 
salarial.

 ◆ Nu în ultimul rând, în scopul susţinerii dezvoltării ÎMM-urilor, BCR Chi-
şinău oferă acestora soluţii de finanţare în condiţii speciale. Condiţiile de 
creditare pentru IMM se stabilesc individual, în funcţie de planul de afaceri, 
standingul financiar şi garanţiile oferite. 

 ◆ Astfel, BCR Chişinău oferă următoarele soluţii de finanţare pentru ÎMM-uri:
 ◆ Credite pentru stocuri în termen de până la 1 an, pentru finanţarea cheltu-

ielilor sezoniere;
 ◆ Linie de creditare în termen de până la 1 an (3 ani pentru ÎMM cu standing 

financiar bun), cu posibilitatea de trageri şi rambursări multiple;
 ◆ Credite pentru investiţii în eficienţa energetică în cadrul liniei de finanţare 

BERD în termen de până la 5 ani cu posibilitatea de grant de până la 20% din 
valoarea investiţiei;

 ◆ Credite pentru investiţii pe termen lung, cu o perioadă de graţie de până la 1 
an (ce poate fi extinsă la 3 ani pentru ÎMM cu standing financiar bun).
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 ◆ asigurarea instituţiilor de stat şi private cu produse şi informaţii care eficien-
tizează activitatea acestora şi contribuie la diminuarea costurilor şi a preţu-
rilor serviciilor;

 ◆ promovarea microcreditării, inclusiv pentru iniţierea unei afaceri;
 ◆ achitarea la timp a taxelor şi impozitelor de stat;
 ◆ asigurarea resurselor financiare pentru asociaţiile de economii şi împrumut;
 ◆ efectuarea campaniilor de educaţie financiară;
 ◆ împărtăşirea experienţei acumulate în cadrul diverselor evenimente organi-

zate de OSC-uri.

Un exemplu elocvent îl poate constitui Banca Comercială Română din Moldova, care dezvoltă spec-
trul de servicii în aşa fel ca prin acestea să contribuie la prevenirea marginalizării şi excluderii sociale, 
precum şi oferirea posibilităţilor cetăţenilor de a rămâne în ţară şi a-şi dezvolta propria afacere.

Instituţile guvernamentale menţionează că sectorul privat contribuie la reducerea sărăciei şi a foa-
metei, în mod special prin crearea noilor locuri de muncă, concomitent efectuând un şir de activităţi 
ce ţin de:

 ◆ donaţii pentru persoanele fizice;
 ◆ susţinerea societăţii civile din acest sector;
 ◆ finanţarea proiectelor care vizează păturile social-vulnerabile;
 ◆ deschiderea sălilor de computere pentru păturile social-vulnerabile;
 ◆ patronarea instituţiilor rezidenţiale.

Organizaţiile donatoare consideră că sectorul privat contribuie la eradicarea sărăciei prin:
 ◆ generarea noilor locuri de muncă;
 ◆ dezvoltarea modelelor de afaceri incluzive, bazate pe includerea persoanelor 

cu venituri mici în lanţul de producere a valorii.

Organizaţiile neguvernamentale consideră că sectorul privat:
 ◆ creează locuri de muncă;
 ◆ se implică în activităţi de caritate şi sponsorizări;
 ◆ se implică în activităţi de voluntariat.

Formele de parteneriat dezvoltate de către sectorul privat cu organizaţiile guvernamentale în vede-
rea reducerii sărăciei şi a foametei ţin de: finanţarea programelor dezvoltate de către OSC-uri, studii, 
cercetări, elaborare de politici, dezvoltare de programe sociale, acţiuni de informare şi promovare, 
training-uri, mese rotunde, conferinţe.

Implicarea sectorului privat în eradicarea sărăciei este primordială, conform celor susţinute nemij-
locit de participanţii la cercetare, însă, totodată, menţionează că în toate acţiunile şi proiectele au 
nevoie de susţinere din partea statului.

