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Prefaţă
Atingerea unui nivel maxim de sănătate la toate etapele vieţii este un drept fundamental pentru toţi și un determinant cheie
al unei dezvoltări durabile a întregii societății, inclusiv din punct de vedere social și economic, precum și un motor de
progres și prosperitate al națiunii. Domeniul social presupune reforme complexe şi multidimensionale, realizarea cărora
este condiţionată de necesitatea echilibrului între reformele economice şi cele de suport financiar.
Obiectivul major al ministerului este de a realiza drepturile sociale și de sănătate fundamentale ale omului și de a asigura
ca toți oamenii să aibă șanse egale, indiferent de variatele criterii care îi fac pe oameni diferiți, ținînd cont totodată de
caracterul durabil al dezvoltării, reflectat de mediul în care omul trăiește.
Dezvoltarea rețelei de servicii de sănătate și sociale, de incluziune, reabilitare, recalificare, înlăturare a discriminării
pentru toate grupurile vulnerabile, precum și îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate și de suport social al
grupurilor defavorizate prin oferirea serviciilor relevante, conform necesităților, oportunităților și potențialul fiecărui
beneficiar sunt obiective permanente ale ministerului.
În acest sens, promovarea consecventă a politicilor sociale proactive servește drept garant al drepturilor cetățenilor la
protecție și securitate socială. Protecţia socială optează pentru asigurarea unui standard de viaţă de bază pentru toți
oamenii, indiferent de categoriile pe care le reprezintă și mijloacele de care dispun. În acest sens, condiţiile concrete şi
nevoile diferite care se cer a fi acoperite conduc la diversificarea modalităţilor de realizare a protecţiei sociale, dar
avîndu-se un singur obiectiv final – cel al asigurării unui nivel de trai decent al populației.
Politicile elaborate de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate, prin
accesarea serviciilor medicale calitative, consolidarea familiei, asigurarea incluziunii sociale a copilului, persoanelor cu
dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile, crearea unei pieţi a muncii funcţionale, facilitează crearea condiţiilor decente de
muncă salariaţilor şi asigurarea unui nivel adecvat de protecţie persoanelor în vîrstă, precum şi promovează egalitatea
şanselor.
Raportul Social Anual 2019 prezintă o analiză a caracteristicilor generale ale politicilor sistemului sănătății, muncii şi
protecţiei sociale în ansamblu și vine să reflecte rezultatele reformelor în aceste domenii inițiate pe parcursul ultimilor ani.
Elaborarea prezentului raport ne oferă posibilitatea de a evalua situaţia pe care o avem, precum şi capacitatea noastră de
a o ameliora.
Pentru contribuţia adusă la elaborarea Raportului Social pentru anul 2019 exprim sincere mulţumiri tuturor specialiştilor
din subdiviziunile ministerului şi din întregul sistem al sănătății, muncii și protecției sociale, partenerilor noştri de
dezvoltare și din sectorul neguvernamental şi sper că acest raport va contribui la o mai bună înţelegere a reformelor
promovate de minister şi va oferi răspunsuri concludente la numeroasele întrebări ce-i frămîntă pe cetățeni.

Viorica DUMBRĂVEANU
Ministrul Sănătății,Muncii și Protecţiei Sociale
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BASS - Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat
BNS - Biroul Naţional de Statistică
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CSI – Comunitatea Statelor Independente
FOAM – Fondurile Obligatorii de Asistență Medicală
FRSSP - Fondul Republican de Susţinere Socială a Populaţiei
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ILO - Organizaţia Internaţională a Muncii
IMSP – Instituții Medico-Sanitare Publice
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MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
MAI – Ministerul Afacerilor Interne
ME – Ministerul Economiei și Infrastructurii
MSMPS - Ministerul Sănătții, Muncii și Protecţiei Sociale
ODIMM – Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii
OIM - Organizaţia Internaţională pentru Migraţie
OMS – Organizaţia Mondială a Sănătăţii
ONG – Organizaţii Nonguvernamentale
ONU – Organizaţia Naţiunilor Unite
OSCE – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
UNAIDS - Organizaţia Naţiunilor Unite privind HIV/SIDA
PIB - Produsul Intern Brut
PNUD – Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
PTH – Persoane care Trăiesc cu HIV
SIDA – Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Internaţională
SIMDM – Sistemul informațional de Management al Dispozitivelor Medicale
SNR – Sistemul Naţional de Referire
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UNICEF – Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii
UNIFEM – Fondul Naţiunilor Unite pentru Femei
VLMG – Venitul lunar minim garantat
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1. INTRODUCERE
În 2019, ministerul a continuat să-și focuseze atenția pe acțiunile prevăzute în Programul de guvernare
și asumate în Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană şi Comunitatea
Europeană spre îmbunătățirea calității serviciilor de sănătate oferite populației, punerea în aplicare a
noilor formule de protecție socială a categoriilor de populație social dezavantajate și a noilor
instrumente de asigurare a bunăstării sociale cetățenilor.
În competența Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției sociale sunt 4 domenii complexe de politici:
sănătatea, munca, protecția socială și demografia.
Sănătatea este o precondiție indispensabilă pentru realizarea potențialului de dezvoltare a unei persoane
la toate etapele vieții, deoarece sănătatea nu constituie doar absența bolii, ci și o bunăstarea fizică,
mintală și socială.
Implementarea politicii sociale în condițiile actuale presupune aplicarea de noi formule de protecție
socială a categoriilor de populație social dezavantajate, noi instrumente de intervenție în politicile de
dezvoltare socială, realizarea reformelor social-economice cu implicarea activă a societății prin
informare, dialog și consultări.
La elaborarea Raportului Social au fost folosite date ale Biroului Național de Statistică, Agenției
Națională pentru Sănătate Publică, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Companiei
Națională de Asigurări în Medicină, Casei Naţionale de Asigurări Sociale şi Direcţiilor/Secţiilor
ministerului.
Raportul Social Anual 2019 descrie zece domenii de activitate în responsabilitatea ministerului şi
reprezintă o analiză a situaţiei din cadrul sistemului naţional de sănătate și protecţie socială,
condiţionată de schimbările social politice şi economice care au avut loc pe parcursul ultimilor ani.
Raportul începe cu o descriere a indicatorilor demografici și de sănătate, pentru o imagine de
ansamblu. Realizările asistenței medicale primare, urgente și comunitare, sănătății publice, resurseleor
umane din domeniu, pe parcursul anului 2019, sunt prezentate în capitolele 3.1-3.3. Următorul capitol
prezintă aspecte ale politicilor de ocupare a forţei de muncă, celor migraţioniste și de remunerare a
muncii. Capitolul 3.5 expune rezultatele sistemului de asigurări sociale și pensiilor cu prezentarea celor
mai importante momente privind acordurile de securitate socială, iar 3.6 executarea fondurilor
obligatorii de asistență medicală. Capitolul 3.7 prezintă analiza eficacităţii şi eficienţii sistemului de
asistenţă socială din perspectiva prestaţiilor şi serviciilor sociale. Politicile de protecţie socială a
familiei şi copilului sînt reflectate în capitol 3.8. În capitolul 3.9 este prezentată retrospectiva
politicilor sociale în domeniul egalităţii genurilor, prevenirii şi combaterii violenţei în familie şi
traficului de fiinţe umane. Ultimul capitol 3.10 prezintă reflecţii asupra problemelor de protecţie
socială a persoanelor cu necesități speciale.
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2. CONTEXTUL DEMOGRAFIC, ECONOMIC, SOCIAL ȘI DE SĂNĂTATE DIN
REPUBLICA MOLDOVA
Evoluţia demografică în Republica Moldova este influenţată, în special, de 3 factori demografici:
natalitatea, mortalitatea şi migraţia, care au schimbat structura pe vârste a populaţiei şi a familiei.
Totodată are loc trecerea treptată la căsătorii cu vârsta medie a soţilor tot mai mare, iar rata divorțurilor
se menţine la un nivel înalt. Evaluarea obiectivă a acestor tendințe este importantă pentru a evidenția
principalii parametri și influențe care caracterizează dezvoltarea populaţiei Republicii Moldova.
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS), numărul estimat al populației cu reședința
obișnuită în Republica Moldova la 1 ianuarie 2020 a constituit 2640,4 mii persoane, în scădere cu
45,7 mii persoane sau cu 1,7% față de aceeași perioadă a anului 2019 şi cu 228,7 mii persoane (sau cu
8,0%) de la ultimul Recensământ (Figura 2.1).
Figura 2.1. Populația cu reședința obișnuită la 1 ianuarie, 2014-2020, mii persoane
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Numărul femeilor, la fel ca și în anii precedenți, prevalează asupra numărului bărbaţilor, la 100 femei
revenind 93 bărbați. Conform estimărilor, la începutul anului 2020, populaţia feminină a constituit
1371,2 mii persoane sau 51,9% din populația țării (comparativ cu 52,2% la 1 ianuarie 2019). Totodată,
populaţia masculină a reprezentat 1269,2 mii persoane sau 48,1% din populația țării (47,8% la data de
1 ianuarie 2019).
Ca și în anii precedenți, scăderea numărului populației în anul 2019 a fost influențată în mare parte de
migrația netă, care rămâne în continuare negativă (-41,3 mii persoane - estimări provizorii). Sporul
natural în anul 2019 (-4,4 mii persoane) practic s-a dublat față de anul precedent (-2,5), rămânând în
continuare negativ.
La efectuarea unei comparaţii între principalii indicatori demografici din Republica Moldova şi
Uniunea Europeană, observăm că speranța de viață la naştere în Republica Moldova este relativ mică
în comparație cu alte țări europene, aceasta fiind 70,9 ani în 2019 şi, respectiv, 70,6 în 2018, iar în UE
constituia 81 ani în 2018, conform ultimelor date disponibile. Dacă în Republica Moldova vârsta
mamei la prima naştere constituie 25,0 ani, în Uniunea Europeană această cifră este de 30,8 ani. Cifrele
comparative sunt prezentate în tabelul de mai jos.
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Tabelul 2.1. Statistici demografice comparative - Republica Moldova versus Uniunea Europeană

Republica Moldova

Uniunea Europeană

Speranţa de viaţă la naştere

70,6 ani

81 ani

Vârsta medie a populaţiei

38,8 ani

43,1 ani

Vârsta mamei la prima naştere

25,0 ani

30,8 ani

12,8%

9,7%

Indicatori demografici
(2018)

Rata natalităţii, nou-născuţi la 1000 de persoane

În prezent, structura pe vârste a populației Republicii Moldova caracterizează un proces de îmbătrânire
demografică, cauzat în principal de menținerea fertilității la un nivel scăzut, care a determinat
reducerea absolută și relativă a populației tinere. Astfel, pe categorii majore de vârstă, contingentul
persoanelor în vârstă aptă de muncă constituia o proporție destul de înaltă în totalul populației. La
01.01.2020 grupa de vârstă 15 - 64 ani avea un efectiv de 1769,4 mii persoane, sau o pondere de 67,0%
din populația totală, fiind într-o ușoară scădere cu 0,6 puncte procentuale faţă de anul 2019, când a
înregistrat o pondere de 67,6%. Tot în scădere cu 2,5% față de anul precedent, este ponderea populației
sub vârsta aptă de muncă (0-14 ani) aceasta constituind 18,5% din total populație (sau 489,4 mii
persoane). Totodată, populația peste vârsta aptă de muncă (65 ani și peste) a înregistrat un număr de
381,6 mii persoane fiind în creștere cu 3,3% față de începutul anului 2019.
Figura 2.2. Populaţia cu reşedinţă obişnuită în Republica Moldova la 1 ianuarie 2020, pe vârste şi sexe

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Natalitatea
În anul 2019 s-au născut 32,0 mii copii, cu 2,7 mii mai puțin comparativ cu anul precedent (sau în
scădere cu 7,9%) (Figura 2.3).
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Figura 2.3. Principalii indicatori ai natalităţii între anii 2014 şi 2019
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Rata totală de fertilitate în 2019 a înregistrat aceleași valori ca în anii precedenți - în medie 1,8
nașteri per femeie. Rata de fertilitate în Moldova este sub nivelul de înlocuire a generaţiilor, dar este
printre cele mai înalte în comparație cu țările din Uniunea Europeană. Conform datelor Eurostat
disponibile, în anul 2018, unica țară cu acest indicator ușor mai mare a fost Franța – 1, 88. Suedia, care
are unul dintre cele mai bune modele de implementare a politicilor familiale a înregistrat în 2018 rata
de 1,76 copii per femeie de vârstă reproductivă. Irlanda şi România înregistrează o rată a fertilităţii
aproape similară cu a Republicii Moldova, constituind 1,75 copii, respectiv 1,76 copii per femeie.
Statele cu cea mai joasă rată de fertilitate din cadrul UE sunt Spania - 1,26 copii per femeie, Malta 1,23 copii şi Ucraina cu rata de fertilitate de 1,20.
Experienţa din regiune, dar și la nivel global indică faptul că rata fertilității poate crește dacă se fac
investiții în sănătate și educație, elaborarea programelor pentru susținerea familiilor, care permit
femeilor și bărbaţilor să reconcilieze munca cu viaţa de familie. Faptul că în Republica Moldova există
o rată înaltă de infertilitate secundară, de 21,2%, (una din cinci femei care au deja un copil nu-l mai pot
avea și pe al doilea) este foarte important să fie dezvoltate servicii de sănătate a reproducerii şi
planificarea familiei.
Vârsta medie a mamei la prima naștere în anul 2019 a fost de 25,2 ani, în ușoară creștere față de
anul 2018 (25,0 ani). Femeile din mediul rural au născut la o vârstă mai tânără - 24,1 ani, comparativ
cu cele din mediul urban - 27,0 ani. Distribuţia născuţilor-vii în funcție de vârsta mamei evocă
concentrarea acestora în intervalul de vârstă de până la vârsta de 30 ani (cu 60,1% din total născuți-vii).
Ponderea copiilor născuți în afara căsătoriei. Nivelul natalității extraconjugale, în anul 2019,
constituia 19,3%, sau aproape fiecare al cincilea copil s-a născut în afara căsătoriei. În mediul rural, în
afara căsătoriei s-au născut 22,2% din născuți-vii comparativ cu 14,9% în mediul urban.
Totodată, ponderea născuților-vii de rangul I (34,7%) în total născuți-vii în mediul rural a fost
superioară celei din mediul urban (31,5%) (Figura 2.4). De asemenea, la orașe se observă o proporție
mai redusă a familiilor cu mulți copii, majoritatea copiilor fiind născuți în familiile numeroase ce revin
mamelor din mediul rural. Astfel, din totalul celor 2390 născuți-vii de rangul IV și peste, 77,2% s-au
născut în mediul rural.
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Figura 2.4. Rata natalităţii în Republica Moldova pe sexe, născuţi-vii la 1000 de locuitori, 2015-2019

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Cel mai mare număr al născuților-vii în mediu urban se înregistrează la mamele cuprinse între vârstele
25-34 ani (8160 copii născuți-vii sau 64,9% din total născuți-vii în orașe), iar în cel rural între 20-29
ani (12966 copii sau 66,7% din total născuți-vii la sate) (Figura 2.5)
Figura 2.5. Ponderea născuţilor vii după vârsta mamei şi medii de reşedinţă în anul 2019

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Durata medie a vieții în Republica Moldova, în anul 2019, a constituit 70,9 ani, inclusiv 66,8 ani la
bărbați şi 75,1 ani – la femei. Aceasta se situează sub media EU-28 (2018 - 81,0 ani, Eurostat). Prin
urmare, indicatorul speranța de viaţă la naştere în anul 2019 a crescut cu 0,3 ani comparativ cu anul
precedent și cu 1,6 ani în medie pentru ambele sexe în ultimii 6 ani (Figura 2.6).
Figura 2.6 Speranţa de viaţă la naştere, 2014-2019, ani
80
75
70

69.3

73.6

70.9
65.2

65

75.1

2014
2015
2016

66.8

2017

2018

60
Ambele sexe

2019

Bărbaţi

Femei

10

Conform publicaţiei “Statistici demografice la nivel regional”, de-a lungul ultimilor 50 de ani, speranța
de viață la naștere a crescut, în medie, cu aproximativ 10 ani la nivelul UE, în mare parte datorită
îmbunătățirii condițiilor socio-economice, de mediu și a serviciilor medicale. Speranța de viață în
Republica Moldova la fel înregistrează îmbunătățiri semnificative în ultimii cinci ani: atât pentru femei
cât și pentru bărbați.
În anul 2019, durata medie a vieţii a crescut față de anul 2016 cu 1,2 ani la populaţia masculină, iar la
cea feminină cu 1,0 ani. Astfel, femeile au o durată medie a vieţii cu 8,3 ani mai mare decât bărbaţii.
Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature în rândul bărbaţilor. În ultimii
cinci ani acest indicator a înregistrat îmbunătățiri semnificative (o creștere de 1,1 ani pentru bărbați și,
respectiv, 1,4 ani pentru femei), dar este cu mult mai mic în comparație cu alte țări, în special față de
Spania (83,4 ani), Italia (83,1 ani), Grecia (81,5 ani), Irlanda (81,4 ani), România (75,3 ani).
Mortalitatea
Fenomenul mortalității constituie o componentă negativă a mișcării naturale a populației, influențând
numărul populației și structura acesteia pe grupe de vârstă. Numărul decedaţilor în anul 2019 a fost de
36,4 mii persoane, cu 891 persoane (sau 2,4%) mai puțin comparativ cu anul precedent. Totodată, rata
mortalităţii a scăzut nesemnificativ, constituind 13,7‰, comparativ cu 13,8‰ în anul 2018. Valoarea
„supramortalităţii masculine” în anul 2019 a fost de 113 decese masculine la 100 decese feminine.
Bolile aparatului circulator şi tumorile maligne au continuat, în anul 2019, să dețină ponderile cele mai
înalte în principalele cauze de deces, atât în cazul femeilor, cât şi în cazul bărbaţilor. În anul 2019,
ponderea deceselor determinate de aceste două cauze a fost de 75,2% din totalul deceselor (69,7% în
cazul bărbaţilor și 81,4% în cazul femeilor).
Mortalitatea infantilă este mai pronunțată în mediul rural comparativ cu cel urban – constituind 64,0%
și, respectiv, 36,0% (Figura 2.7). Este necesar de menţionat că rata mortalităţii infantile în Republica
Moldova este aproximativ de 3 ori mai mare decât în statele UE, aceasta fiind de 9,1% comparativ cu
3,6% în cadrul Uniunii Europene, conform ultimelor date disponibile. Totodată, anterior, acest decalaj
era cu mult mai mare, acesta considerabil a scăzut în ultimii 15 ani, datorită suportului calificat, cu
promovarea alimentației exclusive la sân şi prin diversificarea calitativă a alimentației. Un aport
considerabil a adus și programul național de vaccinare.
Figura 2.7 Mortalitatea infantilă urban versus rural, în anul 2019, %
Mortalitatea infantilă
Rural

Urban

36%
64%

Nupțialitatea şi divorțialitatea
În anul 2019 s-au înregistrat 20301 căsătorii, fiind în descreștere cu 0,5% comparativ cu anul 2018.
Cea mai mare pondere din total căsătorii care au fost încheiate în anul 2019, și anume 43,8% revin
femeilor din grupa de vârstă 20-24 ani, urmate de cele încheiate de bărbații din grupa de vârstă 25-29
ani - 36,5%. Vârsta medie la prima căsătorie a fost de 28,9 ani pentru bărbaţi şi de 26 ani pentru femei
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(Figura 2.8). În România, vârsta medie la căsătorie este mai mare decât în Republica Moldova, aceasta
constituind 33,8 ani la bărbați și 30,6 ani la femei, decalajul mediu fiind deci de 3,2 ani.
Figura 2.8 Structura pe grupe de vârstă şi sex a persoanelor care s-au căsătorit în anul 2019, %

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Rata nupţialităţii în Republica Moldova este relativ înaltă faţă de statele Uniunii Europene, aceasta
constituind 7,6 căsătorii la 1000 de locuitori. Astfel, în 2018, țările Uniunii Europene (UE) cu cel mai
mare număr de căsătorii în raport cu populația au fost Cipru (7,8 căsătorii la 1.000 de locuitori) și
România (7,4). Acestea au fost urmate de Lituania (7.0) și Letonia (6,8). În schimb, cele mai scăzute
rate ale căsătoriei au fost în jur de 3 căsătorii pentru 1.000 de locuitori, care au fost raportate în
Portugalia (3.4), Italia (3.2) și Luxemburg (3,1).
Divorțialitatea în anul 2019 s-a menţinut la un nivel destul de înalt. Astfel, în anul de referință s-au
înregistrat 10736 divorțuri, similar ca în anul 2018. Rata de divorţialitate în ultimii doi ani a fost
aceeași, înregistrând valoarea de 4,0 divorţuri la 1000 de locuitori. Aceasta este de 2 ori mai mare decât
în Uniunea Europeană, unde rata de divorţialitate este de 2,0 divorţuri la 1000 de locuitori. În fruntea
clasamentului sunt Letonia şi Lituania (3,1%) şi Danemarca (3,0%). Cele mai mici rate de divorţialitate
la nivel european au fost înregistrate în Malta (0,8%) şi Grecia (1,0%). Analiza a fost realizată în baza
datelor statistice privind dinamica căsătoriilor şi divorţurilor din perioada 1990-2018, ultimul an pentru
care există date oficiale finale.
Vârsta medie la persoanele care au decis să divorţeze a crescut, atât la bărbaţi, cât şi la femei. În anul
2019, vârsta medie a soţilor la divorţ a fost de 40 ani pentru bărbaţi, comparativ cu 39,9 în 2018 şi 36,9
ani pentru femei, aproape similară cu cifra de 36,8 în 2018 (Figura 2.9).
Figura 2.9 Vârsta medie a soţilor la divorţ în anii 2018 şi 2019
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Spre deosebire de Republica Moldova, vârsta medie a soţilor la divorţ în România este 43,0 ani pentru
bărbaţi şi de 39,3 ani pentru femei, aceasta fiind în medie cu 3 ani mai mare decât în ţara noastră. În
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anul 2019, din totalul divorțurilor, ponderea celor survenite după o perioadă de căsnicie mai mică de 5
ani constituia - 25,7%, după 5-9 ani – 24,8%, urmate de căsătoriile desfăcute după o perioadă cuprinsă
între 10-14 ani (18%), după 15-19 ani (9,9%), iar după 20 ani şi peste este din nou în creştere (21,6%).
Îmbătrânirea demografică
Ponderea persoanelor de 60 de ani şi peste în total populația țării la Recensământul Populaţiei şi al
Locuinţelor 2014, constituia 17,4%. Totodată, dacă e să menționăm despre evoluția acestui indicator în
perioada 2014-2019, la nivel de țară, acesta a fost în continuă creștere ajungând la 20,8% la 1 ianuarie
2019 (Figura 2.10). Ponderea persoanelor în vârstă de 65 ani şi peste este mai mare în Uniunea
Europeană, constituind 19,7%, în raport cu 13,8% în Republica Moldova.
Figura 2.10 Ponderea populaţiei vârstnice la 1 ianuarie, 2014-2019, total
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Coeficientul îmbătrânirii populației în anul 2020 este de 21,8 persoane în vârstă de 60 ani și peste la
100 locuitori comparativ cu 20,8 în anul 2019 şi 17,5 în 2014 (Figura 2.11).
Figura 2.11 Coeficientul de îmbătrânire al populaţiei, anii 2014-2020
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Din perspectivă teritorială, raionul cu cea mai mare proporție a persoanelor de 60 de ani și peste, la
recensământ, a fost Dondușeni cu 25,4%, iar în Ialoveni s-a înregistrat cea mai mica cotă a persoanelor
de 60 de ani şi peste – 13,5%. În regiunea Nord s-a atestat numărul cel mai mare al vârstnicilor,
demonstrând procesul de îmbătrânire demografică mai accentuat în această regiune.
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Harta 1. Ponderea persoanelor în vârstă de 60 ani și peste, pe comune

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Migraţia internaţională
Migraţia a devenit un factor important în evoluţia demografică a Republicii Moldova, care influenţează
dezvoltarea economică şi umană a ţării, afectând o serie de sectoare strategice ale ţării.
Conform informaţiei prezentate de către Biroul Naţional de Statistică, estimarea migrației finale pentru
un anumit an sunt necesari 3 ani consecutivi, datele pentru anul 2018 sunt considerate finale, iar
estimările provizorii pentru migrația internațională pentru anul 2019 au fost efectuate în baza ratelor
migrației din anul 2018, pentru a estima numărul provizoriu al populației cu reședința obișnuită la
01.01.2020.
În anul 2018 sporul migrator a înregistrat o ușoară tendință pozitivă faţă de anul 2017 (49,4 mii
persoane), această evoluție datorându-se unei rate mai înalte de creștere a numărului de imigranți
comparativ cu cea a numărul de emigranți. Din totalul emigranţilor, grupele de vârstă 21-30 de ani şi
31-40 de ani deţin circa 46% din total (25% şi respectiv de 21%). La imigranți, aceleaşi grupe de vârstă
deţin o pondere de circa 44% din total (21% şi, respectiv, 23%) (Figura 2.3).
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Figura 2.12 Distribuţia imigranţilor şi emigranţilor pe grupe de vârstă, în anul 2018

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Politici de gestionare a schimbărilor demografice
Crearea Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare într-un nou format. Prin Dispoziţia
Guvernului a fost modificat formatul Comisiei, astfel, funcţia de preşedinte al Comisiei urmează să fie
asigurată de Prim – Ministru. Membrii Comisiei sunt reprezentanţi ai administraţiei publice centrale cu
atribuţii în domeniu, ai mediului academic, societății civile şi ai partenerilor de dezvoltare.
Comisia reprezintă un organ consultativ în domeniile populaţiei şi dezvoltării, care urmează să
coordoneze procesul de elaborare şi promovare a politicilor de stat în domeniul dezvoltării populaţiei şi
prevenirii riscurilor demografice.
Gestionarea site-ului Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare www.demografie.md
Pe site pot fi găsite informaţii de ultimă oră referitoare la tendințele demografice din Republica
Moldova, cum ar fi noutăţi, studii, statistici, dar şi diverse acţiuni realizate în domeniu. În anul 2019 au
fost plasate în total 30 de articole şi anunţuri, pagina fiind vizitată în mediu de 200 utilizatori unici pe
zi.
Programul “Generații și Gen” Pentru o mai bună înțelegere a domeniilor de intervenție ce ar
contribui la schimbarea tendințelor demografice în Republica Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale, în parteneriat cu Biroul Național de Statistică și Fondul ONU pentru Populație au
demarat desfăşurarea Programului “Generații și Gen”(PGG), în perioada 2018-2021 inclusiv, care își
propune colectarea datelor dezagregate cu privire la structura și schimbările în cadrul familiei, numărul
de copii doriți de către cuplul familial, relațiile intergeneraționale, planificarea familială, reconcilierea
vieții de familie cu cea profesională și alte aspecte. Datele acumulate vor servi ca bază de argumentare
pentru elaborarea Planului de acţiuni urgente în domeniul demografic.
În anul 2019 a avut loc extragerea eşantionului Studiului Generaţii şi Gen (SGG) prin realizarea
procesului de listare a 64,712 clădiri (obiecte - punct, dintre care 43,259 sunt rezidențiale). Totodată a
fost organizată pilotarea chestionarului SGG, validarea metodologiei studiului și aprobarea
chestionarului de către Comitetul de Coordonare a PGG. Responsabilă de colectarea datelor în cadrul
SGG a fost selectată compania sociologică “Magenta Consulting”.
În scopul implementării Planului de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii
active pentru perioada (2018-2021), Ministerul Sănătății, Muncii și Protecții Sociale, cu suportul
Departamentului ONU pentru Afaceri Economice și Sociale, Fondul ONU pentru Populației şi
Asociaţia Obştească “Gender-Centru” a organizat în perioada anului 2019 un şir de acţiuni pentru
promovarea îmbătrânirii active, asigurării unui mod de viaţă autonom, prin menţinerea lucrătorilor
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vârstnici pe piaţa muncii, încurajarea învățării pe tot parcursul vieţii, acordarea suportului implicării în
activităţi de voluntariat, adaptarea locuinţelor la nevoile persoanelor vârstnice, crearea unui mediu de
viaţă prietenos, facilitarea accesului la utilizarea tehnologiilor informaţionale.
Testarea prаcticilor locurilor de muncă prietenoаse vârstnicilor. Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale, în parteneriat cu Organizația HelpAge International a realizat în anul 2019 testarea
în 30 de instituții/companii din Republica Moldova a practicilor locurilor de muncă prietenoase
vârstnicilor, creării condițiilor de ocupare care să permită unui număr mai mare de angajați cu vârsta
55+ să depășească barierele de a rămâne în câmpul muncii și să beneficieze de mai multe opțiuni de
incluziune pe piața muncii. Prin aplicarea instrumentului de evaluare/testare s-a propus evaluarea
managementului resurselor umane din perspectiva integrării și menținerii vârstnicilor în organizație,
precum și nivelul de adaptare a locurilor de muncă la necesitățile vârstnicilor. Ca rezultat al testării au
fost formulate unele recomandări privind angajarea persoanelor după vârsta de pensionare, oferirea
oportunităţilor de a rămâne în câmpul muncii, dar și a răspunde necesităților angajatorilor.
Au fost organizate 5 ateliere de instruire pentru mobilizatorii comunitari ai vârstnicilor din
Republica Moldova cu scopul extinderii rețelei mobilizatorilor comunitari pentru vârstnici, dintre care
3 ateliere au fost desfășurate în mun. Chișinău, iar 2 ateliere - în mun. Bălți. Mobilizarea comunitară
reprezintă o parte complementară a bunei guvernări. Organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor
vârstnice, grupurile de suport ale vârstnicilor au posibilitatea de a dezvolta programe şi proiecte de
mobilizare comunitară, care vor facilita integrarea şi participarea persoanelor în etate în societate.
Elaborarea şi implementarea Programului de promovare a voluntariatului pentru persoanele 60
plus. Scopul de bază al programului este promovarea măsurilor de extindere a participării persoanelor
vârstnice în viaţa socială şi economică. Programul este parte a Planului de acţiuni privind
implementarea principiului îmbătrânirii active, elaborat de Guvern cu suportul Fondului ONU pentru
Populaţie şi Departamentului ONU pentru Probleme Economice şi Sociale. În pofida faptului că au
ajuns la o vârstă onorabilă, persoanele în etate îşi doresc să fie implicate în diferite activităţi, pentru a
se simţi utili, iar Programul pentru Voluntarii Seniori reprezintă platforma necesară pentru realizarea
acestui deziderat. Organizarea evenimentelor și crearea unităților de voluntari au avut loc în
localităţile: Budești, Comrat, Criuleni, Bălți şi Chișinău.
Organizarea celei de-a 3-a ediții a Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active.
Astfel, pe parcursul a trei ani consecutiv, la concurs au participat 34 organizații nonguvernamentale. În
urma evaluării dosarelor, au fost acordate granturi la 13 organizații care s-au angajat să promoveze
îmbătrânirea activă printr-o serie de acțiuni care contribuie la integrarea vârstnicilor în societate,
diversificarea și extinderea serviciilor sociale pentru seniori. Suma oferită pentru realizarea acestor
acțiuni a fost de 500.000 mii lei;
Organizarea acțiunilor de implicare a autorităților publice locale în promovarea îmbătrânirii
active. Scopul de bază al acţiunilor a fost de a oferi suport logistic şi informaţional pentru 5
administrații publice de nivelul II şi I în organizarea acțiunilor de consultare a vârstnicilor, crearea
grupurilor de auto-ajutor al vârstnicilor și promovarea voluntariatului la vârstnici. Localităţile selectate
pentru participare au fost: or. Ungheni, com. Moscovei, s. Verejeni, s. Ţareuca, s. Pîrliţa. Acestea au
realizat o serie de acţiuni corelate cu obiectivele proiectului: crearea cluburilor pentru vârstnici,
organizarea atelierelor creative, focus grupurilor, reprezentări teatrale, şezători, expoziţii, concurs de
colinde, eseuri etc. Suma utilizată pentru realizarea acestor acțiuni a fost de 106.366 mii lei;
Desfășurarea celei de-a 3-a ediții a Concursului Premiul Național pentru vârstnici „Pentru o
viață activă la orice vârstă”, organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Persoanelor în Etate. Din 114
candidați ai celor 3 ediții au câștigat concursul 29 persoane vârstnice, cu realizări remarcabile în
domeniile cultural-artistic, științific, voluntariat, acțiuni de caritate, participarea în diverse proiecte
comunitare, fiind premiați cu premii bănești. Suma totală a premiilor a constituit 130.000 mii lei.
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3.1. SĂNĂTATEA PUBLICĂ
Republica Moldova se confruntă cu dificultăți economice și sociale, iar povara bolilor netransmisibile
(BNT) provoacă presiuni atât asupra sistemului de sănătate cât și asupra dezvoltării durabile a țării.
Conştientizarea impactului BNT şi adaptarea instrumentelor globale și regionale la contextul național,
a servit drept stimulent pentru stabilirea priorităților naționale și fortificarea politicilor de sănătate
publică în domeniul prevenirii şi controlului bolilor netransmisibile.
Promovarea sănătății este procesul de abilitare a oamenilor pentru sporirea controlului asupra sănătății
și a determinanţilor stării de sănătate, prioritățile și ariile de intervenție fiind stabilite la nivel global de
către Organizația Mondială a Sănătății în cadrul conferințelor globale în acest domeniu. Astfel, la
ultima, cea de-a 9-a Conferință Globală de la Shanghai, China din a. 2016 s-au evidențiat legăturile
critice dintre promovarea sănătății și Agenda 2030 pentru Dezvoltarea Durabilă și s-au determinat setul
de intervenții pentru accelerarea acțiunilor, inclusiv:
Buna guvernare: presupune consolidarea colaborării intersectoriale pentru a spori accesul populației la
alegeri sănătoase, abordând inclusiv și peroanele dezavantajate.
Alfabetizarea în sănătate: are drept scop îmbunătățirea cunoștințelor în materie de sănătate, crearea
oportunităților pentru responsabilizarea și angajarea cetățenilor de a întreprinde măsuri pentru propria
sănătate și implicarea cu succes în acțiuni comunitare pentru promovarea sănătății.
Medii sănătoase: presupune crearea mediilor, locurilor, condițiilor pentru a facilita adoptarea unui mod
de viață sănătos. Programul OMS de ”Orașe sănătoase” este cel mai cunoscut exemplu de program de
succes a mediilor sănătoase.
În ultimii 10 - 15 ani se observă o sporire și o îmbunătățire de implementare a activităţilor de
promovare a sănătăţii și educație pentru sănătate în Republica Moldova, inclusiv: în această perioadă sau implementat 2 programe naționale specifice în domeniu dat (în perioada 2007-2015 și în 2016 2020); s-a dezvoltat și extins rețeaua de Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, care oferă servicii de
informare, comunicare și consiliere tinerilor în probleme de sănătate; s-au dezvoltat noi subiecte și
curricule pentru diferite nivele a sistemului de educație național; din a.2016 se implementează proiectul
susținut de SDC ”Viața sănătoasă. Reducerea poverii BNT”, ce susţine implicarea multisectorială în
promovarea sănătăţii şi consolidarea capacităţilor în vederea elaborării unui profil comunitar de
sănătate, bazat pe dovezi şi planuri comunitare de acțiune, pentru abordarea riscurilor legate de BNT în
rândul populaţiei, etc.
În a. 2019 activitățile de promovarea sănătății și profilaxia bolilor au fost axate pe un șir de măsuri cum
sunt: editarea materialelor informaționale, susținerea acțiunilor de comunicare, informare și educare în
cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor, susținerea AMP pentru instruirea gravidelor și a
persoanelor cu boli cronice, imunizarea populației, comunicarea cu familia privind modul sănătos de
viață, etc.
În cadrul proiectul „Viață Sănătoasă: Reducerea poverii bolilor netransmisibile”, a fost acordat un
suport, pentru consolidarea capacităților la nivel național și local în promovarea sănătății, informarea și
sensibilizarea populației, implicarea comunităților, evaluarea și elaborarea suportului metodologic,
susținerea proiectelor locale privind promovarea modului de viață sănătos și prevenirea BNT, etc.
În contextul dezvoltării rețelei naționale de ”Școli care promovează sănătatea”, cu suportul OMS
Moldova a fost adaptat la contextul național suportul metodologic: manualul, instrumentul de
autoevaluare, și recomandări pentru planificarea acțiunilor pentru instituțiile preuniversitare ”Cum să
devii o școală care promovează sănătatea”. De asemenea, au fost selectate 22 de școli pilot din 11
teritorii: 10 raioane și mun. Chișinău. La 1 noiembrie 2019 a fost organizat primul atelier de orientare
pentru școlile pilot privind implementarea inițiativei europene de Școli care Promovează Sănătatea. În
următorii 3 anii aceste instituții urmează să piloteze inițiativa dată cu diseminarea bunelor practici
pentru instituțiile de învățământ din țară.
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Ce ține de implementarea altor, de exemplu ”orașe/comunități sănătoase” cu suportul proiectului
”Viața sănătoasă” s-a inițiat consolidarea capacităților și sensibilizarea autorităților locale despre
beneficiile pentru comunitate și importanța acestor acțiuni care urmează să fie implementate.
În a. 2019 cu suportul Proiectului „Viața sănătoasă” au fost elaborate în 10 teritorii ”Profilurile de
sănătate ale localităților” și planurile de acțiuni pentru redresarea situației.
Referitor la criterii pentru mediile sănătoase, ținem să comunicăm că BRE al OMS și Rețeaua
europeană de școli care promovează sănătatea au elaborat setul de standarde pentru aceste școli, care
urmează și fie aplicate și de către țările membre, inclusiv Republica Moldova.
Îmbunătățire nivelului de alfabetizare a populației în domeniul prevenirii bolilor netransmisibile și a
factorilor de risc. Potrivit rezultatelor studiului KAP referitor la BNT și serviciile medicale din
Republica Moldova: 89,9% dintre respondenți (bărbați 87,7%, femei 91,9%) cunosc cel puțin un factor
de risc al diabetului, iar 71,8% dintre ei (bărbați 67,3%, femei 75,9%) cunosc cel puțin un simptom
precoce al diabetului; 81,0% dintre respondenți (bărbați 79,8%, femei 82,1%) cunosc cel puțin una
dintre complicațiile hipertensiunii arteriale; aproape 90,2% dintre respondenți (bărbați 86,5%, femei
93,6%) pot să numească cel puțin o măsură/un pas pentru a reduce riscul de hipertensiune arterială. De
asemenea, se atestă un nivel satisfăcător al cunoștințelor referitor la bolile cardiovasculare. Astfel,
88,9% dintre respondenți (bărbați 86,8%, femei 90,9%) cunosc cel puțin un factor de risc care poate să
conducă la dezvoltarea bolilor cardiovasculare și circa 90,6% dintre ei (bărbați 87%, femei 93,8%) au
menționat cel puțin un simptom tipic pentru infarctul miocardic. Referitor la principalii factori de risc
pentru BNT, circa 91% dintre respondenți cunosc efectele nocive ale alcoolului pentru sănătate și 25%
dintre consumători planifică în perioada apropiată să reducă consumul de alcool; 97% dintre
respondenți cunosc efectele nocive ale consumul de tutun asupra sănătății și 40% dintre consumători intenționează să renunțe la fumat în următoarele 6 luni.
Republica Moldova se clasează printre țările cu cea mai înaltă rată a mortalității generale în regiunea
europeană, determinată de bolile netransmisibile (în continuare – BNT). Pe parcursul a mai multor ani,
în structura mortalităţii pe cauze de deces în țară, rămân dominante bolile aparatului circulator, urmate
de tumori, bolile aparatului digestiv, traumele şi otrăvirile, bolile aparatului respirator (Tab.2.2).
Tabelul 3.1.1 Mortalitatea generală a populaţiei Republicii Moldova,
anii 2010-2019 (la 100 mii locuitori) (fără Transnistria)
denumirea

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bolile aparatului
circulator

688,1

633,4

641,6

621,9

642,6

648,2

617,3

605,6

609,4

608,5

Tumori

160,0

160,1

163,2

165,3

167,9

172,0

175,3

171,3

173,9

174,8

Bolile aparatului digestiv

121,9

100,2

103,1

94,5

101,7

106,0

104,1

87,0

95,5

92,2

Traume și otrăviri

103,6

86,3

86,6

79,8

85,3

77,2

76,2

63,9

64

61,8

Bolile aratului
respirator

68,3

53,4

48,8

48,1

48,0

51,6

47,9

45,5

44,2

45,0

Diabet

10,1

8,7

9,8

10,1

10,6

11,5

11,5

11,3

11,8

10,7

anii

Sursa: ANSP, 2020

În structura mortalităţii pe cauze de deces, predominante rămân bolile aparatului circulator (58%),
tumorile (16%), bolile aparatului digestiv (8%), bolile aparatului respirator (4%) și diabetul (1%).
(fig. 3.1) .

18

Figura 3.1.1. Structura cazurilor de deces în populația Republicii Moldova, prezentată în funcție
de bolile cauzale, 2019 (%).
Traume/ Alte cauze
Diabetintox.
5,5%
1,1% 6%
Boli respirat.
cr.4,3%
Boli digestive
8,9%

Boli cardiovasculare
58,5%

Cancer
16,8%

Sursa: ANSP, 2020

Cei mai importanţi factori de risc modificabili pentru BNT în Republica Moldova sunt:
Consumul nociv de alcool: circa 3,3 milioane de decese anuale înregistrate la nivel global sunt atribuite
consumului nociv de alcool. Circa 10% din totalul deceselor in Moldova sunt cauzate de alcoolism.
Conform Raportului Global privind Alcoolul și Sănătatea din 2016, Moldova a avut un consum mediu
anual de 15,2 litri de alcool pur per persoană cu vârsta de 15 ani sau mai mult (bărbați 25,2 litri; femei
6,1 litri). Potrivit studiului KAP 2017, în Republica Moldova, vârsta medie de consum a primei porții
depline de băutură alcoolică este de 17 ani. În structura consumului de alcool predomină vinul - 57 %,
băuturile tari -25% și berea-16 %.
Consumul de tutun este principala cauză de boală și decese evitabile, reprezentând peste 8 milioane de
decese în întreaga lume. Se estimează că peste 5200 de persoane (aproximativ 14%) mor în fiecare an
din cauza fumatului de țigară în Moldova și a expunerii la fumul de tutun. Un sfert din populația
Republicii Moldova (25,3%) fumează activ, inclusiv 43,5% dintre bărbați și 5,6% dintre femei.
Consumul de produse noi din tutun (tutun încălzit, țigări electronice, narghilea), care sunt cu puțin mai
dăunătoare sănătății decât țigările arse, este în creștere, inclusiv în rândul adolescenților. Fumatul este
unul dintre cele mai acceptate obiceiuri în rândul adolescenților, astfel, 16,3% dintre adolescenții cu
vârste cuprinse între 13 și 15 ani sunt fumători activi, iar aproximativ 10% dintre aceștia folosesc alte
tipuri de produse din tutun decât țigările obișnuite, mai mult de un sfert dintre adolescenți sunt expuși
la fumul de tutun la domiciliu. Până în 2030, numărul total al deceselor provocate de consumul de
tutun pe globul pământesc ar putea crește la 8 milioane de persoane anual.
Dieta nesănătoasă. Nutriţia este esențială pentru o bună sănătate şi o stare de bine pentru toate vârstele
dar are importanta deosebita pentru procesul de dezvoltare armonioasa la faza timpurie (făt, nounăscut, copilul mic) și adolescență și în perioade de vulnerabilitate sporită cauzate de maladii și
îmbătrânire. Dieta urmează să constituie din produse alimentare variate, nutritive și ajustate
disponibilității sale sezoniere. Cu toate acestea, în Republica Moldova predomină practici alimentare
nesănătoase: (a) doar mai puțin de 36% din nou-născuți sunt alăptați exclusiv la sân în primele șase
luni ale vieții și doar 49% de copii cu vârsta de 6 - 23 luni sunt alimentați în corespundere cu frecvența
meselor conform recomandărilor MSMPS, iar alimentația sub-optimală la vârsta fragedă este asociată
cu risc sporit pentru BNT în adolescență și maturitate; (b) mai puțin de 60% din adolescenți servesc
micul dejun zilnic iar 10% nu servesc deloc dejunul; (c) se atestă un consum excesiv de produse de
panificaţie și pâine predomină pe tot parcursul anului, fiind estimat la 315 g/ zi/ persoană sau aproape
toată cantitatea zilnică recomandată de cereale (b) consum excesiv de sare: consumul sporit de pâinea
contribuie și la un aport ridicat de calorii dar și sare, așa cum fiecare 100g de pâine conțin, în mediu,
1,9 g de sare iar consumul zilnic sporit de pâine rezultă un aport de 6 gr sare/ zi doar din consum de
pâine, în depășire de cantitatea totală de <5g pe zi recomandată de OMS; (d) consum insuficient de
fructe și legume - aproape 2/3 din populație (cu vârste cuprinse între 18-69 de ani) consumă mai puțin
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de 5 porții de fructe și / sau legume, cu un consum mediu de doar 2 porții pe zi. Consumul regulat de
legume și fructe este un factor preventiv pentru BCV, suprapondenrare și cancer, dar dieta sănătoasă nu
este accesibilă financiar grupurilor de populație cu nivel economic scăzut, în special, în condițiile când
ponderea cheltuielilor pentru alimente este exagerată în comparație cu mediile regionale; (e) consum
excesiv de alimente cu conținut ridicat de nutrienți de sens negativ: 1/3 din populație (32,4%) consumă
frecvent produse alimentare procesate, cu un conținut ridicat de sare, grăsimi saturate, grăsimi trans și
zahăr. De remarcat este, că aportul ridicat de sare este un factor de risc major al hipertensiunii arteriale,
accidentului vascular cerebral și al infarctului miocardic. Aportul ridicat de grăsimi trans și grăsimi
saturate sunt și ei factori de risc major pentru bolile cardio-vasculare. Consumul excesiv de alimente
cu conținut ridicat de zahăr și calorii inclusiv a băuturilor carbo-gazoase sau îndulcite, cauzează
supraponderare, obezitatea și, ulterior, diabetul zaharat; (f) consum insuficient de micronutrienți: doar
57% gospodării utilizează sare iodată, proporția fiind și mai joasă în zona rurală (44% vs 78% în urbe)
și în gospodăriile mai puțin afluente (50% vs 81% în cele afluente); deficiența de vitamina D și fier
sunt larg răspândite și aproape o pătrime de copii și femei de vârsta reproductivă continue să sufere de
pe urma poverii acestor carențe pe parcursul mai multor decenii, din care cauză există riscul ca ținta
globala de reducere cu 50% a anemiilor până în 2025 nu va fi atinsă în Republica Moldova, daca nu
vor fi întreprinse măsuri de accelerare; (j) calitatea alimentației în instituțiile pre/școlare este suboptima, în special, în zona rurală, cu meniuri supraîncărcate prin produse de panificație și uleiuri și
sărace în fructe, legume, semințe și boboase. MSMPS în colaborare cu MECC revizuite recomandările
pentru alimentație școlare în instituții pre/școlare pentru a le ajusta la necesitățile nutriției sănătoase
pentru copii și în conformitatea cu cele mai recente recomandări OMS și Agenției Europene de
securitate alimentară.
Insuficiența activității fizice. Mai mult de 10% din populația adultă (cu vârste cuprinse între 18 și 69 de
ani), din republică, practică mai puțină activitate fizică decât recomandă OMS, și anume, cel puțin 150
de minute de activitate fizică de intensitate moderată pe săptămână sau echivalentul acesteia. Cel mai
mare procent de persoane care desfășoară activități fizice intensive și anumite sporturi în timpul liber a
fost înregistrat în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani (19,3%). Pe măsură ce
oamenii îmbătrânesc, procentul persoanelor care se angajează într-o activitate fizică intensă sau
moderată scade. Activitatea fizică regulată este un factor preventiv puternic împotriva BCV, a
cancerului și a afecțiunilor conexe (hipertensiune, obezitate, diabet, sănătate mintală etc.).
Factorii de risc metabolici majori pentru BNT sunt hipertensiunea arterială (care este cauza a 12,4%
din totalul deceselor din Moldova, conform raportului privind povara globală a bolilor, IHME), urmată
de supraponderalitate, obezitate, glicemie ridicată (diabet zaharat) și colesterol ridicat în sânge.
Hipertensiunea arterială: Conform studiului STEPS 2013, în Republica Moldova, fiecare al patrulea
adult (cu vârste cuprinse între 18 și 69 de ani) are tensiune arterială crescută. Valorile tensiunii arteriale
sistolice de peste 140 mmHg sunt cele mai frecvente, proporția bărbaților a constituit 40,3% și a
femeilor 39,3%, și doar aproximativ 2 din 10 persoane cu hipertensiune urmează tratament pentru
tensiunea arterială ridicată. Majoritatea recomandărilor clinice actuale indică tratarea tensiunii arteriale
la niveluri sub 140/90 mmHg folosind medicamente, dacă încercarea cu modificarea stilului de viață pe
parcursul al câtorva luni nu a fost eficientă, indiferent de riscul total pentru BCV. Persoanele cu un risc
total crescut pentru BCV trebuie să fie tratate mai agresiv pentru reducerea continue a acestui risc.
Aproape o treime din populație (29,4%) are colesterolul total ridicat (adică colesterolul total ≥5,0
mmol/l), și 12,3% are glicemie bazală ridicată (adică, stare de pre-diabet cu nivel de glucoza sanguină
≥7,0 mmol/l).
Conform datelor statistice naționale, în Republica Moldova principalii factori de risc de mediu urban
au fost: pe locul I – calitatea apei – 47,06%; II – calitatea aerului atmosferic – 25,47%; III – alți factori,
preponderent comportamentali – 17,60%; IV – calitatea solului – 9,89%.
Factorii socio-economici nefavorabili şi destrămarea stilului de viață tradiţional şi a familiei,
favorizează apariţia bolilor netransmisibile, inclusiv a tulburărilor mintale şi cele de comportament. Pe
parcursul ultimului deceniu, din cauza lipsei oportunităţilor de generare a veniturilor, peste un milion
de cetăţeni au părăsit Republica Moldova, pentru a-şi găsi un loc de muncă în străinătate, deseori
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lăsând în urma sa copii şi vârstnici. Tânăra generaţie, lipsită de modele parentale protective, poate
devine vulnerabilă la comportamentele şi practicile vicioase (alcoolism, narcomanie, huliganism, sexul
comercial ş.a) care ulterior contribuie la apariția BNT.
Aerul atmosferic este poluat de trei surse principale: surse mobile, surse fixe și surse transfrontaliere.
Principala sursă locală de poluare este transportul auto, în special, cel cu termenul de exploatare
depășit. Conform datelor OMS, aproximativ 4,2 milioane de decese premature sunt provocate anual la
nivel global de poluarea aerului (atât ambiental, cât și de interior) - în principal de boli cardiovasculare,
boala pulmonară obstructivă cronică, cancer pulmonar și diabet. Astfel, poluarea aerului este factor
determinant pentru 29% din decesele cauzate de cancerul pulmonar, 24% din decesele provocate de
accidentele vascular cerebrale și 43% din decesele cauzate de boala pulmonară obstructivă cronică. În
Republica Moldova aerul poluat este al doilea factor de risc pentru BNT după consumul de tutun,
cauzând 12% din decesele de BNT, sau circa 4700 de decese. Sursele cele mai importante de poluare
sunt: pentru aerul înconjurător - transportul auto, pentru cel interior - sistemele de încălzire pe baza de
combustibil solid și fumatul. Efectele dăunătoare asupra sănătății se datorează concentrațiilor ridicate
de PM10 și PM2.5, NO2, CO, CO2. În 2019, calitatea aerului atmosferic în cinci orașe monitorizate a
depășit concentrațiile medii anuale pentru suspensiile solide în mun. Bălți - 0,2 mg / m3, pentru dioxid
de azot în mun. Chișinău și Bălți - 0,06 mg / m3, pentru fenol în mun. Tiraspol - 0,008 mg /m3 și
pentru aldehidă formică cu depășiri în toate orașele monitorizate. Bronșita cronică, astmul bronșic sunt
în corelație cu conținutul de praf și de aldehida formică în aer. Calitatea aerului atmosferic se situează
printre factorii de risc pentru BNT.
Calitatea apei consumate, adesea nu corespunde Normelor naționale de calitate. Republica Moldova se
confruntă cu condiții de stres hidric, indicele de exploatare a apei fiind aproximativ 9%. Ponderea
probelor de apă neconformă la parametrii sanitaro-chimici constituie circa 70% din sursele subterane şi
în 80% din fântâni; la indicii microbiologici – în 12,0% din sursele subterane, circa 8,0% din
apeductele comunale urbane şi 15,0% din apeductele rurale; şi în 36% - apa din fântâni. Riscurile
pentru sănătate sunt adesea cauzate de prezența pe scară largă a fluorului (până la 15% din probe) și a
nitraților/ nitriților (aproximativ 10% din probe) în apă.
Expunerea la substanţe chimice periculoase, de exemplu prin expuneri cronice la locul de muncă sau
expunerea ambiantă, poate creşte riscul unor forme de cancer.
În conformitate cu prevederile Programului național de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru
anii 2017 – 2021, în scopul reducerii incidenţei şi prevalenţei hepatitelor virale acute, cronice şi ciroze
hepatice cauzate de virusurile nominalizate se realizează e acțiuni de prevenire specifică (imunizarea) a
gupelor de risc și nespecifică (asigurarea cu echipament de protecție, instruirea specialiștilor,
informarea populației, minimizarea procedurilor invazive, sterilizarea instrumentelor, etc.).
Adulții din grupurile de risc care trebuie să fie vaccinați includ:
- lucrătorii medicali şi auxiliari ai instituţiilor medico-sanitare şi medicii rezidenţi nevaccinaţi
anterior;
- persoanele aflate în contact (habitual şi sexual) cu bolnavii de HVB acută, cronică, ciroză
hepatică;
- bolnavii cu afecţiuni cronice care necesită multiple şi frecvente intervenţii medicale invazive,
inclusiv cu dereglări hepatice cronice care etiologic nu sînt cauzate de VHB, bolnavii cu HVC,
hematologici aflaţi în tratament de hemodializă cu transplant de organe, luând în considerare stadiul şi
gradul de compensare;
- bolnavii cu diabet zaharat cu vârsta până la 60 de ani;
- femeile de vârstă fertilă (28-35 de ani) nevaccinate anterior;
- persoanele care primesc tratament contra infecţiilor cu transmitere sexuală, persoanele infectate
cu HIV;
- persoanele utilizatoare de droguri injectabile;
- bărbaţii care fac sex cu bărbaţi;
- lucrătoarele sexului comercial;
- migranţii din zonele în care infecţia cu VHB este răspândită, etc.
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Activitățile de comunicare în procesul de imunizare este unul extrem de important, astfel este necesar
de implementat aceste măsuri permanent la diferite niveluri, începând cu cel interpersonal și
continuând cu măsuri de comunicare la nivel local, raional, național și internațional. Sporirea gradului
de conștientizare a fiecărei persoane și a comunității privind importanța imunizării și promovarea la
toate nivelele a vaccinării drept unul dintre drepturile și obligațiile omului a fost stipulată și de
Organizația Mondială a Sănătății ca cea mai importantă componentă în combaterea ezitării la
vaccinare, aceasta devenind una din cele mai acute probleme la nivel mondial.
Activitatea pozitivă a majorităţii instituţiilor medico-sanitare din ţară şi asigurarea suficientă cu
vaccinuri şi seringi au asigurat menţinerea unei ponderi relativ înalte a cuprinderii cu vaccinări a
copiilor, datele fiind prezentate în tabel:
Tabelul 3.1.2 Indicatorii cuprinderii cu vaccinări a copiilor la vârstele țintă în anul 2019

Nr.
d/o
A
1
2
3
4
5
6
7
8
B
9
10
C
11
12
13
D
14
15

Vaccinările

Cuprinderea cu vaccinări, %
Republica
Malul drept
Moldova total
Vaccinarea primară a copiilor cu vârsta 1 an
Tuberculozei (BCG)
97,7
98,2
Poliomielitei (VPO)
91,4
92,5
Hepatitei virale B (HepB)
91,2
92,5
Difteriei, tetanosului și tusei convulsive
90,9
92,2
(DTP)
Infecției cu Hib
89,6
91,1
Infecției cu rotavirusuri
72,8
81,9
Infecției cu pneumococi
78,0
87,8
Rujeolei, oreionului rubeolei (ROR)
88,0
88,7
Revaccinarea copiilor la vârsta de 3 ani
Poliomielitei (VPO)
89,1
90,9
Difteriei, tetanosului și tusei convulsive
89,3
91,2
(DTP)
Revaccinarea copiilor la vârsta de 7 ani
Poliomielitei (VPO)
95,2
95,9
Difteriei și tetanosului
94,8
95,7
ROR
98,8
96,7
Revaccinare copiilor la vârsta de 15 ani
Difteriei și tetanosului
96,5
96,6
ROR
95,9
96,0

Teritoriile
de Est
93,4
82,3
81,2
80,3
77,3
82,4
74,2
74,1
90,0
88,6
91,1
95,4
95,2

Sursa: ANSP, 2020

Cu revaccinări contra difteriei și tetanosului au fost cuprinși 89,5% din numărul planificat de adulți. Cu
vaccinări contra gripei sezoniere către sezonul gripal 2019-2020 au fost vaccinate 207.433 persoane
din contingentele cu risc sporit de îmbolnăvire, 100 mii doze de vaccin fiind procurate din fondul de
profilaxie CNAM.
Datele prezentate demonstrează că obiectivul de cuprindere cu vaccinări de 95% la vârstele țintă,
prevăzute de PNI, au fost atinse la nivel național doar la vaccinarea BCG, revaccinările contra
poliomielitei, difteriei și tetanosului, rujeolei, oreionului și rubeolei la vârstele de 7 și 15 ani. În
teritoriile din stânga Nistrului, situaţia rămâne alarmantă cu riscul de răspândire a infecțiilor
prevenibile prin vaccinări, nu au fost implementate vaccinările contra infecțiilor cu rotavirusuri și
pneumococi din cauza alocării insuficiente a mijloacelor financiare pentru achiziționarea acestor
vaccinuri. În afară de teritoriile din stânga Nistrului un nivel scăzut de cuprindere cu vaccinări se atestă
în municipiile Chișinău și Bălți, raioanele Căușeni, Dondușeni, Ialoveni, Glodeni, Nisporeni, Sângerei,
Ungheni.
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Totuși, imunizările efectuate, monitorizarea permanentă a morbidităţii, măsurile profilactice şi
antiepidemice întreprinse, au asigurat realizarea obiectivelor de menținere a statutului Republicii
Moldova ca țară liberă de poliomielită, eliminare durabilă a cazurilor de difterie, tetanos, rubeolă și
rubeolă congenitală. La copii nu au fost înregistrate cazuri de hepatită virală B acută la copii, forme
invazive a infecțiilor cu Haemophilus influenzae tip b, pneumococi. Comparativ cu anul 2012
(19,2%000) de 2,7 ori a fost redusă incidența prin infecția cu rotavirusuri (5,34%000). Comparativ cu
anul 2017 (8,84%000) de 1,1 ori s-a redus morbiditatea prin tusea convulsivă (4,34 %000), cea mai înaltă
incidență fiind înregistrată în mun. Bălti (18,4%000) și mun. Chișinău (10,5%000). Din toți bolnavii prin
tusea convulsivă 53,4% erau nevaccinați.
În anul 2019 incidența prin oreion a constituit 2,79%000, (2018 – 3,16%000, 2017 - 1,96%000), obiectiv
sub 2,0%000. Cea mai înaltă incidență s-a constatat în mun. Chișinău - 4,92%000, raioanele Ialoveni 15,72%000, Nisporeni 10,80%000 și Ungheni – 5,14%000.
Situația epidemică nefavorabilă privind rujeola în mai multe țări din Europa în anii 2016-2018, inclusiv
în România și Ucraina, au favorizat importul infecției în țară în anul 2019. Astfel, au fost înregistrate
total 90 cazuri de rujeolă, 23 din care au fost de import. Distribuția geografică a cazurilor de rujeolă au
inclus total 14 focare de rujeolă care au cuprins 68 bolnavi (în Chișinău – 7 focare (43 bolnavi), în
Drochia – 3 focare (17 bolnavi), Ocnița – 3 focare (6 bolnavi), Ialoveni – 1 focar (2 bolnavi), în rest –
22 cazuri solitare, fără legătură epidemiologică.
La importul primelor cazuri în lunile ianuarie - martie (mun. Chișinău), bolnavii, infectați în Ucraina și
Romania, au fost la timp izolați, nu au nimerit în comunități nevaccinate și rujeola nu a căpătat
răspândire locală. În lunile ianuarie - martie au fost înregistrate 12 cazuri de import de rujeolă din 18
cazuri. În scopul intensificării acțiunilor de prevenire a rujeolei au fost atenționați specialiștii privind
măsurile antiepidemice și de informare a populației.
În lunile aprilie – iulie 2019 bolnavii prin rujeolă, infectați în Ucraina, au nimerit în comunități
nevaccinate de etnie romă și rujeola a căpătat răspândire locală (mun. Chișinău și raionul Drochia).
Măsurile antiepidemice și de informare a populației, realizate în conformitate cu circulara MSMPS
”Privind situația epidemiologică la rujeolă și necesitatea sporirii acțiunilor de control a acestei infecții”
nr. 01/480 din 22.05.2018 au permis localizarea și lichidarea acestor focare în lunile mai-iunie
(Chișinău – 5 focare și Drochia – 3 focare). Total în mun. Chișinău – au fost înregistrați 23 bolnavi,
raionul Drochia -18 bolnavi. În lunile aprilie – iulie au fost înregistrate 8 cazuri de import de rujeolă
din 47 cazuri.
În lunile august - octombrie în mun. Chișinău au continuat înregistrarea cazurilor de rujeolă – 14
cazuri, din care 3 cazuri au fost de import.
În lunile noiembrie – decembrie în mun. Chișinău cazurile de rujeolă au continuat să se înregistreze în
urma transmiterii intra-spitalicești, astfel, din 10 de rujeolă înregistrate - 9 cazuri au fost cu transmitere
intra-spitalicească.
Total în anul 2019 au fost înregistrați 90 bolnavi de rujeolă, dintre care 74,5% copii, inclusiv cu vârsta
sub 2 ani – 21 (31%), 3-6 ani – 22 (32%) și 7-17 ani – 24 (37%). Din numărul total de 90 bolnavi 70%
nu au fost vaccinați contra rujeolei, în 18,8% - nu sunt date de vaccinare, iar ceilalți imunizați
incomplect sau cu mai mult de peste 10 ani în urmă.
Pe parcursul anului 2019 a fost asigurată supravegherea şi investigarea evenimentelor adverse postimunizare (EAPI). Analiza comparativă denotă, că numărul evenimentelor adverse post-imunizare
înregistrate și raportate în a. 2019 au fost la nivelul anilor precedenți. Evenimentele adverse au fost
raportate din diferite teritorii ale ţării, după administrarea diferitor serii de vaccin, ne având o legitate
anumită. De menţionat, că nu au fost observate cazuri de EAPI severe şi nici cazuri legate de mânuirea
nesigură a vaccinului.
De menționat că pe parcursul anului 2019 a fost implementat Ghidul privind Supravegherea EAPI prin
Ordinul MSMPS nr. 752 din 26.06.2019.
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Reducerea poverii tuberculozei în Republica Moldova, inclusiv a tuberculozei rezistente la
medicamente, prin asigurarea accesului universal la servicii de prevenire, diagnostic și tratament de
calitate și aplicarea intervențiilor strategice centrate pe pacient.
Un indicator important este proporția cuprinderii contacților cu examinări medicale care în mediu pe
țară este de 93.1 %, în unele teritorii acest indicator a atins 100 % iar în altele este în jur de 90% sau
chiar mai scăzut, din totalul acesta de contacți în urma examinărilor medicale la 8.7 % din ei li s-a
prescris un curs de tratament profilactic, și doar 88.5 la sută pe parcursul lui 2019 au efectuat cursul
deplin de tratament.
În urma examinărilor clinice și paraclinice 1.1% (170) au fost depistați cu semne de TB activă, iar
35.2% (60) dintre ei reprezintă copii cu vârsta 0-17 ani.
Consolidarea capacităților sistemului de sănătate în scopul asigurării controlului eficient al tuberculozei
prin desfășurarea meselor rotunde în cadrul Consiliilor raionale și Ateliere de lucru, seminare,
conferințe, conferințe științifico-practice, cursuri de instruire.
Laboratorul Național de Referință în microbiologia tuberculozei (LNR) reprezintă o unitate medicosanitără fără personalitate juridică, în subordinea Institutului Ftiziopneumologie și unul din
componentele principale în cadrul realizării PNCT.
LNR asigură coordonarea ştiinţifico-practică de specialitate pentru Serviciul Ftiziopneumologie și alte
instituții medico-sanitare publice din Republica Moldova (RM).
Reieșind din importanța pe care investigațiile microbiologice le prezintă pentru diagnosticul precoce şi
confirmarea tuberculozei, utilizarea lor presupune o maximă exigență în tehnicitatea de lucru, exigență
ce trebuie extinsă la toate verigile, şi anume recoltare, conservare, prelucrare pentru evitarea
suprainfectării produselor, evidențierea bacililor şi interpretarea rezultatelor.
Pe parcursul anului de raportare în Laboratorul Naţional de Referinţă sau efectuat 134710 investigații
microbiologice.
Tabelul 3.1.3 Procentul de depistare prin microscopie și Xpert
Teritoriu Microscopia Xpert
Teritoriu Microscopia Xpert
Anenii Noi