Sectorul privat, în cercetare, s-a referit şi la dificultăţile pe care le întâmpină în asigurarea durabilităţii 
activităţilor şi serviciilor dezvoltate în scopul eradicării sărăciei. Aceste dificultăţi se referă la:

 ◆ nu se bucură de facilităţi fiscale care să favorizeze donaţiile şi sponsorizările;
 ◆ veniturile mici obţinute pe parcursul ultimilor 2 ani;
 ◆ stimularea ineficientă a lansării afacerilor;
 ◆ corupţie.
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În perioada următorilor 2-3 ani, sectorul privat consideră că ar fi necesar să se implce în următoarele 
activităţi:

 ◆ să dezvolte activităţile de responsabilitate socială;
 ◆ să asigure o mai înaltă transparenţă a rezultatelor financiare a companiilor;
 ◆ să asigure o concurenţă loială;
 ◆ să colaboreze mai activ cu organizaţiile internaţionale;
 ◆ să creeze noi locuri de muncă în regiuni.

Ca parteneri de bază în activităţile ce ţin de responsabilitatea socială, participanţii la cercetare au 
menţionat: organizaţiile neguvernamentale, companiile private naţionale, companiile private străine, 
organizaţiile internaţionale, administraţia publică centrală, administraţia publică locală.

4.3. RESPONSABILITATE SOCIALĂ CORPORATIVĂ

Din definiţiile relatate de către agenţii economici intervievaţi putem constata că percepţia termenului 
de „responsabilitate socială corporativă” este parţială. Iată câteva din ele:

 ◆ Desfăşurarea activităţii financiare, ţinând cont de interesele tuturor părţilor 
implicate şi a generaţiilor viitoare;

 ◆ Asigurarea că activităţile desfăşurate contribuie la prosperarea şi diversitatea 
comunităţii;

 ◆ Acordarea ajutorului material şi alimente caselor de copii;
 ◆ Acordarea ajutorului material pentru construcţia bisericilor;
 ◆ Contribuirea cu resurse la rezolvarea problemelor actuale din societate;
 ◆ Activitatea companiei nu trebuie să conducă la probleme sociale şi economi-

ce pentru clienţi, parteneri şi angajaţi;
 ◆ Implicarea benevolă a companiei şi a angajaţilor în proiecte şi actiuni de im-

portanţă socială, care aduc un beneficiu comunităţii din care face parte.

Cu referinţă la promovarea şi aplicarea principiilor de „responsabilitate socială” în activitatea compa-
niei, respondenţii au relatat că este nevoie de:

 ◆ Efectuarea donaţiilor;
 ◆ Sponzorizări pentru studenţi;
 ◆ Patronarea orfelinatelor, precum şi altor case de copii;
 ◆ Implicarea angajaţilor în activităţi de voluntariat;
 ◆ Instalarea în parcurile publice a echipamentelor sportive pentru adulţi;
 ◆ Instalarea urnelor pentru colectarea deşeurilor;
 ◆ Organizarea de întruniri informaţional-educative cu copiii;
 ◆ Susţinerea financiară a proiectelor implementate de OSC-uri;
 ◆ Susţinerea activităţilor de incluziune a persoanelor vulnerabile.

La nivel de responsabilitate socială, reprezentanţii sectorului privat participanţi la cercetare au men-
ţionat că în perioada următorilor 2-3 ani se angajează să efectueze următoarele activităţi:

 ◆ Să investească în educaţie, să creeze programe de burse;
 ◆ Să dezvolte programe comune cu instituţiile de stat;
 ◆ Să diversifice activităţile de responsabilitate socială;
 ◆ Să dezvolte proiecte de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi.
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Următorul exemplu prezentat în  boxa 3 este unul concludent în ceea ce  priveşte grija faţă de cetă-
ţenii care trăiesc în mediul rural şi doresc să-şi dezvolte o afacere, însă resursele financiare de care 
dispun sunt limitate sau  chiar rămân doar la nivel de idee. Serviciile dezvoltate în acest sens de către 
BC „Banca Socială” S.A. sunt menite exact pentru pătura corespunzătoare a populaţiei.