2

6.4 Leova

3.6

17

Basarabeasca

3.1

5.3 Nisporeni

2.2

6.5

Briceni

2.8

3.7 Ocnita

1.1

4.4

Cahul

2.3

3.7 Orhei

3

9

2.8 Rezina

1.4

7.3

10.4 Riscani

1.3

2.4

Cantemir

8

Calarasi

5.4

Causeni

2.5

9.6 Singerei

3.2

9.3

Cimislia

1.3

2.9 Soroca

2.5

7

Criuleni

2.5

7.7 Straseni

3.7

14.7

Donduseni

1.7

2.9 Soldanesti

3

17

Drochia

2.9

3.4 Stefan Voda

1.7

4.1

Edinet

4.1

7.2 Taraclia

0.3

2

Falesti

3.8

9.8 Telenesti

8.8

17

Floresti

7.5

3.9

4.7

Glodeni

1.9

0.3

3

Hincesti

4.6

9.7 Ceadir-Lunga

2.9

3.2

Ialoveni

2.6

3.3 Vulcanesti

2.5

7.4

8

17

OMS Indicator

8

12.4 Ungheni
6 Comrat

17 OMS Indicator

Sursa: IMSP IFP ”Chiril Draganiuc”
În scopul diagnosticului tuberculozei şi monitorizării microbiologice a eficacității tratamentului au fost
efectuate 41964 investigații microscopice, 58772 investigații culturale, dintre care pe pe medii solide
36444 și 22238 pe medii lichide.
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Incidența globală privind tuberculoza în anul 2019 a constituit 71.7 la 100 mii populație (2880 cazuri).
Pentru 2018 – 75.1 (3016 cazuri). Pentru 2017 – 83.3 (3352 cazuri). Pentru 2016 – 88.5 (3569 cazuri).
Se atestă o micșorare cu 19% pe parcursul anilor 2016 – 2019.
Incidența Cazuri noi de tuberculoză pentru anul 2019 – 56.8 la 100 mii populație (2283 cazuri),
comparativ cu 2018 - 61 la 100 mii populație (2450 cazuri). Pentru anul 2017 – 66.6 (2681 cazuri).
Pentru anul 2016 – 70.5 (2843 cazuri). Reducere pe parcursul anilor 2016 – 2019 cu 19.4%.
Incidența recidivelor pentru 2019 – 14.9 la 100 mii populație (597 cazuri), în comparație cu 2018 –
14.1 (566 cazuri). S-a majorat cu 5.7%. Pentru anul 2017 incidența recidivelor a constituit 16.7 (671
cazuri), pentru anul 2016 – 18 (726 cazuri). Pe parcursul anilor 2016 – 2019 s-a redus cu 17.2%.
Ponderea formelor distructive printre cazurile noi pulmonare pentru anul 2019 constituie 35% (717
cazuri), pentru 2018 – 34% (734 cazuri), pentru 2017 – 37% (874 cazuri) și pentru anul 2016 – 40%
(1002 cazuri).
Incidența globală la copii în anul 2019 a constituit 17.9 la 100 mii populație (122 cazuri), pentru anul
2018 – 15.9 (122 cazuri). S-a majorat cu 12.6%. Pentru 2017 incidența globală la copii a constituit
21.3 (164 cazuri) și pentru anul 2016 – 18.5 (143 cazuri). Se atestă o micșorare pe parcursul anilor
2016 – 2019 cu 3.2%.
Incidența Caz nou la copii pentru anul 2019 – 17.2 la 100 mii populație (131 cazuri), pentru 2018 –
15.5 (119 cazuri). S-a majorat cu 11%. Pentru 2017 incidența cazuri noi la copii a constituit 20.3 (156
cazuri), pentru 2016 – 18 (139 cazuri). Se atestă o micșorare pe parcursul anilor 2016 – 2019 cu 4.4%.
Recidive la copii pentru 2019 – 0.7 la 100 mii populație (5 cazuri), pentru 2018 – 0.4 (3 cazuri). S-a
majorat cu 75%. Pentru 2017 – 1.03 (8 cazuri) și pentru anul 2016 au fost înregistrate 0.5 la 100 mii
populație (4 cazuri). Se atestă o majorare cu 40% a recidivelor la copii pe parcursul anilor 2016 –
2019.
În 2019 s-au depistat 16 cazuri cu forme distructive, 29% din cazuri noi pulmonare la copii. În 2018 –
10 cazuri cu distrucții, 19%. În 2017 – 19 cazuri cu distrucții, 29%. În 2016 – 23 cazuri, 38%.
Ponderea co-infecţiei TB/HIV printre cazurile noi și recidive TB în anul 2019 este de 10.2% (295
cazuri), în comparație cu 2018 – 8.3% (250 cazuri), în 2017 – 8.4% (281 cazuri) și 2016 – 8.5% (301
cazuri).
Mortalitatea prin TB pentru anul 2019 a constituit 6.2 la 100 mii populație (248 cazuri), comparativ cu
2018 – 7.6 (304 cazuri), 2017 – 7.9 (320 cazuri) și 2016 – 9.1 (372 cazuri). S-a redus cu 31.9% pe
parcursul anilor 2016-2019.
În anul 2019 s-au depistat 35 cazuri de TB post-mortem, 14.1% din totalul deceselor prin TB, în 2018
– la fel 35 cazuri, 11.5% din totalul deceselor prin TB înregistrate pe parcursul anului 2018. În anul
2017 s-au depistat 53 cazuri, 16.6% și în 2016 – 66 cazuri, 17.7%.
Ponderea deceselor până la un an de la depistare pentru anul 2019 constituie 44.7% (111 cazuri),
pentru 2018 au fost înregistrate 136 cazuri, 44.7%, pentru 2017 au fost înregistrate 121 cazuri, cu
ponderea de 37.8%, în 2016 au fost înregistrate 127 cazuri, cu ponderea 34.1%.
Analiza calității examinării grupelor de risc sporit privind TB la adulți pune în evidență următoarele
date pentru malul drept al Republicii Moldova: planificați pentru examinare 230528 persoane adulte,
ceea ce constituie 8% din populația adulților pe malul drept al RM; din ei examinați 185384 (80.4%).
Numărul copiilor planificați pentru examinare a constituit 14904 persoane, ceea ce constituie 2.2% din
populația copiilor, din ei examinați 9963 (66.8%).
Examinarea grupului de persoane cu vigilență sporită privind TB demonstrează următoarele rezultate:
planificați pentru examinare 149240 persoane, ceea ce constituie 4.2% din populația totală a malul
drept RM. Examinați 113994 persoane (76.4%).
Total planificați pentru examinare contra TB – 394672 persoane (grupa de risc + vigilența sporită),
ceea ce constituie 11.1% din populația totală pe malul drept RM.
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Rata de succes a tratamentului pentru cohorta anului 2018 TB sensibilă, cazuri noi pulmonare,
bacteriologic confirmați a constituit 83.3% (865 din 1038 cazuri). Pentru anul 2017 rata de succes este
de 82.2% (903 din 1099 cazuri), pentru cohorta 2016 – 82.5% (991 din 1202 cazuri) și cohorta 2015 –
82.2% (1032 din 1255 cazuri).
Rata succesului tratamentului TB MDR cazuri noi pentru cohorta 2017 constituie 72.5% (309 din 426
cazuri), pentru 2016 - 68.6%, (302 din 440 cazuri), pentru cohorta TB MDR 2015 – 66.7% (269 din
403 cazuri) și pentru cohorta TB MDR 2014 – 64.1% (259 din 404 cazuri noi TB MDR).
Serviciile de prevenire a HIV pentru reprezentanții grupului de risc sunt furnizate de organizații
neguvernamentale, fiind caracterizate printr-o abordare integrată și sunt implementate ținând cont de
abordări sensibile la gen și includ o serie de activități: informarea, consultarea, referirea și orientarea
beneficiarilor pentru a primi asistență specializată.
În 2019, acest document a fost revizuit și au fost introduse o serie de inovații, în special:








o descriere detaliată a tuturor serviciilor preventive, precum și noile abordări față de
furnizarea de servicii pentru reprezentanții tuturor populațiilor cheie
toate serviciile de prevenire a HIV, furnizate persoanelor expuse riscului, au fost împărțite în
elemente de bază (obligatorii) și suplimentare (după necesitate, în funcție de nevoile
beneficiarului);
particularități pentru furnizarea serviciilor de prevenire a HIV consumatorilor de droguri
neinjectabile;
particularități pentru furnizarea serviciilor de prevenire a HIV persoanelor transsexuale;
particularități pentru furnizarea serviciilor de prevenire a HIV pentru tinerii expuși riscului;
au fost elaborați indicatori de calitate pentru serviciile de prevenire a HIV;
au fost elaborate criterii pentru validarea serviciilor de prevenire pentru persoanele expuse
riscului.

Conform datelor de supraveghere, la sfârșitul anului 2019, Moldova a raportat 13.706 de cazuri de
HIV și 4.112 de cazuri de SIDA. În perioada de raportare a fost raportat un număr de 3.886 decese.
Incidența SIDA la 100.000 populație în ultimii cinci ani s-a modificat ușor și a variat între 6,8 și 9,1 la
100 000 populație, fără o tendință clară, ceea ce indică faptul că acoperirea cu tratament și îngrijire a
PTH este, probabil, insuficientă. Datele privind decesele din ultimii cinci ani arată o tendință
descendentă de 28%.
Dintre căile de transmisie a predominat cea heterosexuală, reprezentând 550-650 de cazuri pe an în
perioada 2010-2019. Proporția sa în toate cazurile raportate a crescut de la 86% în 2010 la 88,5% în
2019. Trebuie menționat că ponderea femeilor înainte de 2015 a depășit ponderea bărbaților și că,
începând cu 2015 predomină ponderea bărbaților. Aceste date, în contextul prevalenței relativ scăzute
a HIV în rândul populației generale și a stigmatizării și discriminării grupurilor de risc, pot fi
interpretate ca o posibilă creștere a transmiterii infecției HIV în rândul bărbaților care fac sex cu
bărbați, inclusiv și creșterii transmiterii heterosexuale.
Tendința evidentă a creșterii ratei HIV de peste patru ori în rândul bărbaților care fac sex cu bărbați, de
la 6 cazuri în 2010 la 27 de cazuri în 2019, confirmă presupunerea de mai sus. În pofida numeroaselor
activități, numărul cazurilor de PMTCT a crescut cu 25%, de la 8 cazuri în 2010 la 10 cazuri în 2019.
Numărul cazurilor în rândul persoanelor care injectează droguri a fost cuprins între 37 și 58, ceea ce
este o tendință descrescătoare. Ponderea femeilor rămâne la 10-20%. Conform datelor țărilor
învecinate și în contextul unei stigmatizări răspândite și a discriminării grupurilor de risc, se poate
presupune că unele dintre cazurile raportate de transmitere heterosexuală aparțin și persoanelor care
injectează droguri și partenerilor lor sexuali.
Asigurarea accesului la servicii de prevenire, diagnostic, tratament și îngrijire a persoanelor cu risc
înalt pentru BNT sau cu BNT stabilite, prin intermediul asistenței medicale primare, vor contribui la
realizarea următoarelor ținte: reducerea cu 25% a mortalității premature; cel puțin 50% dintre
persoanele eligibile primesc terapie medicamentoasă și consiliere pentru a preveni atacurile de cord și
accidentele vascular cerebrale; disponibilitatea a 80% a tehnologiilor de bază la prețuri accesibile și a
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medicamentelor esențiale necesare pentru tratarea BNT prioritare atât în facilitățile publice, cât și în
cele private; și o reducere relativă de 10% a prevalenței tensiunii arteriale ridicate; inclusiv prin:
Creșterea și prioritizarea alocărilor bugetare pentru abordarea supravegherii, prevenirii, depistării
precoce și tratamentului BNT, reabilitarea și îngrijirea paliativă;
Asigurarea accesului echitabil și universal la servicii medicale calitative și îmbunătățirea continuă a
calității pentru prevenirea și gestionarea celor 5 BNT principale, cu accent pe asistența medicală
primară, integrată eficient cu asistența medicală primară, secundară și terțiară.
Consolidarea capacităților de planificare, implementare, monitorizare și evaluare a furnizării de
servicii pentru BNT prin instituții guvernamentale, instituții de învățământ publice și private, asociații
profesionale, organizații de pacienți etc.
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3.2 ASISTENȚA MEDICALĂ (PRIMARĂ, SPITALICEASCĂ, URGENTĂ ȘI COMUNITARĂ)
Asistenţa medicală primară
Asistenţa medicală primară este tipul de asistenţă medicală universal accesibilă, orientat spre
satisfacerea necesităţilor esenţiale de sănătate ale individului, familiei şi comunităţii.
Asistenţa medicală primară este acordată de către medici de familie din cadrul prestatorilor de asistenţă
medicală primară. Aceștia pot fi publici sau privaţi incluşi în nomenclatorul prestatorilor de asistenţă
medicală primară, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale.
Pe parcursul anului 2019, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a implementat reforma
asistenței medicale primare. Conform datelor la 01 ianuarie 2020, sunt contractate de către Compania
Națională de Asigurări în Medicină 14 Cabinete Individuale ale Medicului de Familie (CIMF) și 7
Centre ale Medicilor de Familie (CMF).
Figura 3.2.1 Număr vizite la medic de familie în an la 1 locuitor ce locuiește în raionul deservit, sursa
ANSP
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Numărul mediu de vizite la medicul de familie în anul 2019 rămâne la un nivel constant pentru
persoanele asigurate și constituie 4,3, și este la acelaşi nivel în medie la 1 locuitor de 2,9 vizite
Numărul de vizite la 1 locuitor este mai înalt în raionul Glodeni (3,6), urmat de mun. Chișinău și
Ungheni cu circa 3,4 și 3,3 vizite ce atestă un acces mai înalt a populației la serviciu AMP.
Figura 3.2.2 Ponderea vizitelor cu scop profilactic total, sursa ANSP
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Un număr mai mare decât media pe republică se atestă în raionul Ocnița (3,4) și Anenii Noi -3,2 vizite;
Briceni-3,2 vizite; Călărași (3,1) și Soroca -3 vizite.
Totodată, un acces mai limitat la servicii medicale AMP se atestă în raioanele cu asigurare insuficientă
cu medici de familie.
Proporţia vizitelor profilactice în cadrul asistenţei medicale primare a constituit 24,3% la adulţi (a.2018
–24,1%) şi 44,3 la copii (a.2018 – 44,1 %). Acest fapt confirmă existenţa rezervelor nevalorificate la
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capitolul profilaxia maladiilor, precum şi potenţialul destul de modest al sectorului de medicină
primară, care în realitate este promotorul de bază în prevenirea maladiilor.
Totodată, ponderea vizitelor profilactice este încă la un nivel insuficient și la acest capitol se va lucra în
următorii ani mai insistent.
Asistența medicală urgentă prespitalicească
Serviciul de asistența medicală urgentă prespitalicească are o importanță strategică la nivel național,
este reprezentat de Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, cu 5 Stații de
Asistență Medicală Urgentă, 41 Substații și 96 Puncte de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească,
care asigură asistența medicală de urgență populației de pe tot teritoriul țării.
Conform datelor la 01 ianuarie 2020, asigurarea populației cu autosanitare este de 1,2 La 10 mii
populație și cu echipe de urgență este de 0,69 la 10 mii populație.
Tabel 3.2.3. Asigurarea populației cu autosanitare și echipe AMU la 10 mii populație
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Pe parcursul anului 2019 au fost deschise subdiviziuni noi în localităţile rurale - PAMU în satul
Avdarma, raionul Comrat și PAMU satul Pripiceni-Răzeși, raionul Rezina, ceea ce a contribuit la
îmbunătăţirea accesului populaţiei la serviciile de asistenţă medicală urgentă la etapa de prespital prin
reducerea razei teritoriului deservit, precum și micșorarea timpului de ajungere a echipei la pacient. În
scopul creării condițiilor adecvate de lucru al subdiviziunilor IMSP CNAMUP pe parcursul anului
2019 au fost reconstruite și reparate capital PAMU din satul Gotesti, raionul Cantemir, PAMU satul
Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești, reparate capital edificiile SAMU Fălești, Călărași, PAMU Cricova,
Cazaclia, Cotiujenii Mari, Coșcodeni, Sudarca, Corjeuți, Bucuria, Iargara, Larga,
construite/reconstruite boxe pentru autosanitare în 3 SAMU și în 3 PAMU.
Implementarea tehnologiilor medicale avansate în activitatea Serviciului de Asistenţă Medicală
Urgentă Prespitalicească (dotarea cu echipament medical performant de transmitere a ECG la distanță,
acces la tehnologii de telemedicină, etc.), a detrerminat creşterea operativităţii şi respectiv,
îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate populaţiei, în mod special din sectorul rural. Astfel,
ponderea solicitărilor deservite în conformitate cu cerinţele protocoalelor clinice naţionale în anul
2019 a constituit - 94,6% din numărul total al solicitărilor deservite (pentru comparație anul 2016 90,09%).
Pentru anul 2019 Serviciul de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească a înregistrat deservirea a
845 572 de solicitări cu tendințe lente de descreștere față de anii prercedenți. Incidenţa solicitărilor
populaţiei la asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească în anul 2019 a constituit 238,5 la 1000 de
locuitori, comparativ cu 244,6 la 1000 de locuitori în anul 2017 și 262,1 la 1000 locuitori în anul 2016.
Un acces mai limitat la serviciile AMU se atestă în sectorul rural. Incidenţa solicitărilor în localităţile
rurale este mai joasă comparativ cu localităţile urbane şi constituie 198,5 la 1000 de locuitori față de
291,6 la 1000 de locuitori respectiv, ceea ce argumentează continuarea implementării intervențiilor
eficiente pentru sporirea accesului populației din sectorul rural la serviciile AMU.
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Tabel: 3.1.1 Incidența solicitărilor deservite la 1000 populație anii 2016-2019
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În perioada anului 2019 toate ambulanțele au fost echipate cu sisteme de monitorizare GPS, ce a dat
posibilitatea de a monitoriza apelurile de urgență și gestionarea solicitărilor și a dus considerabil la
sporirea operativității. În a. 2019 au fost procurate 1000 unități de echipament digital de
radiocomunicații în standard TETRA în valoare de 25 073, 6 mii lei. Analiza operativității timpului de
ajungere a constat, că în cazurile descrise în 96,1% timpul de ajungere a fost sub 15 minute.
Servicii comunitare
În Republica Moldova toată populația are acces la servicii medicale comunitare de toate nuvelele în
măsură egală. În toate teritoriile administrative (centre raionale și municipii) funcționează Servicii de
planificare a familiei, cu medici obstetricieni-ginecologi și Centre de Sănătate Prietenoase Tinerilor, în
care activează echipe de specialiști (medici, psihologi, asistenți medicali etc.) care oferă asistență
femeilor, tinerelor și adolescentelor.
Fig. 3.2.4. Numărul beneficiarilor CSPT/YK, 2011-2020
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Dintre grupurile cu vulnerabilitate sporită, adolescenţii şi tinerii cu diferit grad de dizabilitate,
beneficiază de servicii adaptate nevoilor lor specifice, manifestată prin crearea unei reţele de 41 Centre
de Sănătate Prietenoase Tinerilor (CSPT) localizate în municipiile Chişinău, Bălţi şi centrele raionale
din republică.
În anul 2019 de serviciile consultative și instructiv - metodice ale rețelei de 41 CSPT au beneficiat
peste 248 mii persoane. In cadrul rețelei CSPT majoritatea beneficiarilor - circa 64% - o constituie
fetele și femeile tinere, peste 1/3 din ele fiind din mediu rural, iar circa o 1/4 din grupuri vulnerabile
(fără supraveghere părintească, familii vulnerabile, cu nevoi speciale, populația cheie pentru infecția
HIV etc.)
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Fig. 3.2.5. Asigurarea acesului echitabil la CSPT, 2014-2020
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Numărul de teste HIV efectuate în 2019 a crescut cu peste 3 ori, comparativ cu 2018. 5799 teste rapide
HIV au fost efectuate de către profesioniștii rețelei YK în 2019 și 1577 teste HIV în 2018.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate 797 029 vizite a femeilor la ginecolog-obstetrician și 195
977 servicii de planificare a familie și sănătate reproductivă, inclusiv 17 991 vizite la ginecolog
obstetrician a fetelor până la 18 ani și 5386 servicii de planificare a familiei și sănătatea reproductivă.
Totodată, bărbații au beneficiat de 8505 vizite la androlog, inclusiv 52 vizite la androlog a băieților
pînă la 18 ani. De menționat, că cca 10% au beneficiat de asemenea servicii persoane cu dizabilități și
din păturile social-vulnerabile.
Peste 20% (circa 10,5 mii) dintre beneficiarii serviciilor consultative ale CSPT au fost oferite tinerilor
din grupurile vulnerabile, inclusiv celor cu disabilități.
În anul 2019 au fost procurate mijloace moderne de contraceptie procurate pentru grupurile vulnerabile
ale populatiei în sumă de 3588,0 mii lei. Pentru anul 2020 au fost planificate în acest scop cca 1531, 2
mii lei.
FIG. 3.2.6. STRUCTURA PROBLEMELOR ADRESATE ÎN CADRUL CSPT/YK
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În 2019 au fost elaborate 6 Protocoale clinice standardizate privind planificarea familiei (Numai pilule
cu progestin; Metoda amenoreei lactaționale; Implanturi; Dispozitivul intrauterin Levonorgestrel;
Plasturile combinate; Prezervative masculine) pentru medici de familie și obstetricieni-ginecologi.
Toate protocoalele includ dispoziții referitoare la: persoane tinere, persoane cu dizabilități și persoane
cu HIV. Medicii de familie și ginecologii au fost informați cu privire la prevederile protocoalelor
respective.
Sănătatea mintală
Serviciile de sănătate mintală sînt acordate în următoarele instituții:
- 3 spitale de psihiatrie - Spitalul Clinic de Psihiatrie cu 740 paturi, Spitalul de Psihiatrie Bălți
cu 530 paturi și Spitalul de Psihiatrie Orhei cu 145 paturi;
- secții psihiatrice acute în Spitalul Raional Ungheni cu 10 paturi, Spitalul Raional Edineț cu
15 paturi și Spitalul Raional Soroca cu 5 paturi;
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- 40 centre comunitare de sănătate mintală (CCSM) - 34 în cadrul instituțiilor medico-sanitare
de asistență medicală primară de nivel raional, în cadrul Centrului medicilor de familie Bălți și 5 în
sectoarele din mun. Chișinău.
Compania Națională de Asigurări în Medicină a contractat toate centrele comunitare de sănătate
mintală pentru prestarea serviciilor de sănătate mintală în cadrul îngrijirilor medicale comunitare și la
domiciliu, în acest scop fiind alocată suma de 25668,2 mii lei.
În anul 2019 Centrele comunitare de sănătate mintală din țară au acordat asistență psihiatrică,
psihologică și îngrijiri în sănătatea mintală pentru 214 904 persoane, inclusiv 72 297 femei și 41 759
copii.
Urmare prestării serviciilor conform noului model de îngrijire de sănătate mintală comunitară, în cazul
a 17 CCSM (42,5% din toate) se atestă o dinamică pozitivă privind diminuarea internărilor la spitalele
de psihiatrie, spitalizările s-au diminuat în medie cu app. 45,8%.

În scopul asigurării accesului la medicamente psihotrope compensate în condiţii de ambulatoriu pentru
persoanele afectate de maladii mintale cu evoluţie cronică, în Lista medicamentelor compensate din
fondurile asigurarii obligatorii de asistenta medicala sunt prevazute 13 Denumiri Comune
Internationale (DCI) cu o rata de compensare 100%. Pentru acoperirea cheltuielilor menționate, din
fondurile AOAM, a fost alocata suma de 17472,160 mii lei. Totodată, din sursele bugetare centralizate
al MSMPS, au fost procurate și distribuite conform tranșelor de livrare pentru anul 2019, preparate
medicamentoase psihotrope pentru tratamentul tulburărilor mintale și de comportament severe, în
sumă totală de 1622,935 mii lei.
A contiunuat dizvoltarea serviciilor noi pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală, astfel, prin
Hotărîrea Guvernului nr. 234/2019 a fost aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea și
funcționarea Centrului specializat de intervenție în tulburări de spectru autist și Standardele minime de
calitate pentru serviciile medico-sociale prestate în centrele specializate de intervenție în tulburări de
spectru autist. Urmare semnării Memorandumului de înțelegere între MSMPS şi AO Filiala din
Moldova a Agenției Adventiste pentru Dezvoltare, Refacere si Ajutor (ADRA), ADRA Republica
Cehă şi SOS AUTISM parteneri de implementare a proiectului “Ajutor pentru copiii cu tulburări de
spectru autist (TSA) și alte tulburări genetice din Republica Moldova”, a fost lansat primul Centru de
intervenție pentru copii și adulți cu tulburări din spectrul autist - Centrul medical SOS AUTISM, din
mun. Chișinău.
Îngrijiri la domiciliu și paliative
Pentru persoane vârstnice de către instituțiile medicinii primare și unele organizații neguvernamentale
HomeCare, CasMed, Fundația Angelus Moldova etc. se prestează servicii de îngrijiri la domiciliu și
paliative, inclusiv cele cu dizabilități, în echipe multidisciplinare.
Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate cca 55 mii vizite de îngrijiri la domiciliu și cca 18 mii vizite
în cadrul îngrijirilor paliative față de cca 53 mii vizite de îngrijiri la domiciliu și cca 17 mii vizite în
cadrul îngrijirilor paliative în anul 2018, prestate de medicul de familie și echipa sa, precum și de către
9 ONG-uri ce prestează asemenea servicii. În acest scop, au fost procurate cca 107 mii unități de
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stome, pentru anul 2020, ținînd cont de necesitățile crescînde, au fost alocate mijloace financiare pentru
procurarea a cca 140 mii unități de stome.
Servicii pentru grupurile vulnerabile și persoane cu dizabiltăți
Protezarea auditivă a pacienţilor adulţi în Republica Moldova se efectuează în cadrul Centrului
Republican Funcţional de Audiologie, Protezare auditivă şi Reabilitare medico-pedagogică din mun.
Chișinău, Spitalului Clinic Bălţi, Spitalului Clinic Republican, Asociaţiei Medicale Teritoriale Centru,
mun. Chișinău.
În total în anul 2019 au fost protezate 831 persoane, inclusiv 398 copii. Pentru anul 2020 au fost
planificate cca 16,5 mln. lei în scopul achiziționării aparatelor auditive pentru categoria respectivă de
persoane.
În cadrul parteneriatului cu organizația nonguvernamentală Norvegiană „Help Moldova” a fost instituit
Centrul de reabilitare „LOW VISION”, care oferă persoanelor cu deficiențe de văz, inclusiv copiilor,
examinarea cu consultanța specialiștilor oftalmologi și asigurarea la necesitate, cu dispositive asistive.
În anul 2019 au fost consultați 1684 persoane cu deficiențe de văz, inclusiv: 243 copii cu vîrsta (0-18
ani) și 449 de persoane evaluate pentru screening-ul și tratamentul retinopatiei diabetice. Totodată, cu
suportul Organizaţiei nonguvernamentale Norvegiene „Hjelp Moldova”, au fost procurate și eliberate
în anul 2019 cca 600 dispozitive de corecție optică și ajutor vizual, inclusiv: CCTV (Sistem televizat
cu circuit închis) – 29 unități, lupe electronice -15 unități, lupe fixe, lupe de mână cu și fără lumină,
lupe de buzunar etc., telemicroscoape, MLVidi, ochelari cu magnificare (loupglasses), inclusiv cu filtre
spectrale etc. în sumă de 729 350 lei.
Pentru persoanele cu dizabilități cauzate cu diabet zaharat în anul 2019, de către Compania
Națională de Asigurări în Medicină prin intermediul Î.S. „Poșta Moldovei” au fost distribuite cca 100
mii de glucometre din donații, 32 951 200 teste și 32 951 200 lanțete, în sumă de cca 23 mln. lei pentru
99 618 persoane beneficiare, în conformitate cu Lista pacienților cu diabet zaharat.
Pentru anul 2019 din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală au fost efectuate
5317 de intervenții chirurgicale la cataractă și 2727 protezări a articulațiilor mari a pacienților din
Lista de așteptare.
Tratamentul hepatitelor și cirozelor hepatice 100% gratuit din mijloacele bugetului de stat.
Dosarul cu investigațiile stabilite, corespunzător indicațiilor medicale, se întocmește de către medicul
de familie de comun cu medical infecționoist din teritoriu, iar de către Consiliul Medical Consultativ
de nivel republican se stabilește schema de tratament și se asigură transferul medicamentelor pentru tot
cursul pacientului la locul de trai sub supravegherea medicului specialist. Sume alocate pentru anul
2019 din sursele centralizate pentru tratamentul Hepatitelor B, C și Delta – 12 878 mii lei. Total s-au
tratat 3537 persoane cu Hepatita virală C și 1191 persoane cu Hepatita virală B și D. Pentru anul 2020
au fost achiziționate medicamente antivirale în sumă de 5 350,0 mii lei. S-au tratat în 6 luni 2020 1024
persoane cu Hepatita virală C și 257 persoane cu Hepatita virală B și D.
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3.3 RESURSELE UMANE ÎN SĂNĂTATE
Activităţile la capitolul resurse umane în sănătate în anul 2019 au fost planificate şi realizate conform
prevederilor Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătăţii pentru anii 2016-2025,
Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, Programului de dezvoltare
a învăţământului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 2011-2020, precum şi altor acte
normative naţionale şi instituţionale.
Conform ”Indicatorilor preliminari privind sănătatea populației și activitatea instituțiilor medicosanitare pe anii 2018-2019, ANSP), în Republica Moldova în instituțiile medicale au activat 30103
lucrători medicali, din care 10345 medici și 19758 lucrători medicali cu studii medii.
Număr medici, personal medical mediu şi asigurarea populaţiei cu ei
În sistemul Ministerului Sănătăţii,Muncii și Protecției TOTAL pe republică
(inclusiv alte Ministere)
Sociale al Republicii Moldova

ANII

asigurarea la 10 mii locuitori

abs.

asigurarea la 10 mii locuitori

abs.

Medici
2015

10397

29,3

13012

36,6

2016
2017

10388
10287

29,2
29,0

13039
13021

36,7
36,7

2018
2019

10044
10345

28,3
29,2

12635
…

35,6
…

Personal medical mediu
2015
2016
2017
2018
2019

21527
20972
20904
20268
19758

60,6
59,0
58.9
57,2
55,8

24602
25485
25125
23981
…

69,2
71,7
70,8
67,7
…

În cadrul instituțiilor departamentale și private au activat circa 6500 de lucrători medicali.
Asigurarea cu medici constituie 35,6 la 10 mii locuitori (în ţările din regiunea Europeană în mediu
39,5). Aceasta denotă că, din punct de vedere cantitativ, gradul de asigurare cu personal în ultimii 5 ani
este în descreștere comparativ cu cel din ţările regiunii europene.
Plecarea cadrelor medicale din Republica Moldova în străinătate este monitorizată de către minister,
prin confirmarea autentificării studiilor medicale și farmaceutice, calificărilor obținute, formării
profesionale continuă și activității de muncă.
În ultimii 5 ani (2015-2019) au fost depuse dosare pentru autentificarea actelor de studii pentru 2022
de medici și farmaciști: 2015 – 339, 2016 – 282, 2017 – 365, 2018 - 581 și 2019 - 455.
După absolvirea studiilor postuniversitare prin rezidenţiat, medicii şi farmaciştii, tineri specialişti, sunt
repartizaţi de către Minister pentru plasare în cîmpul muncii, conform necesităţilor statului, pe o
perioadă de trei ani.
Anual, cca 400 de absolvenți ai studiilor postuniversitare de rezidențiat medical cu finanțare de la
bugetul de stat ai USMF ”Nicolae Testemițanu” și cca 900 de absolvenți ai Colegiilor de Medicină,
sunt încadrați în cîmpul muncii conform repartizărilor Ministerului.
Programul de dezvoltare a învăţământului medical şi farmaceutic în Republica Moldova pe anii 20112020 au stabilit ca obiectiv general recrutarea, menţinerea şi dezvoltarea resurselor umane
profesioniste, reformarea sistemului de instruire şi perfecţionare a resurselor umane; perfecţionarea
modalităţii de evaluare a performanţelor resurselor umane. Direcţiile prioritare ale managementului
resurselor umane în domeniul învățămîntului medical în anul 2019 au avut orientare spre eficientizarea
continuă a potenţialului uman, atragerea şi menţinerea personalului de performanţă, crearea unui climat
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favorabil, în care personalul să poată activa la capacitatea lor maximă.
Prin urmare, pe parcursul anului 2019, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, au fost organizate
concursuri pentru angajarea personalului didactic şi ştiinţifico-didactic întru asigurarea necesităţilor
procesului educational. În sectorul cercetării medicale în anul 2019 au activat persoane ce deţin titlu
(grad) ştiinţific (doctor/doctor habilitat în ştiinţe), ceea ce reflectă integrarea procesului didactic cu cel
de cercetare ştiinţifică. Astfel în anul 2019, cca 63% din personalul didactic au deţinut titluri ştiinţifice,
inclusiv 15% doctori habilitaţi în ştiinţe şi 51% doctori în ştiinţe, pe parcursul ultimilor cinci ani
ponderea persenalului academic cu titlu ştiinţifico-didactic (conferenţiar/profesor universitar)
menţinându-se la nivelul de cca 2/3 din numărul total.
Pe parcursul anului 2019 activitatea clinică a personalului universitar s-a desfaşurat în cadrul Clinicilor
Universitare, amplasate în diverse instituţiile medicale, această activitate fiind reglementată la nivel
naţional prin Regulamentul Clinicii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu”, aprobat de către Guvern. În anul 2019, în Clinicile Universitare cca 70% de persoane
deţin titluri ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice. Performanţele activităţii clinice sunt exprimate inclusiv
prin nivelul de calificare profesională recunoscută la nivel naţional, astfel că cca 3/4 din totalul
personalului didactic titular sunt deţinători ai categoriilor de calificare profesională conferite de către
comisiile specializate ale ministerului. În învăţământul profesional tehnic 86% din corpul profesional
didactic sunt deţinătoare de grade didactice, iar 3 - grade manageriale.
În anul 2019 ministerul a promovat formarea continuă şi recalificarea personalului didactic, pe baza
catedrelor universitare fiind organizate module de formare medicală continuă pe discipline
fundamentale şi de specialitate. Formarea continuă a personalului didactic s-a realizat prin intermediul
unor module de instruire de scurtă durată, a stagiilor în instituţii specializate din ţară sau din străinătate,
organizarea seminarelor/cursurilor/modulelor de instruire cu participarea specialiştilor din domeniu din
străinătate.
În anul 2019 a fost aprobat şi implementat Regulamentul cu privire la prevenirea şi combaterea
discriminării şi asigurarii egalităţii în cadrul Universitalii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemifanu”, care are drept obiectiv respectarea şi protejarea în toate circumstanţele a libertăţii
fiecărui membru de a produce, de a transmite şi de a însuşi cunoştinţe, fară discriminări şi represalii de
orice gen, precum şi libertatea de gândire, de conştiinţă, de exprimare şi de asociere în condiţiile legii.
Acest act normativ instituţional a fost elaborat în corespundere cu Convenţia Organizaţiei
Intemalionale a Muncii privind discriminarea în domeniul ocupării forţei de muncă şi exercitării
profesiei, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Pactul international cu privire la drepturile
economice, sociale şi culturale, Constitutia Republicii Moldova, Codul Muncii, Codul Educaţiei, Legea
cu privire la asigurarea egalităţii, Legea cu privire la asigurarea egalitalii de şanse între femei şi barbaţi
si Codul Moral.
În anul 2019, în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” s-a desfaşurat procedura de evaluare şi acreditare
de către Agenţia Independentă de Acreditare şi Rating (Independent Agency for Accreditation and
Rating - IAAR) din Kazahstan, entitate abilitată de Federaţia Mondială de Educaţie Medicală (World
Federation for Medical Education - WFME) cu drept de certificare internaţională a instituţiilor de
învăţământ. În contextul acestei proceduri a fost evaluat inclusiv personalul universitar didactic,
ştiinţifico-didactic, de cercetare şi administrativ al instituţiei, în rezultat, fiind înalt apreciat nivelul de
calificare şi performanţa resurselor umane, componentă indispensabilă a procesului educaţional.
Calitatea învăţământului profesional tehnic s-a dovedit a fi un element central în formarea viitorilor
specialişti medicali cu studii postsecundare, postsecundare nonterţiare pentru economia naţională a
ţării. Politica de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii în anul 2019 s-a axat pe implementarea
Sistemului de Management al Calităţii, studierea permanentă a pieţii muncii; adaptarea tehnologiilor
existente de predare la cerinţele pieţii muncii.
Procesul de studii postsecundare, postsecundare nonterţiare în anul 2019 s-a desfășurat în conformitate
cu curricula la programele de formare profesională pe specialități și calificări și cu orarul lecțiilor.
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În cadrul Rețelei de Sănătate a Europei de Sud-Est, Republica Moldova este gazda Centrului Regional
de Dezvoltare în Sănătate în domeniul resurselor umane în sănătate. În anul 2019, colaborarea cu
partenerii externi a fost una de succes: au fost stabilite relații cu parteneri externi pe domeniul resurse
umane în sănătate din instituțiile relevante din România, Ungaria, Rwanda, Germania și Norvegia, iar
comunicarea cu rețeaua de institute de sănătate din Comunitatea Statelor Independente s-a desfășurat
sub forma de participare la seminare on-line.
În luna mai 2019 a fost asigurată buna desfășurare a conferinței internaționale cu genericul „Timpul de
lucru și nursele în țările membre ale RSESE: pericolele pentru sănătate și siguranță, experiența UE în
ajustarea legislației. Norme și excepții” cu participarea a peste 50 de delegați din 10 țări.
Pe parcursul anului 2019 au fost organizată colectarea informaţiei privind situaţia medico-demografică
(în formă de text, tabele, grafice); colectarea datelor cu privire la resursele umane din țară - Forma
statistică 17 si 17a; colectarea și compilarea datelor privind necesitatea la nivel național în resurse
umane în sănătate cu studii medicale medii și superioare. Informația nominalizată a fost utilizată la
elaborarea proiectului Strategiei Naționale de Sănătate 2020-2030 pe componenta Resurse Umane în
Sănătate și la lucrările Conferinței Naționale din 05.12.2019: Dialogul de Politici „Direcțiile strategice
de dezvoltare ale sistemului de sănătate din Republica Moldova”.
În martie 2019, în cadrul misiunii OMS privind fortificarea componentei resurse umane din sistemul
sănătății, au fost organizate un atelier de lucru cu tema: „Planificarea resurselor umane din domeniul
sănătății” și masa rotundă „Privind utilizarea Sistemului Informatic de Evidență a Resurselor Umane
din Sistemul Sănătății” ambele conform planului de acțiuni cu privire la în implementarea Strategiei de
Dezvoltare a Resurselor Umane din Sistemul Sănătății pentru anii 2016-2025.
Concluzii
În 2019, activitatea pe domeniul resurse umane în sănătate s-a desfășurat conform planului de acțiuni
privind implementarea Strategiei de dezvoltare a resurselor umane din sistemul sănătății pentru anii
2016-2025, stipulat în anexa la HG nr.452 din 15.04.2016.
Măsuri planificate pentru 2020
Acțiunile planificate pentru 2020 sunt în strictă concordanță cu planul de acțiuni pentru perioada 20162025: fortificarea capacităților naționale pe domeniu; continuarea comunicării și colaborării cu
partenerii externi; utilizarea instrumentelor internaționale (EC TAIEX) cu tema: „Lupta cu maladiile
non-transmisibile prin fortificarea și îmbunătățirea capacităților nurselor și a moașelor în țările membre
ale RSESE” desfășurarea căruia este planificată pentru trimestrul IV 2020 la Chișinău.
În parteneriat cu RSESE, pentru trimestrul IV 2020 în Republica Moldova este planificat atelierul de
lucru pe tema: „Licențierea activității medicale și sistemele de evidență a resurselor umane în sănătate.
Cadrul legal și experiențele țărilor membre RSESE”.
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3.4 OCUPAREA ȘI SALARIZAREA FORȚEI DE MUNCĂ
3.4.1 Cadrul instituțional al pieței muncii
O mai bună funcţionare a pieţei muncii este determinată şi de felul în care instituţiile relevante şi
actorii importanţi acţionează şi interacţionează pentru promovarea politicilor de ocupare, reglementarea
raporturilor de muncă, protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, promovarea
intereselor lucrătorilor şi angajatorilor. În promovarea politicii de ocupare rolul coordonator îi revine
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale, alături de alte instituţii al căror domeniu de
guvernare are impact direct asupra pieţei muncii, printre acestea regăsindu-se: Ministerul Economiei și
Infrastructurii, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, ministere din ramuri industriale şi altele.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) este autoritatea administrativă
subordonată Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure
implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și
asigurării de șomaj.
MISIUNEA ANOFM este de a spori posibilitățile de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc
de muncă, șomerilor și persoanelor care fac parte din categoria grupurilor vulnerabile, precum și
susține angajatorii la identificarea forței de muncă calificate și crearea locurilor noi de muncă. În anul
2019, un rol important a revenit ANOFM și subdiviziunilor teritoriale, care în contextul reorganizării
instituției și aprobării Legii nr. 105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă şi asigurarea de
șomaj a depus eforturi pentru satisfacerea necesităților clienților şi implementarea serviciilor și
măsurilor noi de ocupare prevăzute în noua Lege.
Un rol la fel de important pe piaţa muncii îl are şi Inspectoratul de Stat al Muncii, instituție ce
supraveghează felul în care se respectă legislaţia muncii, normele de securitate şi sănătate în muncă.
Dialogul social este o precondiţie pentru creşterea durabilă şi dezvoltarea socială, consolidarea
încrederii reciproce şi cooperarea între Guvern, lucrători şi angajatori. În pofida existenţei unui cadru
legal adecvat pentru a instituţionaliza dialogul social, acesta rămîne subdezvoltat.
Parteneriatele sociale, la nivel local, între autorităţi şi actorii locali/comunitate lipsesc, acest lucru
generînd participarea limitată a comunităţii la politicile de dezvoltare locală şi, ca urmare, creşterea
discrepanţei dintre mediul urban şi rural în ceea ce priveşte crearea locurilor de muncă şi ocuparea
forţei de muncă.
Impactul procesului migrațional asupra pieței muncii și a necesităților specifice ale cetățenilor reveniți
de peste hotare determină implicarea și consultarea Biroului pentru Relații cu Diaspora, responsabil de
coordonarea tuturor politicilor de stat în domeniul diasporei, și a Biroului Migrație și Azil.
3.4.2 Situația pe piața muncii
În anul 2019 situația pe piața forței de muncă din Republica Moldova se caracterizează printr-o
descreștere a populației ocupate comparativ cu anul 2018, astfel conform datelor BNS în anul 2019 a
constituit 872,4 mii persoane, care se include în forța de muncă (populația activă) - 919,3 mii persoane.
Aceste schimbări se datorează aplicării în anul respectiv a modificărilor la metodologia Anchetei forței
de muncă, avînd ca scop îmbunătățirea calității indicatorilor statistici și obținerea unei imagini mai
exacte a situației pe piața muncii din Republica Moldova1.
Disparități importante pe sexe în cadrul forței de muncă nu s-au înregistrat: ponderea bărbaților în total
forța de muncă (51,7%) a fost mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (48,3%), la fel și ponderea
forței de muncă din mediul rural a fost mai mare decât ponderea din mediul urban (53,7% și, respectiv,
46,3%). La fel și în cazul populației ocupate ponderea bărbaților (51,3%), a fost mai mare în
comparație cu a femeilor (48,7%). În distribuția ocupării după mediile de reședință, prevalează mediul
rural cu 53,6% față de mediul urban cu 46,4%.

1

Pentru mai multe detalii accesați următorul link https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6617
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În ceea ce privește indicatorul de vîrstă, la populația tînără cu vîrsta cuprinsă între 15-29 de ani, se
atestă un procent mai scăzut atît a ratei de participare (33,7%), cît și de ocupare (30,9), în comparație
cu alte categorii de vîrstă. Totodată, rata de șomaj la tinerii cu vîrstele cuprinse între 15-24
înregistrează valori practic duble (10,4%) față de rata de șomaj la nivel de țară (5,1%). Totodată, și în
categoria de vîrstă 15-29 de aici rata șomajului este destul de înaltă, constituind 8,5%. Astfel, analiza
acestor date scoate în evidență vulnerabilitatea populației tinere pe piața forței de muncă în comparație
cu celelalte categorii de vîrstă.
În 2019, ponderea tinerilor NEET a constituit 19,5% din numărul total de tineri cu vârsta de 15-24 ani,
27,4% - în rândul tinerilor de 15-29 ani și, respectiv, 30,8% în rândul celor de 15-34 ani. Indicatorul
dat înregistrează valori mai mari în rândul femeilor (40,3%) în comparație cu bărbații (21,2%) .
O altă categorie vulnerabilă pe piața muncii sunt și persoanele cu dizabilități. Conform datelor BNS,
rata de participare a persoanelor cu dizabilități, în anul 2019 a constituit 17,2 % (16,9% - bărbați,
17,5% - femei). După mediul de reședință, 16,6% sunt înregistrați în mediul urban și 17,5% în mediul
rural.
Totodată, rata de ocupare a acestora a constituit 16,5% (15,9% - bărbați și 17,2% - femei). Rata de
ocupare a persoanelor cu dizabilități din mediul rural a fost mai înaltă (17,0%) în comparație cu rata
pentru cele din mediul urban (15,6%). Ce ține de rata de șomaj, printre persoanele cu dizabilități,
aceasta a constituit 3,8%, inclusiv 5,6% la bărbați și 1,9% la femei.
Conform datelor ANOFM, în perioada de raportare au fost înregistrați cu statut de șomer 529 de
persoane cu dizabilități, dintre care 194 persoane au fost plasate în cîmpul muncii (36,6%).
Deși, numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internațional al Muncii, în anul 2019 a
fost de 46,9 mii persoane, din datele ANOFM se atestă o descreștere a numărului șomerilor înregistrați.
Astfel, numărul șomerilor diminuîndu-se de la 35,5 mii în anul 2018 la 31,4 mii în anul 2019, ceea ce
constituie cca 11,5 %.
Din distribuția persoanelor ocupate pe activități economice rezultă că fiecare a 5-a persoană activa în
sectorul agricol (21,0%). Totodată, ponderea activităților non-agricole a fost de 79,0%
În repartizarea după forme de proprietate 70,7% din populația ocupată a activat în sectorul privat și
29,3% - în sectorul public.
În perioada de raportare, în sectorul informal au lucrat 16,8% din totalul persoanelor ocupate în
economie (în 2018 – 16,9%), iar 21,1% au avut un loc de muncă informal (în 2018 – 38,5%). Din
numărul persoanelor ocupate informal salariații au alcătuit 26,0%.
Din totalul salariaților 7,7% aveau un loc de muncă informal. Salariu „în plic” primeau 7,8% din
salariați, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură (50,6%),
comerț (15,3%), industrie (14,2%) și construcții (6,6%).
Din datele prezentate de ANOFM, din numărul total de șomeri plasați în cîmpul muncii (11246
persoane), preponderent aceștia au fost plasați în industrie, - 4087 persoane (cca 36%), urmați de cei
plasați în agricultură, - 1466 persoane (cca 13%) și comerț cu ridicata și amănuntul, - 1290 persoane
(cca 11%).
O provocare pentru piața muncii din Republica Moldova o reprezintă numărul locurilor de muncă
vacante, înregistrate și neocupate. Conform datelor ANOFM, au fost înregistrate 34,2 mii locuri de
muncă vacante, cu 30,5% mai puține comparativ cu anul 2018, cea mai mare parte a acestora se
adresează persoanelor cu nivel de instruire profesional tehnic secundar, mediu general și pentru
muncitorii necalificați (cca 74%). Totodată, cca 26% din locurile de muncă vacante se adresează
persoanelor cu nivel de instruire superior şi profesional tehnic postsecundar (pentru funcționari).
Totodată, cele mai multe locuri vacante sunt înregistrate în industria prelucrătoare și extractivă, la polul
opus fiind activitățile financiare.
O dată cu intrarea în vigoare a noii Legi nr.105/ 2018 cu privire la promovarea ocupării forței de
muncă și asigurarea de șomaj, ANOFM a acordat un șir de servicii și măsuri de ocupare potențialilor
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beneficiari înregistrați cu statut de șomer. Astfel, conform datelor ANOFM din nr. total înregistrați în
anul 2019 cu statut de șomer constituie - 31,4 mii persoane (dintre care 14,8 fiind femei) - 11,2 mii
șomeri au fost plasați în câmpul muncii, ceea ce a constituit o diminuare cu 11% față de anul 2018. Din
totalul șomerilor înregistrați, se constată că, ponderea femeilor (47%) s-a situat în perioada data sub cea
înregistrată în rîndul bărbaţilor (53%), iar comparativ cu anul precedent s-a menținut aceeași tendință.
Din structura șomerilor pe grupe de vârstă, observăm că cei mai mulți șomeri sunt din intervalul de
vîrstă 30-49 ani cu o pondere de 49%, urmați de cei cu vîrsta 50-65 ani (29%) și cei de 16-29 ani cu
22%. Dacă e să comparam cu anul 2018, observăm că a crescut cu 4% ponderea șomerilor cu vîrsta 5065 ani și a scăzut numărul celor de 16-29 ani cu 4%, ponderea celor de 30-49 ani a rămas la același
nivel. De asemenea, în 2019 se observă o tendință de scădere a persoanelor tinere, care se înregistrează
la subdiviziunile teritoriale în căutarea unui loc de muncă și o creștere a celor mai în vîrstă (50-65 ani)
față de 2018. Aceasta se datorează faptului că persoanele tinere își găsesc mai ușor un loc de muncă,
având mai multe abilități și posibilități de căutare a unui loc de muncă și nu necesită suport din partea
subdiviziunilor teritoriale de ocupare a forței de muncă .
Pe parcursul ultimilor ani, se atestă o tendință de creștere a șomerilor cu nivel de instruire
primar/gimnazial/liceal înregistrați la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, astfel
în anul 2019 constituind - 51% din numărul total de şomeri înregistraţi (Figura 3.4.1).
Fig.3.4.1. Șomeri înregistrați după vârstă și studii, %
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După medii de reședință, ponderea persoanelor înregistrate cu statut de șomer din mediul rural a fost
mai mare (67%) față de cea urbană și care în dinamică arată o tendință de creștere, comparativ cu anul
2018 - 64%, ceea ce ne face să constatăm că în acest sector persistă lipsa oportunităţilor de angajare.
În anul 2019 în baza de date a ANOFM au fost înregistrate 34,3 mii locuri vacante de la cca 4 mii de
angajatori. Comparativ cu anul trecut, s-a micșorat numărul de locuri vacante cu 30%, iar numărul
agenților economici de la care au fost înregistrate locurile vacante cu 27%. Pe medii de reședință,
structura locurilor vacante rămâne stabilă comparativ cu anul precedent, majoritatea menținându-se în
sectorul urban (85%).
Analizînd distribuția locurilor vacante pe activități economice se observă că cele mai multe locuri sunt
din Industrie (30%), urmate de Comerț cu ridicata și amănuntul; întreținerea și repararea
autovehiculelor și motocicletelor (15%), Agricultură, silvicultură și pescuit (9%), etc. (Figura 3.4.2).
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Fig. 3.4.2. Locuri vacante pe activități economice, %
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În dinamică, se constată o diminuare a numărului de locuri vacante în Învățământ (-3%), Industrie (2%), Agricultură, silvicultură și pescuit și Transport și depozitare (-1%). De asemenea, observăm că a
crescut ușor numărul locurilor vacante în Comerț cu ridicata și amănuntul; întreținerea și repararea
autovehiculelor și motocicletelor, alte activități de servicii și Construcții (+2%), Administrație publică
și apărare; asigurări sociale obligatorii (+1%).
În anul 2019, se simte o tendință de menținere ca și în 2018 a principalelor ocupații/ meserii în care s-a
înregistrat un număr semnificativ de locuri de muncă vacante, inclusiv care au fost declarate de
angajatori în mod repetat pe parcursul anului, precum: cusător, conducător auto, vânzător, medic și
asistent medical, bucătar, sudor, contabil, manager, precum și muncitor necalificat, hamal.
Rezultatele obținute de către ANOFM ca urmare a implementării măsurile active de ocupare a
forței de muncă:
Pe parcursul anului 2019 de servicii de informare și consiliere profesională au beneficiat cca 65,4 mii
persoane, iar de servicii de intermediere a muncii au beneficiat 19,4 mii persoane, din care 11245 au
fost angajați în cîmpul muncii.
De formare profesională au beneficiat 1090 persoane, dintre care cca 80% (868) au absolvit cursurile,
comparativ cu anul 2018 numărul absolvenților s-a diminuat cu 61%. Din numărul total de absolvenți,
882 persoane au fost plasate în cîmpul muncii.
Au beneficiat de servicii de ghidare în carieră 10,1 mii persoane, dintre care 4670 persoane (45,9 %)
sunt cu statut de șomer.
Pe parcursul anului 2019, au beneficiat de ajutor de șomaj 3560 de șomeri și 570 de șomeri au
beneficiat de alocație de integrare şi reintegrare.
În 2019 au fost antrenate la stagiul profesional 6 persoane. De asemenea, pe parcursul anului 2019, au
fost acordate agenților economici 26 de subvenții pentru angajarea în cîmpul muncii a șomerilor care
necesită suport suplimentar pe piața muncii, în valoare totală de 220,2 mii lei, iar 45 șomeri au fost
angajați urmare a subvenționării.
Pe parcursul perioadei de raportare, au beneficiat de subvenții pentru crearea locurilor noi de muncă 1
angajator, iar pentru adaptarea locurilor de muncă 2 angajatori. În rezultatul subvenționării au fost
angajate în câmpul muncii 7 persoane cu dizabilități.
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Pe parcursul anului 2019 a fost stimulată mobilitatea profesională a 62 de șomeri, din care de
indemnizație unică de încadrare - 32 persoane, de indemnizație unică de instalare - 30 persoane.
De servicii de reabilitare profesională au beneficiat 16 șomeri cu dizabilități locomotorii, dintre care 6
femei. Urmare a acestui serviciu a fost angajată în cîmpul muncii o persoană.
La fel, întru realizarea indicatorilor de ocupare, ANOFM a organizat diverse campanii de informare, de
sensibilizare, tîrguri ale locurilor de muncă, atît la nivel naţional cît şi local, cu implicarea agenților
economici și instituțiilor de învăţămînt, în care au fost prezentate diverse oportunități de angajare,
inclusiv pentru tineri.
În vederea diminuării discrepanței între cererea și ofertă de competențe, cât și alinierea competențelor
la cerinţele pieţei muncii, precum și dezvoltarea Cadrului Național al Calificărilor, Comitetele
sectoriale au elaborat 6 standarde ocupaționale, iar numărul total al standardelor ocupaționale existente
constituie în prezent - 38 de standarde ocupaționale.
În ultimii ani, se atestă o intensificare a activității Comitetelor sectoriale. Pe parcursul anului a fost
constituit Comitetul sectorial pentru formarea profesională în domeniul distribuției apei, salubritate,
gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare, în total fiind înregistrate în prezent - 6 Comitete
sectoriale, precum: în ramura construcțiilor; în agricultură și industria alimentară; în ramura
industria ușoară; în comerț, hoteluri și restaurante; în domeniu intermedieri financiare și asigurări;
tranzacții imobiliare și în domeniul distribuției apei, salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de
decontaminare. Respectiv, în anul 2019 - 3 dintre Comitetele sectoriale (din sectorul comerț, hoteluri și
restaurante, agricultură și industria alimentară și în ramura intermedieri financiare și asigurări,
tranzacții imobiliare) au implementat 10 proiecte finanțate din bugetul de stat, în valoare de 936 969
lei.
Astfel, urmare a implementării acestor proiecte Comitetele sectoriale au realizat următoarele activității,
care au avut drept scop:
-

-

stabilirea relațiilor de colaborare cu agenții economici din sector, cu Comitetele sectoriale din
alte țări (România), cu instituțiile de învățământ, etc;
sporirea competitivității forței de muncă din sector, prin elaborarea programelor de formare
continue, instruirea de formatori și membri ai Comitetelor sectoriale; desfășurarea master–
classului pentru profesioniști și cadre didactice; organizarea Campionatului Gastronomic pentru
Juniori, ediția a IV-a „Promovarea meseriei de Bucătar, Cofetar, Brutar, Ospătar”;
sporirea gradului de informare despre activitatea Comitetelor sectoriale și sporirea vizibilității
acestora, prin dezvoltarea paginilor web și facebook.