4.5. FILANTROPIE ŞI INVESTIŢII COMUNITARE

Conform celor menţionate de către reprezentanţii sectorului privat care au participat la cercetare, 
activităţile de filantropie desfăşurate de către sectorul privat se referă în principal la:

 ◆ ajutor material pentru tratamente sau ajutoare umanitare;
 ◆ donaţii pentru persoanele nevoiaşe.

Formele de parteneriat pe care le dezvoltă sectorul privat în comun cu sectorul civil în scopul imple-
mentării activităţilor de filantropie se referă la: sponsorizări,  contribuţie prin echipament, servicii de 
consultanţă, campanii de informare, donare de bunuri materiale, proiecte comune. 

Pentru următorii 2-3 ani, respondenţii au menţionat că vor acorda o atenţie sporită:
 ◆ activităţilor de caritate;
 ◆ susţinerii păturilor social defavorizate.

În contextul în care, din capitolele 1 şi 2 a prezentului raport reiese că sărăcia e mai profundă în me-
diul rural, exemplul din boxa 4 demonstrează că există agenţi economici care doresc ca situaţia din 
domeniul agricol să se schimbe, în aceeaşi măsură ca şi nivelul de trai al oamenilor ce trăiesc în me-
diul rural şi în acest sens, vin cu suportul respectiv.

Boxa 3
STUDIU DE CAZ

ВС «BANCA SOCIALĂ» S.A. acordă împrumuturi întreprinderilor şi organizaţiilor care acti-
vează sau intenţionează să activeze în sectorul infrastructurii agroalimentare legate de păstra-
rea, prelucrarea, transportarea şi comercializarea producţiei agricole.

Programul de creditare, cu un buget în valoare de $12 mil. se va derula în perioada 2011-2015.

Mărimea creditelor acordate va constitui $50 mii - $600 mii (sau echivalentul în lei sau euro) 
şi vor fi acordate pe un termen de 3-7 ani.

Creditele vor fi oferite pentru procurarea sau construcţia depozitelor frigorifice, procurarea 
echipamentului pentru sortare, spălare, ambalare, producerea conservelor, uleiurilor eterice, 
uleiului de floarea-soarelui, procurarea echipamentului de laborator pentru controlul calităţii, 
achiziţionarea camioanelor, refrigeratoarelor care corespund standardelor EURO 5 sau 6, pro-
curarea echipamentului pentru uscarea sau congelarea rapidă a fructelor şi legumelor.

Sursa: www.socbank.md/
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4.6. DIALOG DE POLITICI

Parteneriatul public-privat, fiind o formă de implicare a sectorului privat cu investiţii în sectorul pu-
blic, este construit pe principii reciproc avantajoase şi are drept scop rezolvarea problemelor comune. 
Asigurarea funcţionalităţii unei astfel de forme de investire în economia naţională presupune pro-
movarea unor măsuri de garantare a integrităţii investiţiilor introduse şi a avantajului urmărit de par-
tenerul privat. Prin urmare, pentru a restricţiona acţiunile de supra-reglementare, care ar putea afec-
ta implementarea Legii privind parteneriatul public-privat1, au fost identificate mai multe domenii ce 
urmau a fi concretizate în vederea ajustării reglementărilor juridice existente la principiile şi cerinţele 
noi, abordate de Legea cu privire la parteneriatul public-privat şi legislaţia comunitară. În acest sens, 
a fost ajustat cadrul legal la prevederile Legii cu privire la parteneriatul public-privat2 prin introduce-
rea modificărilor în: Legea nr. 534-XIII din 13.07.1995 cu privire la concesiuni; Legea nr.523-XIV din 
6.07.99 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale; Legea nr.1402-XV din 
24.10.2002 a serviciilor publice de gospodărie comunală; Legea nr.81-XV din 18.03.2004 cu privire la 
1 legea nr.179-Xvi din 10.07.2008
2 legea nr. 181 din 15.07.2010

Boxa 4
STUDIUL DE CAZ

Corporaţia de Finanţare Rurală – unul din liderii în domeniul de microfinanţare din R. 
Moldova.