Migrația forței de muncă
Migrația internațională în scop de muncă reprezintă unul din cele mai marcante fenomene care are un
impact direct asupra pieței muncii din Republica Moldova. Deși, la momentul actual nu sunt cifre
exacte care ar indica numărul cetățenilor Republicii Moldova plecați peste hotare, din varii motive,
precum ar fi deținerea dublei cetățenii, datele BNS, relevă faptul că, anual un număr de peste 300 mii
de persoane anual se află la muncă sau în căutarea unui loc de muncă peste hotare. Această tendință
care s-a conturat în perioada anilor 2013-2018 reflectă asupra tendințelor de stabilizare a fluxurilor
migraționale în scop de muncă din Republica Moldova. Constatăm că, în ceea ce privește distribuția
numărului estimativ al cetățenilor Republicii Moldova după țăra gazdă indică că, în topul țărilor de
destinație a lucrătorilor migranți moldoveni sunt: Federația Rusă, Italia, Germania, Regatul Unit al
Marii Britanii, Franța, Israel și Turcia. Totodată se contată că, tendințele de masculinizare a migrației
forței de muncă persistă, iar migrația în scop de muncă rămâne a fi caracterizată prin forța de muncă
relativ tînără.
Emigrarea în scop de muncă
În vederea gestionării eficiente a migrației forței de muncă, politica statului se orientează spre sporirea
oportunităților de angajare legală peste hotare, reglementarea imigrării legale a cetățenilor străini
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în scop de muncă în Republica Moldova, precum și monitorizarea procesului de reîntoarcere și
reintegrare a migranților moldoveni.
Astfel, asigurarea protecției lucrătorilor migranți moldoveni se realizează în conformitate cu
prevederile Legii nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de
șomaj, prin înregistrarea, în modul corespunzător, a contractelor individuale de muncă ale cetățenilor
Republicii Moldova angajați peste hotare după cum urmează:
în mod individual, în baza unui contract individual de muncă încheiat cu beneficiarul solicitant
înainte de ieșirea din țară;
- prin intermediul agențiilor private de ocupare a forței de muncă, care dispun de licență;
- în conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale.
În ceea ce privește aplicarea prevederilor legislative cu privire la înregistrarea contractelor individuale
de muncă, remarcăm că pe parcursul ultimilor ani sunt observate tendințe ascendente în
înregistrarea la ANOFM a agențiilor private de plasare în cîmpul muncii peste hotare, cît și a
contractelor individuale de muncă încheiate prin intermediul acestora.
-

ANOFM a examinat și avizat în total 177 proiecte de acorduri de colaborare și proiecte ale contractelor
individuale de muncă prezentate de agenții economici, care doresc să obțină licența de plasare în
câmpul muncii peste hotare: 76 avize pozitive și 101 avize negative. Au fost examinate și înregistrate
la ANOFM 5686 contracte individuale de muncă a cetățenilor Republicii Moldova angajați prin
intermediul agențiilor private de plasare în câmpul muncii (cu 55% mai mult decât în anul 2018).
În 2019, cu scopul eficientizării activității agențiilor private de plasare a cetățenilor Republicii
Moldova peste hotare, sporirii legalității procesului de plasare peste hotare, precum și combaterii
fenomenului de exploatare prin muncă, MSMPS a demarat procedura de modificare a cadrului
normativ în domeniul migrației de muncă.
În scopul promovării migrației legale (circulare) și sporirii gradului de protecție a persoanelor aflate la
muncă în străinătate, a continuat extinderea oportunităților legale de angajare a cetățenilor Republicii
Moldova peste hotare prin încheierea/ implementarea acordurilor bilaterale cu statele de destinație, care
reprezintă instrumente importante în gestionarea migrației circulare de muncă .
Actualmente Republica Moldova are semnate 7 acorduri bilaterale în domeniul migrației de muncă
cu Ucraina, Federația Rusă, Azerbaidjan, Belarus, Italia, Israel și Bulgaria (ultimul fiind semnat în anul
2018). Pe parcursul anului 2019 a continuat implementarea Acordului bilateral moldo-israelian privind
angajarea temporară a cetățenilor moldoveni în anumite sectoare din Israel (domeniul construcțiilor).
În baza acestui Acord 1567 cetățeni moldoveni au fost angajați în Statul Israel, cu 9 % mai mult decât
în anul 2018 (1435 persoane). Lucrătorii moldoveni angajați în Statul Israel, beneficiază de aceleași
drepturi și obligații de muncă ca și lucrătorii băștinași. Începând cu anul 2019 s-a început
implementarea prevederilor Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii
Bulgaria privind reglementarea migrației de muncă, intrat în vigoare la 12 septembrie 2018. În baza
Acordului dat, angajatorii bulgari au prezentat 245 oferte de muncă, oferind 1245 locuri de muncă în
diferite domenii: hotelier, industrie ușoară, construcții etc. Au fost depuse 134 cereri din partea
solicitanților din țară, fiind angajați pe teritoriul Bulgariei 58 lucrători moldoveni.
Totodată, menționăm că numărul total al angajaților peste hotare cu contracte individuale de muncă
înregistrate la ANOFM (angajați prin intermediul agențiilor private de ocupare și prin intermediul
acordurilor bilaterale interguvernamentale) a fost de 7311 persoane și este în creștere față de anul
precedent cu 61%.
Reintegrare a cetățenilor reveniți
În scopul facilitării reintegrării cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv pe piața muncii, pe parcursul
anului 2019 a continuat implementarea Acordului-cadru de parteneriat între Ministerul Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova și Oficiul Francez pentru Imigrare și Integrare al
Republicii Franceze (OFII) pentru punere în aplicare a programului OFII de ajutor pentru reintegrare în
Republica Moldova, semnat la 2 octombrie 2017. În baza Acordului, OFII oferă suport în vederea (i)
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reintegrării sociale, (ii) reintegrării pe piața muncii și (iii) reintegrării prin inițierea unei afaceri. Astfel,
numărul total al proiectelor finanțate în anul 2019 a constituit - 120 proiecte (33 proiecte sociale de
nivel 1 și 87 proiecte de nivel 3).
Totodată, cu suportul proiectului „Migrație și Dezvoltare Locală” (MiDL) a fost elaborat Mecanismul
Interinstituțional de referire pentru (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reveniți de peste
hotare. Prin urmare, în anul 2019, la nivel local s-a încheiat procesul de semnare a Memorandumului
de înțelegere la nivel central privind implementarea Mecanismului interinstituţional de referire pentru
(re) integrarea cetăţenilor Republicii Moldova reîntorşi de peste hotare. Scopul mecanismului se referă
la prestarea serviciilor calitative de reintegrare în societate și dezvoltarea parteneriatelor sociale în
oferirea asistenței necesare în procesul de reintegrare socială și profesională a cetățenilor reîntorși de
peste hotare.
Drept rezultat, pe parcursul anului 2019, la STOFM au fost înregistrați cu statut de şomer 1029
persoane revenite de peste hotare, din care 215 au fost angajate în cîmpul muncii, inclusiv 80 femei
(37,2%). De ajutor de șomaj au beneficiat 16 persoane. Cei mai mulţi cetățeni ai Republicii Moldova
reîntorși de peste hotare și înregistrați cu statut de șomer au revenit din Federația Rusă - 483 pers.
(47%), Italia - 99 pers. (9,6%), Polonia - 68 pers. (6,6%), Germania - 73 pers. (7%), Turcia – 52 pers.
(5%) și Cehia – 44 pers. (4,3%) etc.
Beneficiari ai serviciilor de informare și consiliere profesională au fost 995 persoane, din care 360
femei. Servicii de sănătate au accesat 90 persoane, din care 35 femei. Observăm o pondere mare de
înregistrare a cetățenilor reveniți din localitățile rurale - 616 pers. (60%), din care 205 femei (20%).
Provocări cu impact asupra pieteți muncii din Republica Moldova
Principalele provocări cu impact asupra ofertei de muncă:
1) tendințe demografice negative, care generează diminuarea numărului populaţiei şi, implicit, a
populaţiei active, îmbătrînirea populaţiei, inclusiv a capitalului uman, tendinţa de creştere a ratei de
dependenţă; migraţia internaţională în scop de muncă şi capacităţile reduse de capitalizare a
potenţialului migraţional (migranţi reîntorşi şi remitenţe) pentru dezvoltare;
2) educaţia şi calificările neadecvate pentru majorarea nivelului de ocupare şi creştere
economică sînt cauzate de un şir de factori: lipsa unei corelări între cererea şi oferta pe piaţa muncii;
existenţa unui sistem de educaţie şi formare profesională încă neadaptat la nevoile pieţei muncii;
participarea scăzută a sectorului privat la sistemul de educaţie şi formare profesională; cultura
antreprenorială scăzută.
Provocări cu impact asupra cererii de muncă
1) mediul insuficient de favorabil pentru creşterea economică şi crearea locurilor de muncă
durabile şi calitative/ atractive: progresul lent în ameliorarea climatului de afaceri; existenţa paradigmei
de dezvoltare economică bazate pe consum; gradul înalt al economiei informale; creşterea economică
nesustenabilă cu potenţial limitat de creare a locurilor de muncă; creşterea economică asimetrică;
extinderea activităţilor în „agricultura de subzistenţă”; lipsa unui dialog social veritabil cu privire la
măsurile şi politicile macroeconomice, productivitatea joasă a muncii;
2) deficitul de forţă de muncă calificată adecvat, în special în mediul rural, atît pentru
agricultura tehnologizată, cît şi pentru dezvoltarea afacerilor în sectoarele nonagricole.
CONCLUZII
Piața muncii a Republicii Moldova suferă atât din punct de vedere a cantității, cît și calității forței de
muncă. Prin urmare, ratele joase de participare și ocupare a populației, sunt cauzate de mai mulți
factori, precum migrația externă, îmbătrânirea populației, structura economică și a ocupării
nefavorabilă ș.a. De asemenea, acumularea capitalului uman este influențată negativ de calitatea
sistemului educațional, discrepanța dintre oferta și cererea forței de muncă calificată, migrația ș.a.
Factorii demografici, cu influență asupra ratei de activitate sînt creșterea ponderii populației în vârstă,
care are un nivel scăzut de participare pe piața muncii. În acest context, sporirea ratei de activitate va
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rămâne o provocare pentru politicile publice. Numărul persoanelor inactive din punct de vedere
economic este în creștere din cauza scăderii cererii de forță de muncă. Declinul populației va avea o
influență tot mai mare asupra pieței muncii, deoarece va duce la diminuarea cantitativă și calitativă a
ofertei forței de muncă. De aceea o condiţie importantă în redresarea situaţiei de pe piaţa muncii ar fi,
în primul rînd, ameliorarea situaţiei economice, în special din sectorul real al economiei, care este
generator de noi locuri de muncă, precum și continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității forţei de
muncă, reieșind din cerințele înaintate de către angajatori, precum și îmbunătățirea sistemului
educational, întrucît conform datelor ANOFM 60% din persoanele înregistrate cu statut de șomer nu
au nici o calificare.
De asemenea, creșterea discrepanțelor pe mediu de reședință rămâne o provocare semnificativă pe
termen mediu și lung pentru dezvoltarea durabilă a economiei naționale, întrucît pe parcursul anului
cele mai multe locuri vacante au fost înregistrate în mediul urban, comparativ cu numărul șomerilor
înregistrați în mediul rural. Pe piața muncii continuă să predomine locurile de muncă ce necesită
competențe joase sau medii, iar ponderea locurilor de muncă ce necesită competențe înalte a crescut
foarte lent.
Tinerii NEET în 2019 au reprezentat 27,4% din populația tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15- 29 ani,
femeile fiind mai expuse la inactivitate în comparație cu bărbații. Astfel, tinerii NEET prezintă
potențialul intern de forței de muncă care ar putea să acopere o eventuală creștere a ofertei.
Ratele de activitate mai joase ale populației din mediul rural sunt cauzate și de migrația cetățenilor
moldoveni peste hotare. Piața muncii din Republica Moldova se caracterizează prin prezența unor
decalaje de gen, unele din ele amplificându-se doar cu timpul. Bărbații sunt mai activi pe piața muncii
și primesc în medie un nivel de salarizare mai înalt decât femeile. Totodată, activitatea economică mai
sporită a bărbaților rezultă și în rate mai mari de migrație externă în comparație cu femeile, dar și întrun nivel mai înalt de ocupare informală.
Se atestă tendință de stabilizare a migrației în scop de muncă din Republica Moldova, anual aflându-se
peste hotare la muncă sau în căutarea unui loc de muncă peste 300 mii de persoane. De asemenea, se
constată sporirea activității legale de plasare a cetățenilor Republicii Moldova peste hotare,
caracterizată prin sporirea numărului de agenții private care se înregistrează pentru a obține licență,
inclusiv procesul de angajare peste hotare capătă un caracter legal, fiind înregistrată o creștere de pînă
la 61% a ratei de înregistrare a contractelor individuale de muncă la ANOFM.
La reîntoarcere, cetățenii moldoveni reveniți de peste hotare întîmpină cele mai multe probleme,
precum: 1) lipsa locurilor de muncă în mediul rural, neacceptarea locurilor de muncă disponibile pe
piața muncii din Republica Moldova acestea fiind prost remunerate; 2) probleme de sănătate; 3)
probleme sociale; 4) lipsa actelor de identificare; 5) integrarea copiilor în sistemul educațional, inclusiv
recunoașterea actelor de studii. De asemenea, la revenire majoritatea cetățenilor încearcă să se angajeze
pe cont propriu sau să identifice noi posibilități de a pleca peste hotare, iar adresabilitatea pentru
serviciile de suport ale ANOFM și altor instituții este una redusă.
Problema reintegrării, în unele cazuri, dificile a cetățenilor reîntorși de peste hotare constă în
funcționarea ineficientă a instituțiilor publice la nivel local și central și fluctuația cadrelor din cadrul
acestor instituții.
3.4.3. Politica salarială
Politica salarială reprezintă la nivel macro și microeconomic, instrumentul concret de reglare a cererii
și ofertei forței de muncă, de îmbinare a ocupării și folosirii eficiente a forței de muncă.
Astfel, pentru posesorul de forță de muncă, pentru angajat, salariul reprezintă un venit și este
principalul mijloc de existență a sa. Politicile salariale nu trebuie să neglijeze nevoile și scopurile
fundamentale ale oamenilor, salariul fiind un mijloc de a satisface nu numai necesitățile fizice și
biologice de bază ale angajaților, ci și un mijloc de a satisface nevoile sociale și personale ale acestora.
Pe fundalul acestei situaţii privind salariile din Republica Moldova autorităţile publice depun eforturile
necesare încît politica de salarizare să urmărească scopul de creştere durabilă a salariilor, de atenuare a
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diferenţierii pe ramuri ale economiei, precum şi asigurării creşterii competitivităţii economice şi a
productivităţii muncii.
Salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma
de organizare juridică, este reglementată de Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002, Codul
muncii, Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din
unităţile cu autonomie financiară şi Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie 2010 cu privire la
cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.
Statul reglementează salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară prin stabilirea
cuantumului minim garantat a salariului în sectorul real, precum şi unele norme şi garanţii de stat
(plata sporurilor de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, plata orelor de noapte,
plata orelor suplimentare, plata pentru orele de staţionare şi aflarea în şomajul tehnic, etc.).
În funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a
productivităţii muncii la nivel naţional, de la 1 mai 2019 a fost modificat cuantumul minim garantat al
salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de
tipul de proprietate și forma de organizare juridică) și stabilit în mărime de 2775 lei pe lună față de
2610 lei în anul 2018, sporind astfel cota salariului înregistrat cu cel puțin 165 lei.
Angajatorii la alegere pot aplica sistemul tarifar de salarizare sau sistemele netarifare de salarizare.
Salariile tarifare și salariile funcției concrete, precum și alte forme și condiții de salarizare în unitățile
economice, se stabilesc prin negocieri colective sau individuale între angajatori și salariați sau
reprezentanți ai acestora, în funcție de posibilitățile financiare ale angajatorilor.
În cazul aplicării sistemului tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare, ca
element de bază și obligatoriu, se reglementează la nivel de ramură sau de întreprindere, prin
negocieri, în convențiile colective la nivel de ramură sau în contractele colective de muncă.
Prin urmare, salariile de funcţie în sectorul real al economiei se stabilesc în funcţie de calificarea,
gradul de pregătire profesională şi competenţă a angajatului, gradul de răspundere pe care îl implică
lucrările executate şi complexitatea lor.
Au fost extinse drepturile şi posibilităţile partenerilor sociali de stabilire a normelor salariale în cadrul
dialogului social prin încheierea convenţiilor colective la nivel de ramură şi a contractelor colective de
muncă la nivel de întreprindere.
Salariul mediu al unui angajat din sectorul real în anul 2019 a constituit 7627,1 lei, majorîndu-se de
1,58 ori faţă de anul 2015 (4814,6 lei), iar în sectorul bugetar a constituit 6636,2 lei, majorîndu-se de
1,6 ori faţă de anul 2015 (4125,3lei).
În aspect ramural, diferențierea nivelului salarizării în cea mai mare măsură reflectă situația economică
din ramurile respective.
În ansamblu dinamica salariilor medii ale angajaţilor din ramurile sectorului real se caracterizează prin
datele tabelului ce urmează.
Tabel nr. 3.4.1. Dinamica salariilor medii ale angajaților din ramurile sectorului real, 2015 – 2019
2015

2016

2017

2018

2019

Salariul mediu nominal al unui lucrător din economia
națională, lei
majorarea față de anul precedent, %
Cîștigul salarial real al unui salariat, în % față de anul
precedent (ajustat la indicele prețurilor de consum)
din care:
în sectorul bugetar, lei

4610,9

5084,0

5697,1 6446,4

7356,1

110,5
107,0

110,3
103,7

112,1
105,2

114,1
108,9

4125,3

4359,7

4950,1 5675,1

6636,2

majorarea față de anul precedent,%
în sectorul real, lei
majorarea față de anul precedent,%
inclusiv pe ramuri:

112,3
4814,6
110,0

105,7
5390,1
112,0

113,5 114,6
6000,1 6748,2
111,3 112,5

116,9
7627,1
113,0
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113,2
109,9

Agricultura, silvicultura și pescuit
3083,3
majorarea față de anul precedent,%
111,1
Industria extractivă
4539,2
majorarea față de anul precedent,%
102,5
Industria prelucrătoare
4485,2
majorarea față de anul precedent,%
111,0
Producția și furnizarea de energia electrică și termică, gaze, 8134,2
apă caldă și aer condiționat
majorarea față de anul precedent,%
112,3
Construcții
4559,0
majorarea față de anul precedent,%
104,6
Comerț cu ridicata și amănuntul; Intreținerea și repararea 3903,2
autovehiculelor și motocicletelor
majorarea față de anul precedent,%
110,0
Hoteluri și restaurante
3065,6
majorarea față de anul precedent,%
109,9
Transport și depozitare
4410,9
majorarea față de anul precedent,%
108,2
Informații și comunicații
9794,9
majorarea față de anul precedent,%
Activități financiare și de asigurări
8659,6
majorarea față de anul precedent,%
110,4
Tranzacții imobiliare
4262,7
majorarea față de anul precedent,%
106,2

3345,6
108,5
4535,0
99,9
4877,8

4339,9
113,4
6082,9
120,0
6035,5

4846,1
111,7
6427,3
105,7
6607,9

112,0

109,5

8930,9

3825,6
114,3
5071,0
111,8
5389,9
110,5
10102,4

109,8
5064,5
111,1
4558,0

113,1
5649,8
111,6
5120,1

108,3
6456,2
114,3
6009,7

113,1
7301,5
113,1
6729,4

116,8
3474,3
113,3
4745,9
107,6
11056,3
112,9
10338,9
119,4
4841,2
113,6

112,3
3839,7
110,5
5389,7
113,6
12473,0
112,8
11034,7
106,7
5175,3
106,9

117,4
4578,3
119,2
6076,3
112,7
14289,2
114,6
12181,8
110,4
5608,4
108,4

112,0
5155,3
112,6
6978,7
114,8
16329,0
114,3
13834,0
113,6
6167,4
110,0

108,7

10939,8 12375,7

Sursa: Biroul Național de Statistică.

În anul 2019 salariul mediu lunar din economia naţională a constituit 7356,1 lei şi s-a mărit faţă de
anul 2018 în valoare nominală cu 14,1%, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum)
– cu 8,9%. În sectorul real cîștigul salarial mediu a constituit 7627,1 lei, iar în sectorul bugetar –
6636,2 lei (Tabelul nr.1.)
În perioada respectivă în comparație cu anul precedent, s-a manifestat o creștere nesimnificativă a
salariilor în sectorul real (13,0%), față de salariul mediu total pe economia națională (14,1%), sau cu
3,9 puncte procentuale mai puțin decît în sectorul bugetar (16,9%).
În scopul sporirii cotei înregistrate a salariului şi diminuării fenomenului negativ al plăţii salariilor „în
plic”, a contabilităţii duble şi „muncii la negru”, în perioada de referință a continuat implementarea
Planului de acţiuni privind minimizarea practicii achitării salariilor „în plic” şi „muncii la negru”,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 477 din 28 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Astfel, pentru anul 2019 au fost preconizate acțiuni ce țin de: sporirea cotei de înregistrare a salariului;
intensificarea controlului în scopul depistării evaziunilor și contracarării fenomenului „muncii la
negru”; antrenarea sindicatelor în activitate de anihilare a „muncii la negru” și a plății salariilor „în
plic” și promovarea politicilor de educație juridică a salariaților.
Ca rezultat, pe parcursul anului 2019 pentru sporirea cotei înregistrate a salariului anual, s-a majorat
cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real pe măsura creșterii însumate a indicelui prețului
de consum și a productivității muncii. În anul 2019 cuantumul minim garantat a fost stabilit în mărime
de 2775 lei pe lună, în creștere cu 6,3%.
În cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real nu se includ plățile suplimentare, adaosul
pentru munca prestată în program de noapte, în zilele de repaus și sărbătoare nelucrătoare, sporul
pentru munca prestată în condiții nefavorabile, precum și alte plăți de stimulare sau compensare.
Restanțe salariale
În contextul monitorizării modului şi termenilor de achitare a salariilor în sectorul real al economiei,
întru respectarea Programului de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii, de către inspectorii de
muncă pe parcursul anului 2019, au fost întreprinse 56 vizite de control (inclusiv 47 inopinate) la
agenţi economici, ce au admis restanţe la plata salariilor în sumă de 14,977 mil.lei față de 1106
angajați, din care 249 femei. Totodată au fost constatate datorii istorice de circa 8 mil. lei față de 226
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angajați la 7 agenți economici. De către inspectorii de muncă au fost stabiliți termeni de lichidare a
restanţelor salariale și au fost încheiate procese verbale cu privire la contravenţie în temeiul art.57 al.1
Codul contravențional. Repartizarea restanțelor salariale a agenților economici după genul de activitate
este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabel 3.4.2. Suma datoriilor salariale, repartizată pe genuri de activitate, stabilite în urma
activităților de control în anul 2019 în comparație cu anul precedent
Nr.
d/o
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Genul de activitate
2019
118790
669637
2895037,32
4799881,35
866582
267056
30325,75
87648
1614733
3377795,67
60025,75
190114
14977625,84

Transport şi depozitare
Industria prelucrătoare
Agricultură, silvicultură şi pescuit
Distribuţia apei, salubritate
Construcţii
Tranzacţii imobiliare
Industria extractivă
Comerţ cu ridicata și cu amănuntul
Sănătate și asistență socială
Alte activități de servicii
Energie electrică, termică, gaze, apă caldă
Administrația publică și apărare
Activități de spectacole, culturale și recreative
Hoteluri și restaurante
Total

Suma restantă, (lei)
2018
5589,17
5557289,25
2140062,25
2014440,03
5502606,09
13125,1
6491952,15
56966,22
5500991,89
1056714,21
93282,65
28433019,01

Cu toate că numărul activităților de inspecție asupra activității de întreprinzător în anul 2019 a fost
redus față de anul 2018, rezultatele activităților de control scot în evidență o tendință de creștere a
datoriilor salariale față de angajați în unele domenii 10 de activitate. Astfel, evoluţia sumelor datorate
denotă că, cele mai mari restanţe predomină în domeniul distribuției apei și salubrizării; energiei
electrice, termice, gazelor, apei calde; agriculturii, silviculturii și pescuitului; transportului şi
depozitării.
3.4.4. Munca nedeclarată
Un fenomen îngrijorător prezintă munca nedeclarată, cu consecințe grave pentru societate și pentru cei
direct implicați. Astfel, pentru realizarea obiectivului „Intensificarea controlului în scopul depistării
evaziunilor fiscale şi contracarării fenomenului „muncii la negru” din Planul de acţiuni privind
minimizarea practicii de achitare a salariilor „în plic” şi muncii nedeclarate, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.477 din 28 iunie 2011 și Programului de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii,
au fost întreprinse 70 vizite de control inopinate la 41 agenți economici şi 29 angajatori-persoane
fizice. Totodată, de către inspectorii de muncă au fost examinate și întreprinse măsuri de soluționare a
150 petiții parvenite de la cetățeni, inclusiv 5 colective, în care a fost reclamată munca nedeclarată. De
asemenea, au fost examinate 37 sesizări ale Inspectoratului de poliție și Serviciului Fiscal de Stat
privind depistarea muncii nedeclarate.
Astfel, pe parcursul anului 2019 au fost depistate 111 persoane, ce activau fără forme legale de
angajare, inclusiv 28 femei și 10 minori. Repartizarea după domeniul de activitate a persoanelor ce
prestau munca nedeclarată se prezintă în felul următor:
- la 23 angajatori din ramura agricolă activau 35 persoane;
- la 19 angajatori, ce prestau alte activităţi de servicii – 46 persoane;
- la 15 angajatori din comerț – 16 persoane;
- la 6 angajatori din ramura de transport – 6 persoane;
- la 5 angajatori din construcţie – 6 persoane;
- la 1 angajator din domeniul alimentației publice – 1 persoană;
- la 1 angajator din ramura industriei prelucrătoare – 1 persoană.
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Controalele întreprinse s-au finalizat cu întocmirea proceselor-verbale de control în care, de către
inspectorii de muncă, au fost înaintate prescripţii pentru remedierea cazurilor de încălcare a
prevederilor legale şi dispuse măsuri necesare pentru asigurarea respectării normelor de drept din
domeniul muncii. Au fost repuse în drepturi 31 persoane, fiindu-le legalizate relaţiile de muncă cu
angajatorii.
Cu prioritate, Inspectoratul de Stat al Muncii urmărește prevenirea și combaterea acestui fenomen
negativ, în special prin adaptarea și diseminarea bunelor practici implementate în alte țări europene,
dar și prin măsuri directe de depistare a muncii nedeclarate, întrucât subiecții muncii nedeclarate comit
un act rațional și asumat. Astfel, în temeiul Regulamentului comun privind activitatea echipelor
multidisciplinare pentru combaterea muncii nedeclarate, pe parcursul anului 2019, inspectorii de
muncă au întreprins vizite de control în comun cu colaboratori ai altor autorități publice, după cum
urmează:
▪ cu colaboratori ai Agenției Naționale pentru Sănătate Publică a fost efectuată 1 vizită de
control în baza unei petiţii, în rezultatul căreia a fost depistată utilizarea muncii nedeclarate a 1
persoane;
▪ cu funcționarii Serviciului Fiscal de Stat au fost efectuate 30 vizite de control planificate și 4
inopinate;
▪ cu reprezentanții subdiviziunilor teritoriale ale sindicatelor din educație au fost efectuate 5
vizite de lucru, inclusiv pentru examinarea a 4 petiţii.
În colaborare cu reprezentanții Comitetului Naţional pentru Combaterea Traficului de Fiinţe Umane a
fost efectuat 1 control comun, în cadrul căruia au fost depistate 4 persoane, ce prestau muncă
nedeclarată.
În scopul realizării obiectivelor Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă pentru anii 2017
– 2021, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1473 din 30 decembrie 2016, și sensibilizarea
angajatorilor și salariaților privind riscurile practicării muncii „la negru” prin ridicarea nivelului de
conștientizare și responsabilitate a cetățenilor, în perioada august – septembrie 2019 inspectorii de
muncă au participat la ateliere de lucru privind riscurile practicii muncii „la negru” și achitării
salariului „în plic”, organizate la inițiativa Serviciului Fiscal de Stat pentru agenții economici din
ramura de construcție și transport.
Toate acțiunile pe care le întreprind inspectorii de muncă, au menirea asigurării aplicării dispoziţiilor
actelor legislative şi ale altor acte normative referitoare la raporturile de muncă şi la protecţia
salariaţilor în exercitarea atribuţiilor lor. În acest context inspectorii de muncă întreprind acțiuni de
comunicare, prin care se asigură schimbul de informaţii cu autorităţile publice de nivelul I și II,
precum şi cu persoanele fizice şi juridice supuse activităţii de control, pentru cunoașterea și
conștientizarea beneficiilor muncii legale, a riscurilor la care se expun atât angajații cât și angajatorii în
cazurile de muncă nedeclarată și asupra respectării normelor de drept în domeniul raporturilor de
muncă.
Concluzii.
Pe parcursul anului 2019, Republica Moldova a atestat o anumită dinamică pozitivă, dar modestă, a
principalilor indicatori de pe piața muncii, ca răspuns la creșterea economică înregistrată. Însă, analiza
structurală a pieței, precum și dinamica productivității muncii în raport cu creșterea salariilor din
sectorul real scot în evidență ineficacitatea utilizării forței de muncă în economia țării și prezintă
provocări pentru competitivitatea economiei.
În scopul protejării de către stat a salariaților cu retribuție din sectorul real al economiei, precum și în
scopul sporirii cotei înregistrate a salariului anual, și diminuării fenomenului negativ al plății salariilor
„în plic”, prevenirii și combaterii fenomenului „muncii nedeclarate în Planul de acțiuni al Guvernului
pentru anii 2020-2023 a fost prevăzută următoarea acțiune: stabilirea noului cuantum minim garantat
al salariului în sectorul real, care se reexaminează anual, în funcţie de creşterea sumară anuală a
indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel naţional.
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3.5 ASIGURĂRILE SOCIALE
3.5.1. Sistemul public de asigurări sociale de stat. Aspecte generale
Sistemul public de asigurări sociale de stat este o parte integrantă a sistemului de protecţie socială, avînd
ca obiectiv principal acordarea unor prestaţii în bani persoanelor asigurate aflate în imposibilitatea
obţinerii veniturilor salariale în urma anumitor situaţii de risc (incapacitate temporară sau permanentă de
muncă, maternitate, bătrîneţe, şomaj, etc.). Sistemul public de asigurări sociale acoperă, de regulă, toţi
rezidenţii Republicii Moldova, din care o parte (cei încadraţi în cîmpul muncii) plătesc contribuţii de
asigurare, iar alţii beneficiază de prestaţiile sistemului (pensii, indemnizaţii, etc.). Rolul principal al
sistemului de asigurări constă în garantarea unui venit asiguratului în caz de pierdere a acestuia, ca
urmare a îmbolnăvirii, şomajului, vîrstei înaintate, etc. Mărimea prestaţiei acordate este condiţionată de
durata stagiului de cotizare (muncă), mărimea salariului, gradul de pierdere a capacităţii de muncă,
precum şi de alţi factori care sînt stipulaţi în cadrul juridic respectiv.
Sistemul public de asigurări sociale din Republica Moldova funcţionează în baza Legii nr. 489-XIV din
08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legii nr.156-XIV din 14.10.1998 privind
sistemul public de pensii, Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pentru anul respectiv, precum şi a
altor acte legislative şi normative care reglementează activitatea în domeniul asigurărilor sociale.
Complementar, menționăm, că sistemul public de asigurări sociale se organizează și funcționează în baza
principiilor de asigurări sociale statuate în Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de
asigurări sociale.
Sistemul public de asigurări sociale se bazează pe colectarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat de
la angajatori şi persoanele asigurate şi pe distribuirea prestaţiilor către beneficiari.
3.5.2. Finanțarea prestațiilor de asigurări sociale de stat
3.5.2.1. Executarea Bugetului de Asigurări Sociale de Stat
În anul 2019 veniturile Bugetului de Asigurări Sociale de Stat au constituit 10,4 % din PIB, în sumă
totală de 21748348,6 mii lei, cu 0,6% mai puțin decît prevederile anuale precizate. Comparativ cu anul
2018, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat au crescut cu 0,4 la sută.
Fig. 3.5.2.1. Veniturile acumulate la bugetul asigurărilor sociale de stat în anii 2012-2018 (mii lei)
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Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se formează din: resurse generale ale bugetului
asigurărilor sociale de stat și alte transferuri primite în cadrul bugetului public național.
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Fig. 3.5.2.2. Structura veniturilor executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat
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În structura veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2019 resursele generale ale bugetului
asigurărilor sociale de stat au constituit 63,4%, iar transferurile de la bugetul de stat – 36,6%.
Contribuții de asigurări sociale de stat s-au calculat în sumă de 13903937,1 mii lei, sau cu 929630,7 mii lei (7,2%)
mai mult faţă de anul 2018.
Fig. 3.5.2.3. Evoluția contribuțiilor calculate pentru anul bugetar respectiv pe tipuri de plătitori în anii
2015-2019
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2015

2016

2017

2018

2019

Contribuții calculate de către
angajatori la FRM

7273.7

7870.1

9373.4

10094.1

10517.8

Contribuții individuale calculate din
salariul salariaților

1867.8

2024.9

2488.4

2787.5

3270.2

Contribuții calculate de persoanele
autoangajate (întreprinzători
individuali, avocați, notari, deținători
de patentă de întreprinzător)

92.2

95

103.5

92.7

115.9

Sursa: CNAS

Pentru anul 2019, cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat au fost executate în sumă de 21602318,8 mii
lei, cu 284575,0 mii lei mai puţin faţă de planul anual prevăzut sau la nivel de 98,7 la sută. Cheltuielile efective au
constituit 21681800,3 mii lei, cu un grad de realizare de 99,1% sau cu 205093,5 mii lei mai puţin faţă de nivelul
prevăzut.
Fig.3.5.2.4. Dinamica cheltuielilor efective ale bugetului asigurărilor sociale de stat în anii 2015-2019 (mii lei)
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Din suma totală a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat 98,2% au constituit cheltuielile
destinate pentru plata prestaţiilor sociale.
Din suma cheltuielilor destinate pentru plata ,,Prestațiilor sociale”, cea mai mare parte, 72.4% revine
pentru plata prestaţiilor de asigurări sociale, finanțate din resursele generale ale bugetului asigurărilor
sociale de stat.
Pentru cheltuielile aferente prestaţiilor de asigurări sociale în anul 2019 au fost aprobate iniţial mijloace
financiare în sumă de 15436949,5 mii lei, care ulterior au fost majorate cu 95792,3 mii lei.
Majorarea cheltuielilor respective a fost condiționată de dinamica beneficiarilor și a mărimilor medii ale
prestațiilor sociale, precum și de modificarea modului de determinare a coieficientului indexării, conform
modificărilor operate în Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii.
Ponderea majoră în cheltuielile pentru prestaţiile de asigurări sociale o constituie cheltuielile pentru plata
pensiilor de asigurări sociale – 87,0% .
Structura cheltuielilor destinate prestaţiilor de asigurări sociale pentru anul 2019 se prezintă în diagrama
ce urmează.
Fig. 3.5.2.5. Structura cheltuielilor executate în anul 2019 pentru prestațiile de asigurări sociale
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Totodată, de menționat, că cea mai mare pondere în cheltuielile totale destinate pentru pensiile de
asigurări sociale revine pensiilor pentru limită de vîrstă – circa 80,0%.
Pentru plata pensiilor pentru limită de vîrstă au fost prevăzute inițial mijloace în sumă de 10491673,0 mii
lei, iar cheltuielile efective au constituit 10701309,1 mii lei, cu o executare de 100,2 la sută a
prevederilor anuale. Numărul beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă la data de 1 ianuarie 2020 a
constituit 524451 persoane. Pensia medie pentru limită de vîrstă la situaţia de 01.01.2020 a constituit
1842,99 lei, cu 12,1% în creştere faţă de 01.01.2019. Creşterea se datorează indexării pensiilor la 1
aprilie și măsurilor noi implementate în anul 2019.
Pentru plata indemnizaţiilor de asigurări sociale cheltuielile efective au constituit 1993713,6 mii lei, cu
executarea indicatorului anual stabilit la nivel de 93,7%. Comparativ cu anul 2018, cheltuielile respective
au fost mai mari cu 175786,7 mii lei sau cu 9,7%.
Cheltuielile efective pentru indemnizaţia lunară pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani au
constituit 964106,6 mii lei. Comparativ cu anul 2018 cheltuielile efective au crescut cu 120185,7 mii lei
sau cu 14,2%. Creșterea cheltuielilor a fost determinată de creșterea mărimii medii a indemnizației, care
depinde de creșterea bazei de calcul individuală a fiecărui beneficiar.
Structura cheltuielilor pentru prestaţii de asistență socială, efectuate în anul 2019 din mijloacele
bugetului de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat se prezintă în diagrama ce
urmează.
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Fig. 3.5.2.6. Structura cheltuielilor pentru prestații sociale efectuate din mijloacele bugetului de stat în anul
2019 (%)
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3.5.2.2. Contribuţiile de Asigurări Sociale de Stat
Contribuţie de asigurări sociale reprezintă sumă datorată în mod obligatoriu de participant la sistemul
public de asigurări sociale.
Categoriile de plătitori şi de asiguraţi, tarifele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, baza
de calcul al acestora şi termenele de virare la bugetul asigurărilor sociale de stat, precum şi tipurile
prestaţiilor sociale asigurate sunt prezentate în anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public
de asigurări sociale.
Conform legii menţionate, mărimea tarifului contribuțiilor de asigurări sociale de stat datorate de
angajator au fost aprobate în următoarele mărimi:
 contribuţia datorată de către angajator pentru persoanele angajate în baza contractului individual de
muncă - 23%, iar în sectorul privat, instituţiile de învățământ superior şi instituţiilor medico-sanitare
– 18% la fondul de salarizare şi la alte recompense;
 contribuţiile datorate de angajator pentru asigurarea socială a angajaţilor din aviaţia civilă, ale căror
locuri de muncă se încadrează în condiţii speciale – 33% la fondul de salarizare şi la alte recompense
pentru angajatorii autorităţilor/ instituţiilor bugetare şi autorităţilor/ instituţiilor publice la
autogestiune, cu excepţia angajatorilor sectorului privat, - 26% la fondul de salarizare şi la alte
recompense pentru angajatorii sectorului privat;
 contribuţiile datorate de angajator pentru persoanele angajate în baza contractului individual de
muncă în sectorul agricol - 18%, din care 6% - cu subvenţionare de la bugetul de stat;
 contribuţiile datorate de persoanele care exercită independent profesiunea de medic în una dintre
formele de organizare a activității profesionale prevăzute de Legea ocrotirii sănătății nr. 411/1995 18 % la venitul medicului de familie.
Contribuţiile individuale datorate de angajat au fost calculate conform tarifului de 6% din salariu şi din
alte recompense, care a fost menţinut la nivelul anului 2018.
Taxa fixă anuală a contribuţiilor de asigurări sociale obligatorii în anul 2019 a constituit 9456 lei, care a
fost obligatorie pentru:
 angajatorul din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi – pentru fiecare
angajat conducător auto;
 persoanele fizice neangajate: fondatori ai întreprinderilor individuale, notari, avocaţi, executori
judecătoreşti, administratori autorizaţi, titulari de patentă de întreprinzător, etc.
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Pentru persoanele fizice care au încheiat contract individual de asigurare socială a fost aplicată taxa fixă
anuală de 9456 lei, iar pentru persoanele fizice, care exercită activităţi în calitate de zilieri în temeiul
Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de
zilieri, şi proprietarii sau arendaşii de terenuri agricole, ce prelucrează terenurile în mod individual – de
2412 lei.
3.5.3. Pensiile de asigurări sociale
Pensia este cea mai importantă prestaţie de asigurări sociale acordată în sistemul public de asigurări
sociale.
Pensiile de asigurări sociale de stat reprezintă drepturi bănești cuvenite asiguraților, corelativ obligațiilor
privind plata contribuțiilor de asigurări sociale de stat. Astfel, sistemul de pensii reprezintă un sistem de
protecție socială a persoanelor asigurate, conceput pentru acordarea de prestații sociale care să asigure un
trai decent persoanelor aflate în incapacitate de muncă (bătrînețe, invaliditate, pierderea întreținătorului).
Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile legii, prin sistemul public de
asigurări sociale.
Cheltuielile destinate pensiilor pentru limită de vîrstă deţin ponderea majoră în cheltuielile efective totale
pentru pensiile de asigurări sociale – circa 87,0%.
Tabelul 3.5.3.1. Dinamica cuantumului pensiilor, 2015-2019 ( lei)
Categoria pensiei

Cuantumul pensiei (lei)

Pensii stabilite în conformitate
cu:

2015

2016

2017

2018

2019

Pensii pentru limită de vîrstă

1191,83

1301,14

1456,86

1643,72

1842,99

Pensii
pentru
Guvernului

8166,83

5914,13

8908,99

9416,05

9679,95

Pensii pentru deputați

6545,43

4367,39

7193,06

7722,68

8035,02

Pensii pentru
publici

2950,11

2011,09

3523,37

3771,79

4007,7

3554,09

2376,91

4011,61

4177,77

4331,12

de

6289,65

6929,70

7437,53

8251,49

8694,45

Pensii unor categorii de
angajați din domeniul culturii

1057,19

1141,12

1191,88

1229,37

1424,91

Pensii de dizabilitate

933,42

1018,30

1149,35

1278,04

1430,45

Pensii de urmaş

603,2

670,33

755,04

850,05

1005,87

2793,71

2972,37

3076,92

I. Legea privind sistemul
public de pensii - total, din
care:

membrii

funcționari

Pensii pentru aleși locali
Pensii unor categorii
angajați din aviația civilă

Pensii
anticipate
limită de vîrstă

pentru

II.
Pensii
stabilite
în
conformitate cu alte legi –
total din care:
Pensii pentru colaboratorii
vamali

3043,52

3345,46

3542,61

3655,93

3549,98

Pensii pentru persoanele
participanţii la lichidarea
avariei de la Cernobîl

2567,7

2831,66

3039,94

3272,96

3766,09
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Pensii pentru
termen

militari

în

890,18

957,74

1377,00

1499,68

1646,98

Pensii pentru
muncă

vechime

în

677,53

738,37

787,69

839,37

967,05

Pensii pentru procurori și
judecători

8862,99

10809.5

14606,38

18387,58

4201,67

4537,43

4854,26

1527,87

1709,21

1901,14

Pensii angajaților organelor
de forță
III. Pensii

1165,22

1257,20

Sursa: CNAS

Ținem să menționăm, că în anul 2019 pentru plata pensiei pentru procurori cheltuielile efective au
constituit 33672,4 mii lei, cu o executare la nivel de 91,4% a planului stabilit. Numărul beneficiarilor, la
1 ianuarie 2020, a constituit 237 de persoane, iar mărimea medie a părţii plăţii achitate din bugetul
asigurărilor sociale de stat – 8422,48 lei, iar mărimea medie a părţii plăţii achitate din bugetul de stat –
8017,07 lei
Numărul beneficiarilor de pensii pentru judecători la 1 ianuarie 2020 a constituit 286 de persoane.
Mărimea medie a părţii pensiei achitate din bugetul asigurărilor sociale, la 1 ianuarie 2020, a constituit
10000,93 lei sau cu 1248,25 lei (14,3%) mai mult față de mărimea medie înregistrată la data de
01.01.2019.
Tabel 3.5.3.2 Numărul beneficiarilor de pensii pe categorii, 2015-2019
Categoria pensiei
Pensii stabilite:

Numărul beneficiarilor
2015

2016

2017

2018

2019

518837

531801

532976

526651

524451

Pensia pentru femeile care au născut și educat
pînă la vîrsta de 8 ani cinci sau mai mulți copii

25523

24043

22659

Pensia anticipată pentru limită de vîrstă

8377

7565

5364

Pensia pentru limită de vîrstă (în condiţii
generale şi avantajoase)

Pensia din rîndul deputaţilor

270

271

260

227

211

Pensia din rîndul funcţionarilor publici

7063

7323

7094

6512

6123

Pensia din rîndul aleșilor locali

703

719

695

641

604

Pensia pentru vechime în muncă

714

71

67

59
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Pensia unor angajați din domeniul culturii

27

26

27

29

30

Pensia de dizabilitate

133713

132920

128549

125116

122896

Pensia de urmaş

15229

14242

12964

12020

11263

14

13

13

11

8

Pensia participanţilor la lichidarea avariei de la
Cernobîl

1895

1857

1802

1749

1695

Pensia militarilor în termen

832

781

794

788

753

Pensia din rîndul procurorilor şi judecătorilor

506

502

507

517

523

29861

29362

28960

716015

703899

696011

Pensia din rîndul lucrătorilor vamali

Pensia angajaților organelor de forță
Pensii total

679877

691212

Unul dintre indicatorii principali ce caracterizează nivelul de asigurare cu pensii este rata de înlocuire a
venitului pierdut.
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Rata medie de înlocuire reprezintă raportul dintre pensia medie pentru limită de vîrstă şi salariul mediu
lunar pe economie. În anul 2019, rata de înlocuire a salariului mediu în cazul pensiilor pentru limita de
vîrstă a constituit 25,1%.
Tabelul 3.5.3.3. Minimului de existenţă şi pensia medie pentru limită de vîrstă, 2015-2019 (lei)
2015

2016

2017

2018

2019

Minimul de existenţă, total populaţie, lei

1734,1

1799,2

1862,4

1 891,0

2 031,2

Minimul de existenţă, pensionari, lei

1437,4

1494,8

1547,5

1 574,2

1 707,4

Cuantumul mediu al pensiei pentru limită de
vîrstă, lei

1191,8

1301,14

1456.86

1643,72

1842,99

Raportul dintre pensia pentru limită de
vîrstă şi minimul de existenţă, pensionari, %

82,9

87,04

94,14

104,4

107,9

Sursa: BNS, CNAS, calcule proprii

Menționăm, că începînd cu anul 2003 a fost stabilită prin lege2 modalitatea de indexare anuală a pensiei,
la 1 aprilie. În anul 2019 a fost modificat mecanismul de indexare a pensiilor stabilite în sistemul public
de pensii, potrivit căruia la 1 aprilie, pensiile au fost indexate reieșind din media creșterii anuale a
indicelor preţurilor de consum pentru ultimii trei ani, indexării fiind supusă numai partea de pensii
achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
Astfel, la 1 aprilie 2019 prestațiile de asigurări sociale și unele prestații sociale de stat au fost indexate cu
coeficientul indexării de 5,3%.
În sistemul public de asigurări sociale, se acordă următoarele categorii de pensii, care sînt finanțate din
BASS și/sau din bugetul de stat:
Fig. 3.5.3.7. Tipurile de pensii achitate de CNAS
Tipurile de pensii achitate de
CNAS

Finanțate
100% din BASS

Finanțate 50% din
BASS și 50% din BS

Pensie pentru limită de
vîrstă

Pensie
publici

Pensie de dizabilitate

Pensie pentru deputați
Pensie pentru judecători

Pensie de urmaș
Pensie angajații
aviația civilă

din

Pensie pentru vechime în
muncă
Pensie anticipată

funcționarii

Pensie
locali

pentru

Pensie
Guvernului

aleșii

membrii

Pensie pentru procurori
Pensie pentru angajații
culturii
Pensie
vamali

lucrătorilor

Art. 13din Legea nr.156/1998 privind sistemul public de pensii.
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Finanțate
100% din BS
Pensie pentru militarii în
termen
Pensie cetățenilor care
au
participat
la
lichidarea urmărilor de
la CAE Cernobîl
Pensie angajaților
organelor de forță

La data de 1 ianuarie 2019, au fost majorate cu 10% pensiile stabilite în sistemul public de pensii al căror
cuantum nu depășește minimul de existență pentru pensionari pentru semestrul I al anului 2018 în
mărime de 1589 de lei.
De asemenea, în vederea sporirii protecției sociale a beneficiarilor de pensii și alocații sociale, începînd
cu 1 aprilie 2019 a fost acordat suportul unic în cuantum de 600 lei beneficiarilor de toate tipurile de
pensii și alocații sociale de stat, al căror cuantum lunar nu depăşea 2000 lei.
Pensia pentru limită de vârstă
În anul 2019 din numărul total de pensionari (696011 persoane), 524451 de persoane constituie
beneficiari de pensie pentru limită de vîrstă.
Pensia pentru limită de vârstă se cuvine persoanelor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării,
condiţiile privind vârsta de pensionare şi stagiul minim de cotizare prevăzute de Legea privind sistemul
public de pensii.
Vârsta standard de pensionare pentru femei constituie 58 de ani, iar pentru bărbați – 62 de ani 8 luni,
iar începînd cu 1 iulie 2019 pentru femei constituie 58 de ani 6 luni și pentru bărbați – 63 de ani.
Stagiului minim de cotizare atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi constituie 15 ani.
Stagiul general de cotizare pentru femei constituie 31 de ani și pentru bărbați constituie 34 ani, iar
începînd cu 1 iulie 2019 pentru femei constituie 31 de ani 6 luni și pentru bărbați constituie 34 ani.
Stagiul de cotizare include perioade contributive – activităţile pe parcursul cărora persoana este supusă
asigurărilor sociale, precum şi perioade necontributive – perioadele care sînt asimilate stagiului de
cotizare, și anume:









perioada de îndeplinire a serviciului militar în termen sau cu termen redus;
perioada de îndeplinire a serviciului militar prin contract sau a altui serviciu asimilat
acestuia, dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a
militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor
interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993;
perioada de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani de către unul din părinţi sau de
tutore în caz de deces al ambilor părinţi;
perioada în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de
muncă, ajutor de şomaj, alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională, perioada de
îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vîrsta de 18 ani de către unul dintre părinți,
tutore, curator, pînă la angajarea în funcția de asistent personal;
perioada de rezidențiat în învățămîntul postuniversitar obligatoriu;
perioadele de activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de pînă la 31
decembrie 2005.

Pe lîngă perioadele menţionate, în stagiul de cotizare se includ următoarele activităţi, realizate pînă la 1
ianuarie 1999:






activitatea în calitate de membru de colhoz, indiferent de caracterul şi de durata
programului de muncă;
activitatea de creaţie a membrilor uniunilor de creaţie;
activitatea în calitate de slujitor şi lucrător al cultelor, începînd cu 1 aprilie 1992;
îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vîrsta de 16 ani sau a unei
persoane care a depăşit vîrsta de 75 de ani;
perioada de studiu în instituţiile de învățămînt superior de zi.

De asemenea, prin Legea nr. 161/2019 au fost operate modificări la Legea nr. 156/1998 privind sistemul
public de pensii, care prevăd includerea în stagiul de cotizare ca perioadă necontributivă a perioadei de
îngrijire a unei persoane cu dizabilități severe, indiferent de vîrsta persoanei îngrijite.
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Stabilirea pensiei pentru limită de vârstă
Pensia pentru limită de vârstă se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului
acesteia. Cererea de pensionare şi actele necesare se depun la organul teritorial de asigurări sociale de la
domiciliul asiguratului, unde se înregistrează în mod obligatoriu.
Modalităţi de plată a drepturilor de pensie
Drepturile de pensie se plătesc lunar, pentru luna în curs, în localităţile de domiciliu prestatorul de
servicii de plată desemnat, prin cerere, de către beneficiar. Prestatorul de servicii de plată desemnat de
către beneficiar încheie contract cu Casa Națională de Asigurări Sociale.
Plata pensiei prin intermediul instituţiilor financiare se efectuează în baza cererii depuse de către
beneficiar la filiala (agenţia) instituţiei financiare desemnate pe termenul de valabilitate a contului
bancar. În cazul în care beneficiarul a închis contul bancar la instituţia financiară, plata pensiei se
transferă la oficiul poştal pînă la desemnarea unui alt prestator de servicii de plată.
Plata pensiilor prin intermediul oficiilor poştale se efectuează în baza listelor electronice, în orice oficiu
poştal, indiferent de localitatea de domiciliu.
Persoanelor care, din cauza stării de sănătate, nu pot primi pensiile la oficiile poştale, la cerere, acestea li
se distribuie la domiciliu.
Persoanele care și-au stabilit domiciliul în străinătate au dreptul la pensie, avînd obligația de a transmite,
pe adresa Casei Naționale de Asigurări Sociale, la fiecare 12 luni, un Certificat de viață.
Cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă
La determinarea cuantumului pensiei pentru limită de vîrstă se aplică formulele de calcul prevăzute de
Legea nr. 156/1999 privind sistemul public de pensii și Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017 pentru
aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a
stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor.
Astfel, pentru asigurații care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 5 ani după 1 ianuarie 1999,
cuantumul pensiei pentru limită de vîrstă se determină conform formulei de calcul din anexa nr. 2 a Legii
nr. 156/1998, reieșind din venitul mediu lunar asigurat valorizat, stagiul de cotizare realizat și rata de
acumulare de 1,35% pentru anii de cotizare realizați după 1 ianuarie 1999.
În cazul în care, începînd cu 1 ianuarie 1999, asiguratul nu a realizat un stagiu de cotizare sau stagiul de
cotizare realizat după această dată este mai mic de 5 ani, pensia acestuia i se calculează conform formulei
redate în anexa nr. 4, parte integrantă a Legii nr. 156/1998.
Începînd cu 1 aprilie 2019, pensiile au fost indexate cu coeficientul indexării de 5,3%, în funcție de
creşterea anuală a indicelor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani, indexării fiind supusă numai
partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.
Fig.3.5.3.8. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă, 2014-2019
1842.99
1643.72
1114.73

1191.83

anul 2014

anul 2015

1456.86

1301.14

anul 2016

anul 2017

Sursa: CNAS
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anul 2018

anul 2019

Pensia pentru femeile care au născut și educat pînă la vîrsta de 8 ani cinci și mai mulți copii, se
acordă dacă confirmă un stagiu de cotizare de 31 ani (începînd cu 1 iulie 2019, stagiul de cotizare
necesar este de 31 ani 6 luni) se aplică vîrstele standard de pensionare, diminuate cu 3 ani, respectiv – la
atingerea vîrstei de pensionare de 55 luni (începînd cu 1 iulie 2018, vîrsta de pensionare este de 55 ani 6
luni).
Pensiile femeilor care au născut şi au educat pînă la vîrsta de 8 ani 5 şi mai mulţi copii se calculează
similar pensiilor pentru limită de vîrstă.
Pensia pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase. Persoanele care au realizat un stagiu total de
cotizare de 34 de ani pentru bărbați și 31 de ani 6 luni pentru femei, inclusiv - 10 ani compleţi în condiţii
deosebite de muncă, au dreptul la pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase cu diminuarea
vîrstei standart de pensionare cu 5 ani. Lista locurilor de muncă în condiţii deosebite, în temeiul căreia se
acordă pensie pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, este prevăzută în Hotărîrea Guvernului nr.
256/2018.
Pensia unor categorii de angajaţi din domeniul culturii se acordă în condiţiile încetării activităţii în
funcţia respectivă, unor categorii de angajaţi din instituţiile de cultură şi artă naţionale de stat şi
municipale:
a) artiştilor de balet, artiştilor din ansamblurile profesioniste de dansuri, dacă au realizat un stagiu
de cotizare de cel puţin 20 de ani, atît bărbaţii, cît şi femeile;
b) artiştilor de circ, instrumentiştilor suflători (instrumente aerofone), dacă au realizat un stagiu de
cotizare de cel puţin 25 de ani, atît bărbaţii, cît şi femeile. Pensia unor categorii de angajaţi din domeniul
culturii se calculează similar pensiilor pentru limită de vîrstă.
Pensia unor categorii de angajaţi din aviaţia civilă se acordă cu condiţia încetării activităţii în funcţia
respectivă, indiferent de subordonarea departamentală a întreprinderilor în care sînt încadraţi:
a) membrilor personalului navigant, precum şi însoţitorilor de bord, la împlinirea vîrstei de 45 de
ani, dacă au realizat în condiţii speciale un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani
femeile;
b) lucrătorilor care efectuează dirijarea traficului aerian şi dispun de adeverinţă de dispecer la
împlinirea vîrstei de 55 de ani bărbaţii şi 50 de ani femeile, dacă au realizat un stagiu de cotizare în
funcţiile respective de cel puţin 12 ani şi 6 luni bărbaţii şi 10 ani femeile şi un stagiu general de cotizare
de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile;
c) personalului de ingineri şi tehnicieni la împlinirea vîrstei de 55 de ani bărbaţii şi 50 de ani
femeile dacă au realizat un stagiu de cotizare în funcţiile respective de cel puţin 20 de ani bărbaţii şi 15
ani femeile şi un stagiu general de cotizare de cel puţin 25 de ani bărbaţii şi 20 de ani femeile.
Cuantumul pensiei angajaţilor din aviaţia civilă constituie 35% din venitul mediu lunar asigurat realizat
în ultimii cinci ani de activitate în funcţiile specificate. Venitul asigurat realizat pînă la 1 ianuarie 1999 se
actualizează prin înmulţirea coeficientului individual al pensionarului determinat pentru perioada
respectivă la salariul mediu lunar pe ţară pentru anul precedent anului de stabilire a pensiei. Coeficientul
individual reprezintă raportul dintre suma salariului pentru ultimele 60 de luni consecutive (indiferent de
durata întreruperilor în muncă) de activitate, care acordă dreptul la această categorie de pensie, şi suma
salariului mediu pe ţară pentru aceeaşi perioadă, dar care nu poate depăşi 5,0.
Tabel 3.5.3.4 Condiţiile speciale de stabilire a pensiilor pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase
pentru unele categorii de cetăţeni
Categoriile

Vîrsta de pensionare

de persoane

bărbați/femei

Stagiul general de
cotizare

Stagiu special de cotizare
bărbați/femei

bărbați/femei
Membrii
navigant,

personalului
precum și

45 ani

-
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25/20 ani

însoțitorilor de bord
Lucrătorii
care
efectuează
dirijarea
traficului
aerian
şi
dispun de adeverinţă de
dispecer

55/50 ani

25/20 ani

12 ani și 6 luni/10 ani

Personalul de ingineri şi
tehnicieni

55/50 ani

25/20 ani

20/15 ani

În partea ce ține de reexaminarea pensiilor pentru limită de vîrstă persoanelor care activează sau au
activat în cîmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, menționăm că pe
parcursul anului 2019 au fost reexaminate pensiile pentru limită de vîrstă beneficiarilor care și-au stabilit
pensia până la data de 1 ianuarie 1999 și au realizat un stagiu de la 15 ani după stabilirea dreptului la
pensie.
Totodată, la data de 6 decembrie 2019 a fost adoptată Legea nr. 168 pentru modificarea art. 33 din Legea
nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii, prin intermediul căreia au fost revizuite perioadelor de
reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă, eșalonat în raport cu stagiul de cotizare cumulat după
realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă.
Astfel, urmare a modificărilor operate, reexaminarea pensiilor pentru limită de vîrstă, stabilite pînă la 1
ianuarie 2019, se efectuează eșalonat în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la
pensie și anul stabilirii dreptului la pensie, conform tabelului:
Tabelul 3.5.3.5

Anul în care va fi efectuată
reexaminarea pensiei
Stagiu de cotizare după
realizarea
dreptului
la
pensie pentru limită de
vîrstă

Pensiile stabilite/
reexaminate pînă la
1 ianuarie 1999
2019
2020
(1 ianuarie)
de la
15 ani

pînă la
15 ani

Perioada de stabilire a pensiilor
Pensiile stabilite după 1 ianuarie 1999
și pînă la 1 ianuarie 2019
2020
(1 iulie)

2021
(1 ianuarie)

de la
10 ani

de la
7 ani
pînă la
10 ani

2022
(1 ianuarie)
de la
5 ani
pînă la
7 ani

2023
(1 ianuarie)
de la
2 ani
pînă la
5 ani

Pensia de dizabilitate
În anul 2019 numărul pensionarilor care beneficiază de pensie de dizabilitate a constituit 122 896
beneficiari.
O persoană poate beneficia de pensie de dizabilitate dacă este încadrată într-un grad de
dizabilitate, prin decizie emisă de Consiliul Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de
Muncă.
Dreptul la pensie de invaliditate se stabileşte asiguratului care şi-a pierdut total sau parţial capacitatea de
muncă din cauza:
a)
b)
c)

unei boli obişnuite;
unui accident de muncă;
unei boli profesionale.

Asiguratul încadrat într-un grad de dizabilitate cauzat de o boală obişnuită beneficiază de pensie de
dizabilitate dacă îndeplineşte condiţiile stagiului de cotizare în raport cu vîrsta la data constatării
dizabilității.
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Tabelul 3.5.3.6. Stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei de dizabilitate
în funcţie de vîrsta asiguratului

Vîrsta
la
dizabilităţii

data

constatării Stagiul
necesar

de

Pînă la 23 de ani

2

23–29 de ani

4

29–33 de ani

7

33–37 de ani

10

37–41 de ani

13

Peste 41 de ani

15

cotizare

În cazul dizabilității cauzate de un accident de muncă sau de o boală profesională, pensia de dizabilitate
se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.
Menționăm că, prin Legea nr. 161/2019 au fost operate modificări la Legea nr, 156/1998 privind sistemul
public de pensii, care prevede stabilirea pensiei de dizabilitate severă, cauzată de o afecțiune generală,
în raport cu stagiul de cotizare efectiv realizat, dar nu mai puțin de 2 ani.
Cuantumul pensiei de dizabilitate se calculează în raport cu gradul de dizabilitate conform formulelor
prevăzute în Legea privind sistemul public de pensii.
Cuantumul pensiei medii de dizabilitate în anul 2019 a constituit 1430,45 lei sau cu 11,9% mai mult
comparativ cu anul 2018.
Pensia de urmaş
De pensie de urmaş în anul 2019 au beneficiat 11263 persoane. În anul 2019, mărimea medie a pensiei a
constituit 1005,87 lei sau cu 18,3 la sută mai mare față de anul 2018.
În cazul decesului asiguratului sau pensionarului, copiii şi soţul supravieţuitor au dreptul la pensie de
urmaş, în următoarele condiţii:
Copiii:


pînă la vîrsta de 18 ani;

 dacă îşi continuă studiile într-o formă de învăţămînt organizată potrivit legii, pînă la terminarea
acestora, fără a depăşi vîrsta de 23 de ani.

Soţul supravieţuitor:
 dacă la momentul decesului susținătorului sau pe parcursul a 5 ani după deces, a împlinit vîrsta
standard de pensionare (58 ani 6 luni femei, 63 ani bărbaţi) sau a fost încadrat în dizabilitate severă sau
accentuată și durata căsătoriei a fost de cel puţin 15 ani şi nu s-a recăsătorit;
 dacă are în îngrijire copii sub vîrsta de 3 ani ai susţinătorului decedat, pe perioadele de
neîncadrare în muncă sau de aflare în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.

Soţul supravieţuitor care are dreptul la o pensie şi îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru
obţinerea pensiei de urmaş după soţul decedat poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.
Cuantumul pensiei de urmaş
Cuantumul pensiei de urmaş se calculează în mărime de 50% pentru fiecare urmaș din:
 pensia aflată în plată, în cazul în care susţinătorul era beneficiar de pensie pentru limită de vîrstă
sau de pensie de dizabilitate severă;
 pensia potențială calculată pentru gradul I de dizabilitate, în cazul în care susţinătorul nu era
beneficiar de pensie sau era beneficiar de pensie de dizabilitate accentuată sau medie.
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Cuantumul pensiei de urmaş, în cazul orfanilor de ambii părinţi, se stabileşte prin însumarea drepturilor
de pensie de urmaş, calculate după fiecare părinte.
La data de 5 decembrie 2019 a fost adoptată Legea nr. 157 pentru modificarea art. 26 din Legea nr.
156/1998 privind sistemul public de pensii, care prevede majorarea cu 25% (de la 50 pînă la 75%) a
pensiei de urmaș pentru copii de pînă la 18 ani sau, în cazul în care acesta continuă studiile, pînă la 23 de
an.
Pensiile beneficiarilor din rîndul structurilor de forță
Pensiile și prestațiile sociale militarilor care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanelor din corpul
de comandă și din trupele organelor afacerilor interne, sistemului administrației penitenciare, ofițerilor de
protecție și colaboratorilor organelor securității statului și Centrului Național Anticorupție se stabilesc de
către Casa Națională de Asigurări Sociale.
Pensiile pentru vechime în muncă
Dreptul la pensie pentru vechime în serviciu îl au:
a) militarii care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației
penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri și au vechimea în serviciu de cel puțin
24 ani (începînd cu 1 iulie 2019 este necesară vechimea în serviciu de cel puțin 24 ani 6 luni);
b) militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației
penitenciare, eliberați din serviciu pentru limită de vîrstă, din motive de boală, din motive de sănătate
limitată sau în caz de reorganizare a statelor care în ziua eliberării au atins limita de vîrstă în serviciu și
au o vechime totală în muncă de cel puţin 25 de ani calendaristici, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni în
serviciu militar sau în serviciu în organele afacerilor interne;
c) militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor intern precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației
penitenciare, eliberați din serviciu din alte motive decît cele expuse mai sus și au o vechime totală în
muncă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 12 ani şi 6 luni în serviciu militar sau în serviciu în
organele afacerilor interne, la atingerea vîrstei de pensionare stabilite de Legea privind sistemul public de
pensii
Modalitatea de calculare a pensiilor din cîştig (solda)
Pentru militarii care au îndeplinit serviciul prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne, precum și pentru funcționarii publici cu statut special din sistemul
administrației penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri și au vechimea în
serviciu de cel puțin 24 ani (începind cu 1 iulie 2019 este necesară vechimea în serviciu de cel puțin 24
ani 6 luni, mărimea pensiei se stabileşte în următoarele proporţii:
-

50% din suma soldei
55 % din suma soldei, pentru cei pensionaţi pentru limită de vîrstă sau din motive de boală
3 % din suma soldei (nu mai mult de 75 % în total) pentru fiecare an complet de vechime în
serviciu peste vechimea stabilită
Pentru militarii care au satisfăcut serviciu prin contract, persoanele din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne, menționați la literele b) și c), mărimea pensiei se stabileşte în următoarele
proporţii:
- 50% din suma soldei
- 1 % din suma soldei (nu mai mult de 75 % în total) pentru fiecare an complet de vechime în
serviciu peste vechimea stabilită.
Perioadele asimilate vechimii în muncă la stabilirea pensiei pentru vechime în muncă
-

serviciul militar activ, serviciul în organele afacerilor interne în funcţiile corpului de comandă şi
în trupe, serviciul în cadrul sistemului peniteniciar și/sau sistemului administrației penitenciare,
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serviciul în detaşamentele şi formaţiunile de partizani; timpul lucrat în ministere şi departamente,
instituţii şi organizaţii civile, cu încadrare în serviciu militar activ sau în organele afacerilor
interne; timpul aflării în prizonierat, dacă acesta nu a fost benevol şi dacă militarul nu a săvîrşit în
prizonierat infracţiuni împotriva Patriei; timpul aflării sub arest şi ispăşirii de pedeapsă al
militarilor, al persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne,
precum și al funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din
cadrul Inspectoratului General de Carabinieri, deferiţi fără temei justiţiei sau supuşi represiunilor
nedrepte şi reabilitaţi ulterior; timpul lucrat în Departamentul de Stat pentru Problemele Militare
şi în Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale;
-

impul de studii în instituţii de învăţămînt superior civil, dar nu mai mult de cinci ani, calculînduse 6 luni de serviciu pentru un an de studii - persoanelor din corpul de ofiţeri militari şi din corpul
de comandă (cu excepţia corpului de ofiţeri inferiori) al organelor afacerilor interne și
funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare;

-

timpul de îndeplinire a serviciului în condiţii deosibite - în condiţiile avantajoase respective
inclusiv în condiţiile stabilite de legislaţie pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi;

-

serviciul în forţele armate, în organele securităţii de stat şi în organele afacerilor interne ale fostei
U.R.S.S. şi ale altor state, dacă militarii, persoanele din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne, precum și funcționarii publici cu statut special din sistemul
administrației penitenciare au fost transferați, în modul stabilit, în Forţele Armate, în organele
securităţii statului şi în organele afacerilor interne ale Republicii Moldova;

-

2 ani de vechime în muncă în ramurile civile înrudită cu specialitatea lor militară pentru un an de
serviciu, dar nu mai mult de 10 ani de serviciu - persoanelor din corpul de ofiţeri şi din corpul de
comandă (cu excepţia celui inferior) al organelor afacerilor interne și funcționarilor publici cu
statut special din sistemul administrației penitenciare;

-

alte perioade de activitate prevăzute de legislaţie.