S.A. „Corporaţia de Finanţare Rurală” este o instituţie de microfinanţare, creată în 1997 cu se-
diul central în mun. Chişinău, Republica Moldova, cu scopul de a acorda împrumuturi (credi-
te) în zona rurală a ţării. Astfel, creditarea este activitatea de bază a acestei instituţii.

Misiunea Corporaţiei de Finanţare Rurală este de a acorda servicii financiare fermierilor şi 
antreprenorilor la condiţii favorabile, şi în felul acesta de a contribui la dezvoltarea rurală, în 
corespundere cu strategia Moldovei de reducere a sărăciei.

Creată în 1997 de către primele asociaţii de economii şi împrumut din R. Moldova, Corporaţia 
de Finanţare Rurală este o societate pe acţiuni în care 100% din acţiuni cu drept de vot aparţin 
asociaţiilor de economii şi împrumut.

În anul 2011 Corporaţia de Finanţare Rurală a împlinit 14 ani de activitate. A fost un an con-
tradictoriu, dar totuşi optimismul clienţilor şi dorinţa lor de a progresa mai departe îi face să 
creadă că există şansa pentru mai bine în economie şi în ţară. 

Corporaţia, din momentul fondării, s-a poziţionat drept un creditor social responsabil. Ei au 
fost primii care au acordat încredere păturilor vulnerabile, creditând asociaţiile de economii şi 
împrumut la sate. La fel, ei au fost primii care au creditat populaţia din mediul rural fără gaj. 
Niciodată nu au practicat plăţi şi comisioane ascunse în împrumuturile lor. Urmăresc atent 
gradul de îndatorare al clienţilor lor, pentru a nu-i adânci în criza datoriilor.

Sursa: www.microfinance.md
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investiţiile în activitatea de întreprinzător; Legea nr. 435-XVI din 28.12.2006 privind descentraliza-
rea administrativă; Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală; Legea nr. 
96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice; Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind adminis-
trarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Întru dezvoltarea şi promovarea parteneriatului între Ministerul Economiei, societatea civilă şi sec-
torul privat, în vederea consolidării participării părţilor interesate în identificarea şi realizarea priori-
tăţilor strategice de dezvoltare economică a ţării, la 15 martie 2010  a fost creat un Consiliu Consulta-
tiv. Acesta reprezintă un instrument care contribuie la creşterea gradului de transparenţă a deciziilor 
Ministerului Economiei, asigurând informarea, consultarea şi participarea activă a reprezentanţilor 
părţilor interesate la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte 
normative din domeniile de competenţă ale Ministerului. Consiliul respectiv are în componenţa sa 
atât reprezentanţi ai Ministerului Economiei, cât şi reprezentanţi ai sectorului privat şi societăţii ci-
vile, ceea ce sporeşte calitatea procesului decizional în cadrul Ministerului.

Grupul de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător numai în anul 
2011, în cadrul celor 37 de şedinţe au fost examinate 89 de acte de Analiză a Impactului de Regle-
mentare, 29 de proiecte de legi, 37 de proiecte de hotărâri ale Guvernului şi 9 acte departamentale, 
pentru a preveni includerea în cadrul legislativ-normativ al unui şir de prevederi nejustificate care ar 
crea bariere în calea dezvoltării afacerilor.