Pensia de dizabilitate se stabilește militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele
organelor afacerilor interne, precum și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației
penitenciare, și din cadrul Inspectoratului General de Carabinieri:
- independent de durata serviciului
- dacă dizabilitatea a survenit în timpul satisfacerii serviciului
- dacă dizabilitatea a survenit în cel mult după 3 luni de la eliberare din serviciu
- dacă dizabilitatea a fost cauzată de o rănire, contuzie, schilodire sau afecţiune contractată în
perioada îndeplinirii serviciului.
În funcţie de cauzele dizabilității, persoanele cu dizabilităţi din rîndurile militarilor, persoanelor din
corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne se clasifică în două categorii:
- în cazul în care dizabilitatea este cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire în perioada celui
de la doilea război mondial, în cazul lichidării urmărilor catastrofei de la Cernobîl, îndeplinirii altor
îndatoriri de serviciu militar (de serviciu) ori de afecţiuni legate de aflare pe front, în detaşamente şi
formaţiuni de partizani, în organizaţii şi grupe ilegale în cel de al doilea război mondial, precum şi de
participare la lichidarea urmărilor catastrofei de la Cernobîl sau la acţiuni de luptă în timp de pace.
Mărimea pensiei de dizabilitate se stabilește în proporție de 75 % din suma soldei, persoanelor cu
dizabilităţi severe şi accentuate de pe urma războiului și 50 % din sumele soldei pentru persoanelor cu
dizabilităţi medii.
- în cazul în care dizabilitatea este cauzată de o schilodire în accident nelegat de îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu militar (de serviciu) sau de o afecţiune contractată în perioada îndeplinirii
serviciului. Mărimea pensiei de dizabilitate se stabilește în proporție de 75 % din suma soldei persoanelor cu dizabilităţi severe, 55 % din suma soldei - persoanelor cu dizabilităţi accentuate și 30 %
din suma soldei - persoanelor cu dizabilităţi medii.
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Pensie în cazul pierderii întreţinătorului se stabilește:
a) familiilor militarilor, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne,
precum și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, și din cadrul
Inspectoratului General de Carabinieri daca întrunesc următoarele condiții:
-

independent de durata serviciului întreținătorului decedat;
dacă întreținătorul a decedat în timp ce îndeplinea serviciul;
dacă întreținătorul a decedat în cel mult peste trei luni de la data eliberării din serviciu;
dacă decesul a fost cauzat de rănire, contuzionare, schilodire sau de o afecţiune contractată în
perioada îndeplinirii serviciului.

b) familiilor de pensionari din categoria acestor militari, ale persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne dacă întreţinătorul a decedat în perioada în care primea pensie sau cel
tîrziu peste 5 ani de la încetarea plăţii pensiei. Pensia stabilită în legătură cu decesul soţului (soţiei) se
păstrează şi în cazul în care pensionarul se recăsătoreşte.
c) familiilor militarilor dispăruţi fără urmă în perioada operaţiunilor de luptă sînt asimilate familiilor
celor căzuţi pe front.
Se stabilește următorilor membri de familie inapți pentru muncă:
-

-

copii, fraţi, surori şi nepoţi care nu au atins vîrsta de 18 ani
copii, fraţi, surori şi nepoţi care au depăşit vîrsta de 18 ani, dar au devenit persoane cu dizabilități
înainte de a fi împlinit 18 ani
elevii din şcolile profesional-tehnice şi licee, colegii, studenţii din instituţiile de învăţămînt
superior pînă la absolvirea acestor instituţii, dar cel mult pînă la atingerea vîrstei de 23 de ani
fraţii, surorile şi nepoţii au dreptul la pensie doar în cazul în care nu au părinţi apţi pentru muncă
tatăl, mama şi soţia (soţul) care au atins vîrsta pensionării prevăzută de Legea privind sistemul
public de pensii sau sînt încadraţi în grad de dizabilitate
mamele şi soţiile în vîrstă de 50 ani ale militarilor şi ale persoanelor din corpul de comandă şi din
trupele organelor afacerilor interne care au decedat în urma unei răniri, contuzii, schilodiri sau
afecţiuni contractate în timpul participării la operaţiuni de luptă pe timp de pace
soţia (soţul) sau unul dintre părinţi, bunelul, bunica, fratele sau sora, indiferent de vîrstă sau de
capacitate de muncă, dacă ea (el) îngrijeşte copiii, fraţii, surorile sau nepoţii întreţinătorului
decedat, atunci cînd aceştia nu au atins vîrsta de 8 ani

Modalitatea de calcul a pensiei în cazul pierderii întreținătorului:
-

-

-

40 % din cîştigul întreţinătorului, decedat în urma unei răniri, contuzionări sau schilodiri, produse
în perioada celui de la doilea război mondial sau în timpul îndeplinirii altor îndatoriri de serviciu
militar (de serviciu), sau în urma unei afecţiuni contractate în timpul aflării pe front, în
detaşamente şi unităţi de partizani, în organizaţii şi grupuri ilegale în perioada celui de al doilea
război mondial sau de participare la acţiuni de luptă în timp de pace;
30 % din cîştigul întreţinătorului, decedat în urma schilodirii în accident nelegat de îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu militar (de serviciu) sau în urma unei afecţiuni contractate în timpul
îndeplinirii serviciului;
pentru fiecare membru de familie inapt pentru muncă (copiilor inapţi pentru muncă; părinţilor
inapţi pentru muncă şi soţiei/soţului);
copiii care şi-au pierdut ambii părinţi primesc în perioada în care sînt întreţinuţi pe deplin de stat
pensii integrale;
ceilalţi copii întreţinuţi pe deplin de stat primesc 50 procente din pensia stabilită;
se stabileşte o singură pensie comună pentru toţi membrii de familie care au dreptul la ea;
la solicitarea membrului de familie cota de pensie ce-i aparţine se separă şi i se plăteşte aparte.

3.5.4. Prestații de asigurări sociale de stat
Sistemul public de asigurări sociale oferă tuturor participanţilor dreptul de a beneficia atît de o protecţie
pe termen lung (pensie de asigurări sociale), cît şi de o protecţie pe termen scurt - în cazul incapacităţii
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temporare de muncă a persoanei. Prestaţiile de asigurări sociale reprezintă toate formele de plăţi achitate
persoanelor asigurate din Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară
de muncă și alte prestații de asigurări sociale, asiguraţii au dreptul la prestaţii de asigurări sociale dacă au
un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani.
Asiguraţii care au un stagiu total de cotizare de pînă la 3 ani beneficiază de dreptul la prestaţii de
asigurări sociale dacă confirmă un stagiu de cotizare de cel puţin 9 luni în ultimele 24 de luni
premergătoare datei producerii riscului asigurat sau datei naşterii copilului în cazul riscului asigurat
creşterea copilului.
Indemnizație de maternitate
Femeile asigurate au dreptul la indemnizație de maternitate indiferent de durata stagiului de cotizare.
În cazul în care soția se află la întreținerea soțului asigurat, indemnizația de maternitate se stabilește pe
numele soției. Soţia care se află la întreţinerea soţului asigurat beneficiază de indemnizaţie de maternitate
dacă, la data acordării concediului de maternitate, nu este angajată în cîmpul muncii, fapt confirmat prin
carnetul de muncă sau prin declaraţia scrisă pe proprie răspundere că nu realizează venit asigurat și nu
este persoană asigurată de riscul respectiv. În cazul înregistrării căsătoriei după producerea riscului
asigurat (acordării concediului de maternitate), indemnizaţia de maternitate se stabileşte soţiilor aflate la
întreţinerea soţilor asiguraţi din data înregistrării căsătoriei şi pînă la expirarea concediului de
maternitate.
În cazul în care căsătoria a fost înregistrată în termen mai mic de 9 luni pînă la data acordării concediului
de maternitate, soţiilor aflate la întreţinerea soţilor asiguraţi, indemnizaţia de maternitate se stabileşte cu
condiţia că în perioada de la data înregistrării căsătoriei şi pînă la data acordării concediului de
maternitate soţia nu a realizat venit asigurat.
Acte necesare:
-

certificatul de concediu medical în original;
buletinul de identitate al femeii asigurate în original şi în copie;

În cazul soţiei aflate la întreţinerea soţului asigurat – buletinul de identitate al soţiei şi al soţului,
certificatul de căsătorie, declaraţia soţiei, prezentată pe propria răspundere că nu realizează venit asigurat
și nu este persoană asigurată de riscul respectiv în original şi în copie;
În cazul lipsei venitului asigurat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului
asigurat, solicitantul poate confirma motivul lipsei venitului asigurat prin următoarele acte: carnetul de
muncă, ordinul şi/sau extrasul din ordin ş.a.
Indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă pentru primele cinci zile calendaristice de
incapacitate temporară de muncă se plătește din mijloacele financiare ale angajatorului, însă nu mai mult
de 15 zile calendaristice cumulative pe parcursul unui an calendaristic în cazul multiplelor perioade de
incapacitate temporară de muncă.
Totodată, menționăm faptul că Casa Națională de Asigurări Sociale plăteşte din mijloacele bugetului
asigurărilor sociale de stat indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli
obişnuite sau de accidente nelegate de muncă începînd cu a şasea zi calendaristică de incapacitate
temporară de muncă, iar în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă – începînd cu
prima zi după expirarea celor 15 zile cumulative plătite din mijloacele angajatorului.
Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă se stabilește de către casele teritoriale în temeiul
informației din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate și
autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistență medicală.
Indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o
maladie oncologică se stabilesc indiferent de durata stagiului de cotizare. Baza de calcul al indemnizației
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de maternitate pentru femeile asigurate, precum și al indemnizației pentru incapacitate temporară de
muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică, care nu au stagiul total de cotizare
necesar o constituie 35% din salariul mediu lunar prognozat, stabilit de Guvern, pentru anul în care s-a
produs riscul asigurat.
Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de o
maladie oncologică este de 100% din baza de calcul.
Indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav pînă la vîrsta de 10 ani se acordă, opţional: mamei, tatălui
sau tutorelui. În cazul în care mama, tata sau tutorele, din motive întemeiate, confirmate documentar, nu
pot îngriji copilul bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani, copilul care suferă de maladie oncologică în vîrstă de
pînă la 18 ani sau copilul cu dizabilitate în vîrstă de pînă la 18 ani, indemnizaţia se acordă altor persoane
asigurate, opţional: altui membru de familie, bunicului, bunicii.
Indemnizație lunară pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani
Conform legislației menționate, de indemnizație lunară pentru creșterea copilului beneficiază, la cerere,
opțional: unul dintre părinți, bunelul, bunica, o altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului,
precum și tutorele, dacă sînt persoane asigurate și îndeplinesc condițiile de realizare a stagiului de
cotizare (de cel puțin 3 ani sau de cel puțin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii
riscului asigurat).
Totodată, în contextul modificărilor operate la Legea nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru
incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, începând cu 1 ianuarie 2020, va
intrat în vigoare opțiunea suplimentară de acordare a dreptului la indemnizația lunară pentru creșterea
copilului, și anume:
- de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 3 ani
a acestuia, cu menținerea schemei actuale de acordare și plată a indemnizației de creștere a copilului - în
cuantum de 30 % din baza de calcul stabilită pentru fiecare an, dar nu mai puțin decît cuantumul
indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului.
- de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 2 ani
și 2 luni a acestuia, în cuantum de 60% - din baza de calcul pentru primul an (dar nu mai puțin decît
cuantumul dublu al indemnizației minime lunare pentru creșterea copilului) și în cuantum de 30 % - din
baza de calcul pentru anul al doilea.
Modul de depunere a cererii:
Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei lunare pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani se depune
la casa teritorială de la locul de domiciliu sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate,
la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic prin portalul
guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi/sau pagina-web a Casei Naţionale
(www.cnas.md), sau prin intermediul reprezentantului primăriei.
Cererea electronică se acceptă numai în cazul în care:
a) solicitantul şi copilul sînt înregistraţi în Registrul de stat al populaţiei;
b) se confirmă relaţia de rudenie între solicitant şi copil în baza informaţiei din Registrul de stat al
populaţiei.
Datele personale ale solicitantului şi copilului se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al
populaţiei, iar stagiul de cotizare şi perioada acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru
stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat
al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.
Acte necesare prezentate la casa teritorială de asigurări sociale:
a) actul de identitate al solicitantului indemnizației, în original și în copie;
b) certificatul de naştere al copilului, după caz certificatul de naştere al copilului premergător în
original și în copie;
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c) după caz, extrasul din ordinul de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului, eliberat de
fiecare unitate unde solicitantul activează, doar în cazul persoanelor încadrate în cîmpul muncii, în
original;
d) după caz, documentul prin care se confirmă că mama (tatăl, tutorele părintele adoptiv) nu este
încadrată în cîmpul muncii (certificatul de la instituţia de învăţămînt, certificatul de la agenţia teritorială
pentru ocuparea forţei de muncă);
e) sau certificatul ce confirmă încadrarea în cîmpul muncii (pentru persoanele încadrate în cîmpul
muncii), alte acte confirmative a stagiului de cotizare (livretul militar etc.);
f) în cazul în care solicitantul nu poate confirma documentar angajarea în cîmpul muncii, acesta
anexează o declaraţie scrisă în care confirmă sub responsabilitate personală faptul că nu este angajat în
cîmpul muncii.
g) alte acte, după caz: extras din ordinul privind reluarea activităţii/angajarea în condiţiile timpului
de muncă parţial, extras din ordinul privind acordarea concediului neplătit, certificat de naștere, certificat
de căsătorie, certificat de deces al copilului sau al beneficiarului, hotărîrea privind adopția și instituirea
tutelei, livretul militar, documentele de activitate eliberate de angajator, certificatul despre venit eliberat
de către angajator angajaților cu statut special/militar al instituțiilor de forță, certificat privind
acordarea/neacordarea indemnizațiilor pe teritoriul altui stat.
Totodată, conform modificărilor adoptate în anul 2018 în legislația în domeniu, începând cu 1 iulie
2019, mama sau tata care, după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei
de 3 ani, îşi reia activitatea, se angajează, desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit sau se
eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului are dreptul la indemnizaţie lunară.
Astfel, plata indemnizației nu se suspendă dacă beneficiarul își modifică raporturile de muncă înainte de
expirarea concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani.
Tabel 3.5.4.1. Beneficiari de indemnizație pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani pe anii 2015
– 2019
2015

2016

2017

2018

2019

Numărul total
de beneficiari

Numărul total de
beneficiari

Numărul total
de beneficiari

Numărul total de
beneficiari

Numărul total de
beneficiari

Indemnizația
lunară
pentru
creșterea
copilului pînă la vîrsta
de 3 ani, din care:

41790

44278

45342

45335

46929

mamelor

39344

40587

40633

39667

39458

taților

2147

3355

4346

5348

7136

altor persoane

299

336

363

320

335

Categoriile de
beneficiari

În cazul copiilor gemeni sau în cazul mai multor copii în vîrstă de pînă la 3 ani, de dreptul la
indemnizaţie pentru creşterea copilului beneficiază, la cerere, opţional: concomitent ambii părinţi sau
concomitent două persoane asigurate. Fiecare asigurat beneficiază de dreptul la indemnizaţie/
indemnizaţii pentru copilul/copiii de care îngrijeşte nemijlocit. Pentru unul şi acelaşi copil se stabileşte o
singură indemnizaţie (pînă la modificare, acest drept îl avea doar o singură persoană).
Indemnizația paternală
Condițiile de stabilire a indemnizației paternale:
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a) tatăl copilului nou-născut a solicitat concediu paternal în primele 56 de zile de la data naşterii
copilului şi se află în concediu paternal la unitatea de la locul de muncă de bază;
b) tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 30 de zile din
data acordării concediului paternal (începând cu 1 iulie 2019 termenul de solicitare a indemnizației este
de - 12 luni de la data nașterii copilului);
c) tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la locul de muncă de bază în ultimele 3 luni
premergătoare lunii naşterii copilului.
Acte necesare:
a) actul de identitate al tatălui copilului nou-născut, în original şi în copie;
b) certificatul de naştere al copilului, înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii
Publice, în original şi în copie;
c) extrasul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat de la toate unitățile în
care desfășoară activități.
Baza de calcul a indemnizaţiei paternale constituie 100% din venitul mediu lunar asigurat realizat la toate
unitățile în care desfășoară activități în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului, venit din
care au fost calculate şi achitate contribuţii de asigurări sociale.
Modul de depunere a cererii:
Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se depune la casa teritorială de la locul de domiciliu sau,
în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia
de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice
(www.servicii.gov.md) şi/sau pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md), sau prin intermediul
reprezentantului primăriei.
Cererea electronică se acceptă numai în cazul în care:
a) solicitantul şi copilul sînt înregistraţi în Registrul de stat al populaţiei;
b) se confirmă relaţia de rudenie între solicitant şi copil în baza informaţiei din Registrul de stat al
populaţiei.
Tabel 3.5.4.2. Numărul beneficiarilor de indemnizație paternală pe anii 2016 – 2019

Indemnizație
paternală

2016
60

2017
2559

2018
2887

2019
3940

Indemnizații de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale face parte integrantă din sistemul public de
asigurări sociale obligatorii. Este fundamentată pe principiul asumării riscului profesional de către
persoanele ce beneficiază de rezultatul muncii prestate, pe principiul contributivităţii obligatorii şi pe alte
principii ale sistemului public de asigurări sociale obligatorii.
Persoanele asigurate beneficiază de dreptul la următoarele indemnizaţii de asigurare pentru accidente de
muncă şi boli profesionale:
a) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;
b) indemnizaţie de dizabilitate;
c) indemnizaţie de deces.
Asigurător pentru accidente de muncă şi boli profesionale este Casa Naţională de Asigurări Sociale şi
structurile teritoriale ale acesteia.
a) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau
boli profesionale
Modul de stabilire:
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Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accidente de muncă sau boli
profesionale, se acordă pe baza certificatului medical şi documentelor de cercetare a accidentului de
muncă sau de constatare a îmbolnăvirii profesionale, întocmite de autorităţile competente. Cuantumul
indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă constituie 100 % din salariul mediu lunar asigurat
al asiguratului pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost
constatată îmbolnăvirea profesională.
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20
de zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă, de către angajator,
din mijloacele proprii, iar din a 21-a zi - de către structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări
Sociale, din mijloacele BASS.
b) Indemnizaţia de dizabilitate
Cuantumul indemnizaţiei:
- pentru asiguratul cu dizabilităţi severe sau accentuate se determină ca diferenţa dintre 2/3 din
salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs
accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională şi cuantumul pensiei de dizabilitate
a acestuia stabilit prin sistemul public de asigurări sociale;
- pentru asiguratul cu dizabilităţi medii se determină procentual, corespunzător gradului de
reducere a capacităţii de muncă.
Indemnizaţia de dizabilitate se indexează anual la 1 aprilie. Avînd în vedere media creșterii anuale a
indicelor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani, la 1 aprilie 2019, indemnizaţia de dizabilitate se
indexează cu coeficientul indexării de 5,3%.
Modul de stabilire:
Indemnizaţia de dizabilitate se acordă la cererea persoanei îndreptăţite. Asigurătorul întocmeşte dosarul
de acordare a indemnizaţiei de dizabilitate în termen de pînă la 30 de zile de la data depunerii cererii.
Acte necesare:
a) documentele de cercetare a accidentului de muncă sau de constatare a îmbolnăvirii profesionale,
întocmite de autorităţile competente;
b) decizia de încadrare în gradul de dizabilitate;
c) decizia de pensionare;
d) declaraţia angajatorului cu privire la salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pe ultimele 6
luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea
profesională;
e) propunerea medicului expert al asigurătorului cu privire la gradul de reducere a capacităţii de
muncă, pentru asiguraţii cu dizabilităţi medii;
f) cuantumul indemnizaţiei de dizabilitate la care are dreptul asiguratul.
c) Indemnizaţia de deces
În cazul decesului asiguratului, ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale
indemnizaţia de deces se acordă o singură dată, în sumă fixă.
Beneficiari:
a) copiii asiguratului care, la momentul decesului acestuia:
- copiii în vîrstă de pînă la 18 ani sau peste această vîrstă, fără a depăşi vîrsta de 23 de ani, dacă îşi
continuă studiile la instituţii de învăţămînt secundar, mediu de specialitate şi superior, cursuri de zi;
- copiii cu dizabilităţi, indiferent de vîrstă;
b) soţul asiguratului, care la momentul decesului acestuia:
- este încadrat într-un grad de dizabilitate;
- a atins vîrsta de pensionare;
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c) soţul sau unul din părinţii asiguratului decedat, sau o altă persoană care, la momentul decesului
asiguratului, nu lucrează şi are în îngrijire copii ai asiguratului sub vîrsta de 3 ani.
Cuantumul indemnizaţiei:
a) pentru copiii în vîrstă de pînă la 18 ani sau peste această vîrstă, fără a depăşi vîrsta de 23 de ani,
dacă îşi continuă studiile la instituţii de învăţămînt secundar, mediu de specialitate şi superior, cursuri de
zi, sau pentru copiii invalizi, indiferent de vîrstă:
- echivalentul a 5 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului decedat pe
ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată
îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul
premergător anului în care s-a produs cazul asigurat, pentru un copil;
- echivalentul a 8 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului decedat pe
ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată
îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 8 salarii medii lunare pe economie pentru anul
premergător anului în care s-a produs cazul asigurat, pentru doi copii;
- echivalentul a 12 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului decedat pe
ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată
îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 12 salarii medii lunare pe economie pentru anul
premergător anului în care s-a produs cazul asigurat, pentru trei sau mai mulţi copii;
b) pentru soţul asiguratului care, la momentul decesului acestuia, este încadrat într-un grad de
dizabilitate sau a atins vîrsta de pensionare - echivalentul a 3 salarii, calculate ca medie a salariului lunar
asigurat al asiguratului decedat pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de
muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională, dar nu mai puţin de 3 salarii medii lunare pe
economie pentru anul premergător anului în care s-a produs cazul asigurat;
c) pentru soţul sau unul din părinţii asiguratului decedat, sau o altă persoană care, la momentul
decesului asiguratului, nu lucrează şi are în îngrijire copii ai asiguratului sub vîrsta de 3 ani echivalentul a 3 salarii, calculate ca medie a salariului lunar asigurat al asiguratului decedat pe ultimele 6
luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea
profesională, dar nu mai puţin de 3 salarii medii lunare pe economie pentru anul premergător anului în
care s-a produs cazul asigurat.
Indemnizaţia acordată copiilor victimei nu se reduce.
Modul de stabilire:
Indemnizaţia de deces se acordă la cererea persoanei îndreptăţite. Acordarea indemnizaţiei de deces sau
respingerea cererii de acordare a indemnizaţiei de deces se face prin decizia conducerii asigurătorului în
termen de pînă la 45 de zile de la data depunerii cererii.
Acte necesare:
a) documentele de cercetare a accidentului de muncă sau de constatare a bolii profesionale,
întocmite de autorităţile competente;
b) adeverinţa de deces a asiguratului, eliberată de autoritatea competentă;
c) alte acte din care rezultă dreptul solicitantului, conform legislaţiei.
Ajutor de deces
Ajutorul de deces constituie o prestaţie unică ce se acordă în scopul susţinerii financiare a familiei
decedatului sau a persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
Beneficiari:
De dreptul la ajutorul de deces beneficiază:
a) unul dintre membrii familiei persoanei decedate: (soţul/soţia, părinţii, copiii);
69

b) tutorele sau curatorul;
c) altă persoană, care a suportat cheltuielile ocazionate de deces.
Cuantumul ajutorului deces:
Ajutorul de deces se acordă în sumă fixă de 1100 de lei.
Modul de stabilire:
Ajutorul de deces se stabileşte în baza cererii depuse de către persoana îndreptăţită (un membru de
familie al persoanei decedate), persoana care a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Cerere se
depune la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai al decedatului, la data prezentării tuturor
actelor necesare.
Acte necesare:
- actul de identitate al beneficiarului (în original şi în copie). În cazul lipsei acestuia, identitatea
poate fi confirmată printr-un alt act, inclusiv cel de uz temporar, eliberat de organele competente ale
statului;
- certificatul de deces (în copie).
- actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.
În cazul naşterii unui copil mort:
- actul de identitate al beneficiarului (în original şi în copie). În lipsa acestuia, identitatea poate fi
confirmată printr-un alt act, inclusiv de uz temporar, eliberat de organele competente ale statului;
- certificatul ce confirmă naşterea copilului mort, eliberat de instituţia medicală;
- actele ce confirmă cheltuielile ocazionate de deces.
Modul de plată:
Ajutorul de deces se plăteşte beneficiarilor în numerar, în termen de 3 zile lucrătoare de la data
înregistrării cererii cu toate actele necesare. Dreptul la ajutorul de deces poate fi solicitat, în baza actelor
justificative, în termen de 12 luni calendaristice de la data decesului. Ajutorul de deces stabilit, dar
neîncasat la timp, se plăteşte retroactiv pe o perioadă de cel mult 3 ani calendaristici de la data
înregistrării cererii pentru acordarea ajutorului de deces. Suma neachitată la timp din vina organului care
stabileşte sau plăteşte ajutorul de deces se achită fără nici o limitare în termen.
3.5.5. Acorduri bilaterale în domeniul securităţii sociale
În condiţiile amplificării mobilităţii forţei de muncă între state şi a fenomenului emigrării populaţiei apte
de muncă – problemă cu care se confruntă Republica Moldova în ultimele decenii - coordonarea
sistemelor de securitate socială a devenit o componentă importantă a politicii sociale promovate de stat.
Efectele negative ale proceselor migraţioniste sînt de lungă durată şi, de regulă, sînt resimţite la
întoarcerea în ţară a lucrătorilor migranţi şi membrilor familiilor lor care au activat o perioadă de timp în
străinătate, fie la strămutarea pe teritoriul altor state, în ambele cazuri aceste persoane nefiind îndreptăţite
la prestaţii de asigurări sociale.
Aceste circumstanțe au condus la apariţia necesităţii stringente de încheiere a acordurilor bilaterale în
domeniul securităţii sociale cu principalele state de destinaţie a lucrătorilor migranţi.
3.5.5.1 Acorduri bilaterale cu statele-membre ale UE
Pînă în anul 2019 Republica Moldova a încheiat acorduri în domeniul securității sociale cu statele de mai
jos:

Austria

Estonia
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Portugalia

Belgia

Lituania

România

Bulgaria

Luxemburg

Ungaria

Cehia

Polonia

Germania

Turcia

Belarus

Scopul încheierii acordurilor de securitate socială constă în dorința statului de a proteja și a garanta
drepturile de asigurări sociale ale lucrătorilor din Republica Moldova care desfășoară sau au desfășurat o
activitate pe teritoriul unui alt stat și a membrilor familiilor lor.
Persoanele care cad sub incidența acordurilor:
- persoanele asigurate în unul din statele contractante;
- lucrătorii independenţi;
- lucrătorii detaşaţi;
- personalul întreprinderilor de transport internațional;
- personalul misiunilor diplomatice şi posturilor consulare;
- membrii de familie ale persoanelor asigurate (în caz de pierdere a întreținătorului –
pensie de urmaș și în caz de deces – ajutorul de deces).
Acordul de securitate socială protejează persoana în cazul apariției riscurilor sociale asigurate, precum
sunt, după caz: bătrînețea, incapacitatea temporară sau permanentă de muncă, pierderea întreținătorului,
șomajul și decesul și acordă persoanei dreptul de a beneficia de următoarele prestații:
- pensii pentru limită de vîrstă, invaliditate, urmaș;
- indemnizații de invaliditate cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale;
- indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă și maternitate (în dependență de
acord);
- indemnizații la nașterea și îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani (în dependență de
acord);
- ajutoarele de deces și șomaj (în dependență de acord).
Principiile pe care se bazează acordurile de securitate socială sunt unanim acceptate și aplicate de toate
statele membre ale UE, precum și statele din afara spațiului comunitar. Acestea sunt:
Egalitatea de tratament – cetățenii Republicii Moldova au aceleași drepturi și obligații ca și
cetățenii statului în care aceștia activează;
Determinarea legislaţiei aplicabile – persoana va plăti contribuţii de asigurări sociale doar în
statul în care este angajată, și nu în ambele state contractante;
Totalizarea perioadelor de asigurare – la calcularea drepturilor de securitate socială se iau în
considerare atît perioadele de asigurare realizate în statul de domiciliu, cît şi perioadele realizate în
celălalt stat. Fiecare stat achită partea de pensie proporţional perioadei de contribuire la propriul sistem.
Acest principiu se aplică și la stabilirea altor tipuri de prestații, decît pensii (indemnizația de maternitate,
ajutorul de șomaj), dacă legislația unui stat condiționează acordarea acestora de o anumită perioadă de
asigurare;
Exportul prestațiilor – dreptul unui lucrător migrant de a beneficia de prestaţiile dobîndite în
statele în care acesta şi-a desfăşurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu.
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Negocieri și consultări desfășurate în 2019.
Pe parcursul anului 2019 au avut următoarele runde de negocieri pe marginea proiectelor de Acorduri,
după cum urmează:
- La data de 7 februarie 2019, la Madrid sau desfășurat consultările moldo-spaniole în vederea
efectuării schimbului de informații privind cadrul legislativ și procedural în domeniul securității sociale.
- În perioada 26-28 februarie 2019, la Atena s-a desfășurat prima rundă de negocieri pe
marginea proiectului Acordului în domeniul securității sociale dintre Republica Moldova și Republica
Elenă.
- În perioada 14-15 mai 2019 la Chișinău, s-au desfășurat consultările bilaterale între experții
Republicii Moldova și Federației Ruse privind oportunitatea încheierii unui Acord bilateral în domeniul
asigurării cu pensii bazat pe principiul proporționalității.
- În perioada 6-7 iunie 2019 la Minsk s-a desfășurat cea de-a III rundă de negocieri pe marginea
proiectului Aranjamentului Administrativ privind aplicarea Acordului între Republica Moldova şi
Republica Belarus privind securitatea socială.
- În perioada 13-15 noiembrie 2019, la Chișinău s-a desfășurat cea de-a doua rundă de
negocieri pe marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi
Republica Elenă.
- În perioada 19-21 noiembrie 2019, la Madrid, s-a desfășurat prima rundă de negocieri pe
marginea proiectului Acordului în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova şi Regatul
Spaniei.
3.5.5.2 Acorduri bilaterale cu statele-membre ale CSI
În prezent continuă să se aplice acordurile în domeniul asigurării cu pensii încheiate de Republica
Moldova în anii ’90 cu unele state din spaţiul post-sovietic – Federaţia Rusă (1995), Republica Belarus
(1995), Ucraina (1995), Uzbekistan (1995) şi Azerbaidjan (1997).
Acordurile cu statele CSI au la bază principiul teritorialităţii, potrivit căruia pensiile se stabilesc şi se
achită de către statul pe teritoriul căruia persoana domiciliază, indiferent dacă aceasta a contribuit la
sistemul public de asigurări sociale al statului de domiciliu. Acesta şi alte principii sunt depăşite datorită
transformărilor pe plan politic, economic și financiar în aceste state, de aceea urmează a fi ajustate la
standardele internaționale.
De asemenea, menționăm că la 23 octombrie 2019 la Minsk fost semnat Acordul între Republica
Moldova şi Republica Belarus privind securitatea socială, bazat pe principiul proporționalității.
Concluzii.
Sistemul de pensii rămîne în continuare o prioritate a ministerului pînă cînd vom putea declara că
echitatea socială a devenit principala caracteristică și principiul de bază al acestui sistem, iar pensia va
deveni principala sursă a unui trai decent pentru pensionari.
În anul 2019, au fost operate modificări ale cadrului normativ în vederea asigurării continuității reformei
sistemului de pensionare care a introdus un set de amendamente complexe, inovative la legislația în
domeniu:

Revizuirea perioadelor de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă, eșalonat în
raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie pentru limită de vîrstă
(prin Legea nr.168 din 6 decembrie 2019 pentru modificarea articolului 33 din Legea nr.
156/1998 privind sistemul public de pensii).
Recalcularea pensiilor va fi finalizată în anul 2023, cu 4 ani mai devreme comparativ cu prevederile
anterioare.