4.7. CONTRIBUŢIA LA SCHIMBĂRI

Reprezentanţii sectorului privat, participanţi în cadrul cercetării efectuate intenţionează să-şi mă-
rească contribuţia la schimbările în domeniul reducerii sărăciei şi a foametei prin realizarea activită-
ţilor de bază pe care le desfăşoară, concomitent prin manifestarea unui nivel mai înalt al responsabili-
tăţii sociale şi colaborarea mai activă cu OSC-urile în vederea realizării proiectelor cu menire socială, 
revizuirea propriilor politici şi strategii.

În opinia celor intervievaţi, contribuţia sectorului privat la atingerea ţintelor naţionale ale odm 1 
este calificată a fi foarte slabă în cazul acţiunilor în domeniul protecţiei sociale. Această calificare 
este acordată atât de autorităţi, de organizaţii internaţionale, de organizaţii ale societăţii civile, cât şi 
de agenţii economici participanţi în cadrul cercetării. Totodată toţi actorii de dezvoltare intervievaţi 
recunosc importanţa majoră a implicării active a sectorului privat în proiectele cu menire socială.

La acest capitol e de menţionat, că  sectorul privat contribuie direct la eradicarea sărăciei prin acti-
vitatea de bază pe care o realizează, precum şi implicându-se în activităţi de responsabilitate socială. 
E de remarcat că acesta, deşi timid deocamdată, întreprinde totuşi acţiuni de orientare spre mediul 
rural, unde sărăcia e cea mai profundă.
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capitOlul 5. 
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 
Sărăcia este strâns corelată cu creşterea economică. O creştere economică echilibrată permite o dis-
tribuţie echitabilă a beneficiilor către populaţie. În anul 2008 Republica Moldova a înregistrat o creş-
tere economică de 7,2%. Această evoluţie a influenţat diminuarea ratelor de sărăcie în oraşele mari 
şi cele mici, dar nu şi în zonele rurale. Totodată, creşterea economică din ultimii ani este în special 
bazată pe remitenţe, care alimentează economia ţării şi contribuie la sporirea veniturilor în bugetul 
public naţional. Familiile care beneficiază de remitenţe au cel mai scăzut risc de a coborî sub pragul 
sărăciei (16,7%). Reducerea remitenţelor începând cu ultimul trimestru al anului 2009 a contribuit 
la creşterea ratelor sărăciei nu doar în mediul rural, dar şi în cel urban, în ambele cazuri existând o 
dependenţă importantă faţă de transferurile emigranţilor.

În anumite cazuri creşterea economică nu este suficientă pentru prevenirea şi reducerea sărăciei. 
Astfel, majorarea ratelor sărăciei în anii 2005 şi 2008, pe fundalul creşterii economice, s-au datorat 
performanţei proaste în agricultură (în rezultatul condiţiilor climaterice nefavorabile), în care este 
antrenată o mare parte a populaţiei din care un număr considerabil îl reprezintă săracii. În acest con-
text, este necesar de întreprins eforturi pentru a susţine sectorul agricol, inclusiv împotriva riscurilor 
provocate de condiţiile climaterice, precum şi de a diversifica activităţile rurale. Astfel, pentru preve-
nirea şi reducerea sărăciei şi a foametei se propun următoarele recomandări:

 ◆ Direcţionarea eficientă a asistenţei sociale spre persoanele vulnerabile, inclu-
siv prin substituirea treptată a compensaţiilor nominative cu ajutorul social, 
acordat pentru chintilele cele mai sărace;

 ◆ Stimularea creării întreprinderilor micro, mici şi mijlocii în zonele rurale, 
inclusiv prin încurajarea investirii remitenţelor în afaceri;

 ◆ Stimularea creării locurilor de muncă, inclusiv prin reducerea poverii fiscale 
şi administrative în iniţierea şi desfăşurarea afacerilor şi lărgirea accesului 
întreprinderilor la mijloace financiare oferite în condiţii preferenţiale;  

 ◆ Atragerea şomerilor la lucrări publice temporare (lucrări de reparaţii a reţe-
lelor inginereşti afectate de avarii, incendii, dezastre naturale etc.).

Concomitent, un şir de acţiuni importante ar fi necesar de întreprins în perioada imediat următoare:
1. Ar fi necesară consolidarea parteneriatului atât între instituţiile de stat, cât şi 

între OSC-urile şi instituţiile din sectorul privat, nu doar a celor din dome-
niul social. E necesar să existe o interconexiune cu instituţii şi organizaţii din 
diferite domenii; 

2. Ar fi necesară implicarea mai constructivă a societăţii civile în vederea ela-
borării proiectelor de acte normative din domeniul social. În acest sens, ar fi 
oportună în special implicarea OSC-urilor de profil active; 

3. Ar fi oportună implicarea mai activă a OSC-urilor în stabilirea contactelor şi 
activităţilor de parteneriat cu sectorul privat în cadrul proiectelor şi activită-
ţilor cu menire socială pe care le desfăşoară;

4. Ar fi binevenită crearea precondiţiilor necesare pentru stimularea şi motiva-
rea părinţilor plecaţi peste hotare să investească sursele financiare obţinute în 
special în educaţia copiilor rămaşi în ţară şi mai puţin în consum.
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Este important să se elaboreze soluţii în vederea asigurării respectării principiului echităţii şi ega-
lităţii în realizarea odm 1. De exemplu, crearea unei baze de date unice a persoanelor sărace şi cu 
venituri mici care să facă posibilă determinarea, atât a numărului total al persoanelor sărace, cât şi a 
cuantumului de ajutor social de care beneficiază aceştia. 

Pe viitor, atât în termen scurt, cât şi mediu, OSC-urile consideră că în domeniul advocacy e recoman-
dabil de a realiza următoarele măsuri:

 ◆ să participe activ la implementarea şi monitorizarea implementării 
strategiilor;

 ◆ organizarea campaniilor de aducere la cunoştinţa populaţiei despre proiec-
tele desfăşurate;

 ◆ analiza pieţei forţei de muncă, orientare şi formare profesională;
 ◆ contribuirea la asigurarea transparenţei din partea autorităţilor publice loca-

le şi centrale;
 ◆ formarea deprinderilor şi abilităţilor de luare a deciziilor şi de atingere a sco-

purilor de către copii şi tineri; 
 ◆ canalizarea eficientă a asistenţei sociale către persoanele vulnerabile, inclusiv 

prin restricţionarea intrării de noi beneficiari în sistemul de alocaţii indivi-
duale şi prin garantarea unui venit lunar minim familiilor vulnerabile, prin 
oferirea de ajutor social, stabilit în conformitate cu evaluarea venitului lunar 
total al fiecărei familii; 

 ◆ analiza posibilităţilor şi a necesităţilor pentru creşterea graduală a volumului 
de ajutoare/plăţi sociale oferite categoriilor vulnerabile; 

 ◆ stimularea creării de micro-afaceri, business-uri mici şi mijlocii în zonele 
rurale, în special prin încurajarea investiţiilor în afaceri; 

 ◆ optimizarea în continuare a direcţionării subvenţiilor din agricultură, pentru 
a încuraja dezvoltarea producţiei animaliere şi vegetale cu valoare adăugată, 
cu un accent deosebit pe industria de prelucrare; 

 ◆ stimularea creării noilor locuri de muncă, inclusiv prin reducerea impozi-
telor şi a taxelor administrative, pentru iniţierea şi administrarea afacerilor, 
precum şi prin facilitarea  accesului întreprinderilor la creditele oferite în 
baza termenelor preferenţiale; 

 ◆ încurajarea participării şomerilor în lucrări publice temporare (reparaţiile 
facilităţilor/echipamentului afectat de accidente, incendii, calamităţi natu-
rale etc.).
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