Acordarea suportului unic în cuantum de 700 lei.

În vederea sporirii gradului de protecție socială a fost adoptată Legea nr. 158/2019 cu privire la acordarea
suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat (în vigoare de la 1 ianuarie
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2020), care prevede acordarea unui suport financiar unic în sumă de 700 de lei, beneficiarilor de toate
tipurile de pensii stabilite până la 1 ianuarie 2020, al căror cuantum lunar nu depășește 2000 de lei.
 Introducerea unei indexări suplimentare a pensiilor.
Conform modificărilor operate prin Legea nr. 162/2019 pentru modificarea unor acte legislative,
pensiile se indexează anual, la 1 aprilie și la 1 octombrie.


Utilizarea salariului mediu lunar pe țară la data calculării pensiei pentru determinarea
venitului mediu lunar asigurat începînd cu 1 ianuarie 1999 pentru perioada necontributivă
de îngrijire a unui copil pînă la vîrsta de 3 ani (prin Legea nr. 160/2019 pentru modificarea
articolului 8 din Legea nr. 156/1998 privind sistemul public de pensii).

 Acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre soți.
A fost adoptată Legea nr. 156/2019 cu privire la acordarea indemnizației în cazul decesului unuia dintre
soți (în vigoare de la 1 ianuarie 2020), care prevede acordarea soțului supraviețuitor unei indemnizații
lunare egală cu pensia soțului decedat, care a beneficiat de pensie mai puțin de 5 ani, cu condiția că
aceștia au fost în relație de căsătorie cel puțin 15 ani.
Măsuri prevăzute-planificate pentru anul viitor
Continuarea reformei sistemului de pensionare, după cum urmează:
-

-

Reexaminare pensiilor pentru limită de vîrstă a persoanelor care activează sau au activat în
cîmpul muncii după realizarea dreptului la pensie, după cum urmează:
 La 1 ianuarie, pensiile beneficiarilor de pensii stabilite pînă la 1 ianuarie 1999 și care au
realizat un stagiu de cotizare mai mic de 15 ani după stabilirea pensie.
 La 1 iulie, pensiile beneficiarilor de pensii stabilite după 1 ianuarie 1999 și care au realizat
un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani după stabilirea pensiei.
La 1 aprilie vor fi aprobați coeficienții de valorizare necesari pentru stabilirea pensiilor în anul
2020.
La 1 aprilie și la 1 octombrie se vor indexa pensiile de asigurări sociale și alte prestații de stat,
etc.
Acordarea unui suport financiar unic în sumă de 700 de lei, beneficiarilor de toate tipurile de
pensii stabilite până la 1 ianuarie 2020, al căror cuantum lunar nu depășește 2000 de lei.
Acordarea unei opțiuni suplimentare de stabilire a indemnizație lunare pentru creșterea copilului
până la vârsta de 3 ani.

În domeniul relațiilor bilaterale privind securitatea socială, eforturile vor fi consolidate în vederea
continuării negocierilor pe marginea proiectelor de acord de securitate socială cu principalele state de
destinație a lucrătorilor din Republica Moldova (Regatul Spaniei, Federația Rusă, Republica Elenă,
Republica Letonă etc.).
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3.6. SISTEMUL ASIGURĂRII OBLIGATORII DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ.
3.6.1. Aspecte generale
Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) reprezintă un sistem autonom garantat de stat de
protecţie financiară a populaţiei în domeniul ocrotirii sănătăţii prin constituirea, pe principii de
solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri băneşti destinate pentru acoperirea
cheltuielilor de tratare a stărilor condiţionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau
afecţiune).
Sistemul de sănătate al Republicii Moldova este organizat conform principiilor de acces universal la
serviciile medicale de bază, iar prin combinarea primelor sub formă de contribuții salariale și
transferurilor bugetare într-un singur fond de acumulare, contribuie la asigurarea echității și solidarității
în cadrul sistemului.
Sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală oferă cetăţenilor Republicii Moldova posibilităţi
egale în obţinerea asistenţei medicale oportune şi calitative.
Obiect al asigurării obligatorii de asistenţă medicală este riscul asigurat, legat de cheltuielile pentru
acordarea volumului necesar de asistenţă medicală şi farmaceutică, prevăzută în Programul unic.
Programul unic cuprinde lista maladiilor şi stărilor ce necesită asistenţă medicală finanţată din
mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
În sistemul de asigurare obligatorie de asistență medicală, statutul de persoană asigurată garantează
dreptul la servicii medicale necesare în volumul integral de asistenţă medicală prevăzut de Programul
unic şi acordat de prestatorii de servicii medicale contractaţi.
Obligația de a se asigura medical o au atât cetățenii Republicii Moldova, cât și cetăţenii străini,
apatrizii cu reședinţa sau domiciliul permanent în țară. Pe lângă aceste categorii, beneficiari de
asigurare obligatorie de asistență medicală sunt copiii cu vîrsta de pînă la 18 ani, elevii, studenții,
gravidele, pensionarii, șomerii, persoanele cu dizabilități, persoanele care îngrijesc la domiciliu o
persoană cu dizabilitate severă, părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și
educarea a patru și mai mulți copii, persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor
social, donatorii de organe în viaţă și beneficiarii de protecție internațională.
Gradul de acoperire cu AOAM în anul 2019 a constituit 87,8%, înregistrând o ușoară diminuare cu 0,4
puncte procentuale în comparație cu anul 2018 (88,2%).
Astfel, la finele anului 2019, numărul persoanelor asigurate în sistemul AOAM a fost de 2 626 691
persoane, inclusiv: angajați – 874 661, persoane asigurate în mod individual – 60 340, copii cu vârstă
de pînă la 18 ani – 629 551, pensionari – 573 115, elevi şi studenţi – 307 995, femei însărcinate – 9
708, șomeri – 13 768, persoane cu dezabilități –122 896, persoane care îngrijesc la domiciliu o
persoană cu dizabilitate severă – 3 244, părinti, inclusiv adoptivi, care exercită în mod efectiv creșterea
și educarea a patru și mai mulți copii – 5 999, persoane din familii defavorizate care beneficiază de
ajutor social –25 403, donatorii de organe în viaţă și beneficiarii de protecție internațională – 11, etc.
3.6.2. Executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM)
Veniturile FAOAM se formează din primele de asigurare obligatorie de asistență medicală achitate de
către plătitori, transferuri de la bugetul de stat și alte venituri, reprezentate de amenzi și sancțiuni
pecuniare, dobânzi bancare, defalcări din impozitul unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru
tehnologia informației.
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Figura 3.6.2.1. Dinamica evoluției veniturilor FAOAM, 2015-2019, mii lei
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În anul de gestiune, veniturile au fost acumulate în sumă de 7 636 333,0 mii lei, ceea ce constituie
99,0% în raport cu prevederile anuale. În comparație cu anul precedent, suma veniturilor acumulate în
FAOAM s-a majorat cu 758 925,5 mii lei sau cu 11,0%.
Tabelul 3.6.2.1. Executarea veniturilor FAOAM, anii 2018 – 2019, mii lei

7 636 333,0
4 768 177,7
4 645 137,6

98,0

115,9

110 327,3
2 728 025,2

7 709 848,3
4 859 000,0
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740 400,0
118 600,0
2 813 648,3

Executat
față de
precizat
2019 (%)
99,0
98,1

123 040,1
2 813 648,3

103,7
100,0

111,5
103,1

93 055,5

94 383,2

94 383,2

100,0

101,4

69 033,7

72 278,3

72 278,3

100,0

104,7

24 021,8

22 104,9

22 104,9
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92,0

2 634 969,7
31 827,0

2 719 265,1
37 200,0

2 719 265,1
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100,0
146,5

103,2
171,3

Executat
2018
VENITURI, total
PRIME AOAM
Primele AOAM în formă de
contribuție procentuală
Primele AOAM în sumă fixă
TRANSFERURI
Transferuri cu destinație specială
de la BS inclusiv :
pentru programe naționale de
ocrotire a sănătății
pentru "Modernizarea sectorului
sănătății"
Transferuri cu destinație generală
ALTE VENITURI

6 877 407,5
4 117 555,3
4 007 228,0

Plan
precizat
2019

Executat
2019

Executat
2019 față
de 2018
(%)
111,0
115,8

În structura veniturilor, mai mult de jumătate o constituie veniturile proprii, care au fost acumulate în
sumă totală de 4 822 684,7 mii lei și reprezintă 63,2% din veniturile FAOAM, transferurilor de la
bugetul de stat, virate în sumă de 2 813 648,3 mii lei, revenindu-le – 36,8%.
Mărimea primei de AOAM în cotă procentuală în anul 2019 a constituit 9,0% (4,5% angajator şi 4,5%
angajat), fiind menţinută la acelaşi nivel în perioada anilor 2015 – 2019.
Veniturile din primele în cotă procentuală la salariu şi alte recompense au însumat 4 645 137,6 mii lei,
depăşind încasările anului trecut cu 637 909,6 mii lei (15,9%). Veniturile aferente primelor de
asigurare obligatorie de asistență medicală în cotă procentuală la salariu și alte recompense au
înregistrat în totalul veniturilor o pondere de 60,8% față de 58,3% în anul 2018.
Primele de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă au fost acumulate pe parcursul
anului în cuantum de 123 040,1 mii lei, care comparativ cu anul precedent s-au majorat cu 12 712,8
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mii lei sau cu 11,5%. În totalul veniturilor acumulate, ponderea acumulărilor din primele de asigurare
în sumă fixă a constituit 1,6%. Pentru anul 2019, prima calculată în sumă fixă a fost stabilită în mărime
de 4 056 lei, fiind menţinută la nivelul anului 2014.
Numărul persoanelor care s-au asigurat în mod individual în anul 2019 a constituit 60 340 persoane, cu
4 889 persoane sau cu 8,8% mai mult față de anul precedent.
În anul 2019, la plata primei în sumă fixă până la 31 martie s-au aplicat, ca și în anii precedenți,
reduceri de 50% și 75%. În premieră, în anul 2019, persoanele fizice care desfășoară activități
independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse
accizelor, au beneficiat de reducere de 60% din mărimea primei în sumă fixă.
Astfel, 36 384 persoane au beneficiat de reducere în mărime de 50%, alte 17 648 persoane – reducere
de 75% și 266 persoane – reducere de 60%. Numărul persoanelor care au achitat prima de AOAM în
mărime integrală a constituit 5 582 persoane, iar 460 persoane, care pe parcursul anului 2019 au trecut
de la o categorie de plătitori la alta, au achitat prima în proporția corespunzătoare numărului de zile în
care nu au deținut statutul de persoană asigurată, fiind atribuiți la categoria de plătitori ce au obligația
să se asigure în mod individual.
Practica aplicării reducerilor acordate la achitarea primei de AOAM în sumă fixă și-a demonstrat
eficiența în timp, constituind un mijloc de susținere și integrare a categoriilor de populație cu venituri
mici în sistemul AOAM, aceste categorii de persoane fiind astfel protejate financiar în cazul survenirii
riscului de îmbolnăvire.
Transferurile de la bugetul de stat au fost virate în anul 2019 în sumă de 2 813 648,3 mii lei. Din totalul
acestora, transferurile cu destinație generală au constituit 2 719 265,1 mii lei iar cele cu destinație
specială - 94 383,2 mii lei. Deși suma absolută a transferurilor virate de la bugetul de stat a fost în
creștere cu 85 623,1 mii lei sau cu 3,1% față de anul 2018, ponderea acestora în totalul veniturilor
acumulate în fondurile AOAM, în aceeași perioadă a scăzut cu 2,9 puncte procentuale.
Transferurile cu destinație generală între bugetul de stat și fondurile AOAM pentru categoriile de
persoane asigurate de Guvern (1 691,7 mii de persoane) și au fost virate în sumă de 2 718 526,6 mii lei,
cu 84 295,4 mii lei sau cu 3,2% mai mult decât în anul 2018.
La categoria transferurilor cu destinație specială au fost virate mijloace în sumă totală de 94 383,2 mii
lei, inclusiv 72 278,3 mii lei destinate procurării preparatelor antidiabetice în cadrul programelor
naționale de ocrotire a sănătății și 22 104,9 mii lei pentru realizarea proiectului ”Modernizarea
sectorului sănătății”.
Figura 3.6.2.2. Evoluția ponderii primelor AOAM și a transferurilor bugetare cu destinație generală, 20132019
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Pe parcursul ultimilor ani este tot mai evidentă tendința de majorare constantă a ponderii veniturilor
proprii și, respectiv, de diminuare a ponderii transferurilor curente cu destinație generală încasate de la
bugetul de stat pentru asigurarea medicală a categoriilor de persoane asigurate de Guvern. Astfel, dacă
în anul 2013 în totalul veniturilor FAOAM predominau transferurile de la bugetul de stat (51,3%), în
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următorii ani, situația s-a inversat și, începând cu anul 2014 primordiale devin acumulările din primele
de asigurare, înregistrând în anul 2019 cota de 62,4%.
În anul 2019 partea de cheltuieli a FAOAM a fost realizată în sumă de 7 489 650,2 mii lei, cu 220
198,1 mii lei (2,9%) mai puțin față de prevederile anuale și cu 775 586,6 mii lei (11,6%) mai mult în
comparație cu anul precedent.
În perioada de raportare, cheltuielile fondului de bază, destinate achitării serviciilor medicale și
farmaceutice, acordate în conformitate cu contractele încheiate, au însumat 7 333 708,9 mii lei sau
97,9% din totalul cheltuielilor FAOAM, în creștere cu 747 355,8 mii lei sau 11,3% față de anul
precedent. Cheltuielile fondului de bază au fost urmate de cheltuielile fondului de administrare (78
655,0 mii lei) și fondului de dezvoltare (55 300,3 mii lei).
Tabelul 3.6.2.2. Executarea cheltuielilor FAOAM, 2018-2019, mii lei
Executat
2018
CHELTUIELI, total
Fondul de achitare a serviciilor
medicale curente (fondul de bază)
Fondul de rezervă
Fondul măsurilor de profilaxie
Fondul de dezvoltare și
modernizare
Fondul de administrare

6 714 063,6

Plan precizat
2019
7 709 848,3

Executat
față de
Executat 2019
precizat 2019
(%)
7 489 650,2
97,1

Executat
2019 față de
2018 (%)
111,6

6 586 353,1

7 517 147,3

7 333 708,9

97,6

111,3

0,0
11 747,6

13 000,0
27 000,0

0,0
21 986,0

0,0
81,4

0,0
187,2

38 120,5

70 000,0

55 300,3

79,0

145,1

77 842,4

82 701,0

78 655,0

95,1

101,0

Ca și în anii precedenți, partea preponderentă a mijloacelor alocate din fondul de bază a fost
îndreptată pentru acordarea serviciilor în cadrul Subprogramului ”Asistența medicală spitalicească” –
3 620 298,2 mii lei sau 49,4% din totalul cheltuielilor, urmat de Subprogramul “Asistența medicală
primară” – 2 112 151,6 mii lei (28,8%), Subprogramul “Asistența medicală specializată de ambulator”
– 712 163,9 mii lei (9,7%), Subprogramul “Asistența medicală urgentă prespitalicească” – 613 759,1
mii lei (8,4%), Subprogramul “Servicii medicale de înaltă performanță” – 213 475,5 mii lei (2,9%) și
Subprogramul “Îngrijiri comunitare și la domiciliu” - 61 860,6 mii lei (0,8%).
Comparativ cu anul precedent se constată majorarea volumului alocațiilor pentru subprogramele
aferente tuturor categoriilor de servicii medicale finanțate din fondul de bază, de la 102,0% pentru
Subprogramul “Servicii medicale de înaltă performanță”, până la 141,1% pentru Subprogramul
“Asistența medicală specializată de ambulator” .
De asemenea, se denotă menținerea ponderii fiecărui tip de asistență în totalul fondului de bază, cu o
ușoară diminuare a cheltuielilor fondului de bază destinate Asistenței medicale spitalicești,
concomitent cu o creștere ușoară a cheltuielilor aferente Asistenței medicale specializate de ambulator
cu circa 2%. Această tendință poate fi catalogată ca și una pozitivă, racordându-se la bunele practici
internaționale, accentuând preluarea în cadrul AMSA a unor servicii medicale, anterior prestate de IMS
în cadrul AMS.
Pentru acordarea Asistenţei medicale primare (AMP), în anul de gestiune au fost prevăzute și executate
resurse financiare în volum de 2 112 151,6 mii lei, cu 12% mai mult față de anul 2018. Cheltuielile
AMP pe cap de locuitor au constituit în anul de raportare circa 624 lei sau cu 219 lei mai mult decât în
anul 2018.
Cu referire la volumul serviciilor oferite pe parcursul anului în cadrul AMP de către medicii de familie
se constată că aceștia au acordat asistență medicală persoanelor asigurate în cadrul a 9 859,5 mii vizite,
cu 16,0 mii vizite mai mult în comparație cu anul 2018 (9 843,5 mii vizite).
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Tabelul 3.6.2.3. Executarea cheltuielilor pe programe și subprograme, 2018 – 2019, mii lei
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Executat
2018
CHELTUIELI, total
inclusiv:
Programul Sănătatea publică și
servicii medicale
Subprogramul “Administrarea
FAOAM”
Subprogramul “Asistența medicală
primară”
inclusiv medicamente compensate,
total
din care pentru realizarea
programelor naționale de ocrotire a
sănătății din contul transferurilor de
la BS
Subprogramul “Asistența medicală
specializată de ambulator”
Subprogramul “Îngrijiri medicale
comunitare și la domiciliu”
Subprogramul “Asistența medicală
urgentă prespitalicească”
Subprogramul “Asistența medicală
spitalicească”
Subprogramul “Servicii medicale de
înaltă performanță”
Subprogramul “Management al
fondului de rezervă al AOAM”
Subprogramul “Programe naționale
și speciale în domeniul ocrotirii
sănătății”
Subprogramul “Dezvoltarea și
modernizarea instituțiilor din
domeniul ocrotirii sănătății”

Plan
precizat
2019

Executat
2019

Executat
2019 față de
2018 (%)
111,6

0,0

13 000,0

0,0

11 747,6

27 000,0

21 986,0

81,4

187,2

55 300,3

79,0

145,1

38 120,5

70 000,0

De asemenea, de către medicii de familie au fost prestate servicii persoanelor neasigurate în cadrul a
509,0 mii vizite, cu 14,4 mii vizite mai puțin comparativ cu anul 2018 (523,4 mii vizite).
Costul unei vizite la medicul de familie a însumat în anul 2019 – 146,2 lei, depășind costul anului
precedent cu 13,3 lei.
Cheltuielile efective pentru medicamentele compensate, în anul 2019 au constituit 598 994,1 mii lei,
fiind în creștere cu 17,96% față de anul precedent. Respectiv, pe parcursul anului de gestiune, de
medicamente compensate au beneficiat peste 832 mii de persoane (beneficiari unici), ceea ce reprezintă
o creștere cu 16 mii față de anul 2018.
Cât privește cheltuielile pentru un beneficiar, se constată că acestea s-au majorat de la 622,5 lei în anul
2018 la 719,54 lei în anul 2019.
Totodată, în anul 2019 se înregistrează o creștere a cotei medii de compensare per rețetă. Astfel, au fost
compensați 106,94 lei sau 90,6% din prețul mediu de 118,1 lei a medicamentului prescris per rețetă.
Prin urmare, cota medie de compensare per rețetă a crescut față de anul precedent cu 4,4 puncte
procentuale (în 2018 – 86,2%),
Cheltuielile pentru Asistența medicală specializată de ambulator (AMSA) au fost executate în cuantum
de 712 163,9 mii lei, majorîndu-se faţă de anul 2018 cu circa 207 592,5 mii lei sau cu 41,1%. Creșterea
dată este determinată de faptul că în anul 2019, în premieră, serviciile de hemodializă au fost
contractate în cadrul AMSA. În anii precedenți serviciile date erau prestate populației în cadrul
asistenței medicale spitalicești.
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Cheltuielile medii pentru AMSA per persoană asigurată, înregistrată la medicul de familie, au
constituit în anul 2019 – 317,2 lei.
Cu referire la serviciile medicale acordate în cadrul AMSA, se constată că în perioada de raportare
populației i-au fost prestate servicii medicale în cadrul a 6 615,3 mii vizite consultative. Costul mediu
al unei vizite la medicul specialist a constituit în anul 2019 - 107,7 lei și a crescut în comparație cu anul
2018 cu 32,4 lei.
Cheltuielile destinate Îngrijirilor medicale comunitare şi la domiciliu au fost valorificate în sumă de 61
860,6 mii lei, sau cu 4 866,4 mii lei (8,5%) mai mult comparativ cu anul 2018.
Pe parcursul anului 2019, în cadrul serviciilor de îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu au fost
efectuate 54 348 vizite, cheltuielile aferente constituind 7 459,3 mii lei. Totodată, au fost efectuate
22 789 vizite de îngrijiri medicale paliative prestate la domiciliu de echipa mobilă, cu 4 389 vizite mai
mult comparativ cu anul 2018, cheltuielile de referință însumând 4 133,9 mii lei.
Pentru prestarea serviciilor de sănătate mintală, ca parte componentă a serviciilor de îngrijiri medicale
comunitare și la domiciliu, a fost alocată suma de 27 205,3 mii lei. Respectiv, pe parcursul anului de
gestiune au fost efectuate circa 280 mii vizite, cu peste 14 361 vizite mai mult comparativ cu anul 2018
(265 068 vizite).
În cadrul îngrijirilor medicale comunitare, paliative și la domiciliu au fost, de asemenea au fost
finanţate Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor, cheltuielile aferente constituind 23 595,5 mii lei,
cu 1 226,7 mii lei mai mult comparativ cu anul 2018 (22 368,8 mii lei).
Resursele financiare alocate pe anul 2019 pentru serviciul de Asistență medicală urgentă
prespitalicească (AMUP) au însumat 613 759,1 mii lei, care au crescut cu 52 165,3 mii lei sau cu 9,3%
în comparație cu anul precedent.
Cu referire la volumul serviciilor medicale prestate populației în cadrul AMUP, se relevă că pe
parcursul anului 2019, serviciul AMUP a preluat 851,9 mii solicitări, cu 3,4 mii solicitări mai puțin
decât în anul 2018 (855,4 mii solicitări). Diminuarea numărului de solicitări se explică atât prin
majorarea numărului de vizite a populației la medicul de familie, dar și prin majorarea numărului de
adresări la departamentele și unitățile de primire urgentă în instituțiile medico-sanitare spitalicești.
Totodată este în creștere numărul solicitărilor parvenite și preluate de AMUP de la persoanele
neasigurate de la 14% (117,6 mii solicitări) în anul 2018 la circa 16% sau 123,2 mii solicitări în anul
2019.
Pentru acordarea Asistenţei medicale spitaliceşti (AMS) au fost valorificate resurse financiare în sumă
de 3 620 298,2 mii lei, fiind în creştere cu 251 924,4 mii lei sau cu 7,5% comparativ cu anul 2018.
Numărul cazurilor tratate și externate în cadrul AMS în perioada de raportare au cifrat 608,2 mii, fiind
în creștere cu 5,6 mii față de anul 2018. Costul mediu al unui caz tratat în cadrul programului general
în anul 2019 a constituit 5 088 lei. Costul mediu pentru un caz tratat acut validat, inclusiv chirurgia de
zi a constituit 5 295 lei, cu 295 lei mai mult comparativ cu anul 2018, iar costul mediu al unei zile de
spitalizare a însumat 862 lei, cu 70 lei mai mult față de perioada precedentă.
Este necesar de menţionat, că se relevă o tendință constantă și absolut argumentată de creștere a
numărului de cazuri prestate în cadrul programelor speciale.
Astfel, în anul 2019 au fost efectuate 5 317 de operații de cataractă acoperite financiar din FAOAM,
ceea ce reprezintă cu peste 1 281 de operații mai mult față de anul precedent. Costul mediu al unui caz
tratat, acoperit din fondurile AOAM, constituie aproape 10 mii de lei, sumă ce include și cheltuielile
pentru consumabile.
Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate peste 2 727 de cazuri tratate, în cadrul programului de
protezare a articulațiilor mari (operații de protezare de șold, genunchi și umăr), volumul crescând cu 1
462 de operații comparativ cu anul precedent.
De asemenea, în anul 2019 au fost efectuate 6 507 operații pe cord, inclusiv: 5 072 de operații miniminvazive la adulți, în scopul tratării infarctului miocardic în cadrul Programului Special „Cardiologie
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intervențională” (în 2018 – 5 072 operații), 1 373 de operații în cadrul Programului „Cardiochirurgie”
(în 2018 – 1 244 operații) și 62 de operații minim-invazive la copii cu malformații cardiace
congenitale, Programul „Cardiologie intervențională congenitală” (în 2018 - 47 operații). Costul mediu
al unui caz tratat în cadrul programului „Cardiochirurgie” constituie 43 323 lei, în cazul intervenției
minim-invazive la adulți 29 215 lei, și în cazul intervenției minim-invazive la copii 78 293 lei.
În anul 2019 în cadrul programului „Studiu electrofiziologic și ablații” au fost finanțate 153 cazuri
tratate, înregistrând o creștere minimă de cazuri comparativ cu anul 2018 (149 cazuri). Costul mediu al
unui caz tratat constituie 32 518 lei.
De asemenea, din FAOAM au fost acoperite cheltuielile pentru prestarea intervențiilor chirurgicale
costisitoare, cum ar fi programele „Protezări vasculare”, „Chirurgie endovasculară”, „Neurochirurgia
fracturilor coloanei vertebrale” și „Tratamentul intervențional în AVC ischemic acut”, în cadrul cărora
au fost compensate 1 598 de cazuri tratate. Numărul acestora este în creștere cu 14 cazuri, comparativ
cu anul 2018 (1 457 de operații).
În anul 2019, în premieră au fost acoperite financiar 15 cazuri tratate în suma totală de 1 063,2 mii lei,
din cadrul a 2 programe speciale noi „Corecția anatomică a coloanei vertebrale și a cutiei toracice la
copii” și programul special „Neuroradiologie intervențională”.
Pe parcursul anului 2019 au fost efectuate 96 operații de transplant (inclusiv: 7 transplanturi de ficat, 8
transplanturi de rinichi și 81 transplanturi de cornee).
În scopul asigurării accesului populației la servicii de reproducere asistată medical, în anul 2019, au
fost realizate 59 de cazuri, cu 2 cazuri mai mult, comparativ cu anul 2018 (57 de proceduri). Costul
unei proceduri de fertilizare în vitro fiind de 31,7 mii lei.
În scopul acordării Serviciilor medicale de înaltă performanţă a fost valorificată suma de 213 475,5
mii lei, cu 4 127,3 mii lei mai mult în comparație cu anul 2018, fiind efectuate circa 632 mii de
investigații, în creștere cu 18,2 mii față de anul 2018 (peste 613,7 mii).
Reieşind sin structura serviciilor medicale de înaltă performanță, se observă că cele mai multe servicii
sunt din grupul Investigații genetice (ARN, ADN, agenți patogeni în materialul biologic).
În anul 2019 în fondul de rezervă al AOAM au fost prevăzute mijloacele financiare în sumă de 13 000
mii lei, însă grație faptului că pe parcursul anului nu au fost înregistrate îmbolnăviri și afecțiuni urgente
mijloacele respective nu au fost utilizate.
Cheltuielile realizate din mijloacele fondului măsurilor de profilaxie menite pentru prevenirea
riscurilor de îmbolnăvire, au constituit în anul 2019 - 21 986,0 mii lei, depășind valoarea mijloacelor
valorificate în anul 2018 cu 10 238,4 mii lei sau cu 87,2%. Concomitent, s-a majorat și ponderea
cheltuielilor fondului măsurilor de profilaxie în totalul cheltuielilor FAOAM de la 0,17% în 2018, până
la 0,29% în anul 2019, iar cheltuielile anuale pe cap de locuitor au crescut în aceeași perioadă cu 3,04
de la 3,45 lei în anul 2018, până la 6,49 lei în anul 2019.
Din totalul cheltuielilor executate în anul 2019, ponderea majoră – 61,7%, revin cheltuielilor pentru
realizarea măsurilor de reducere a riscurilor de îmbolnăvire, inclusiv prin imunizări și alte metode de
profilaxie primară și secundară, fiind achiziționate vaccinuri în sumă de 13 570,9 mii lei, de care au
beneficiat peste 103 mii persoane.
În scopul depistării precoce a îmbolnăvirilor, au fost utilizate mijloace financiare în sumă de 7 330,1
mii lei pentru realizarea proiectului de screening la nivel național „Un doctor pentru tine”, care a
cuprins măsuri pentru depistarea proceselor pre-canceroase a cancerului mamar și a cancerului
pulmonar, precum și acordarea serviciilor stomatologice copiilor în vârstă de până la 18 ani din
localitățile rurale.
Astfel, în cadrul proiectelor de screening mamar au fost examinate peste 14 mii de femei și peste 34
mii persoane din grupurile de risc și cu vigilență sporită privind tuberculoza și cu probabilitatea de
îmbolnăvire cu cancer pulmonar, fiind executate, în acest context, peste 3 mii de radiografii digitale.
În cadrul aceluiași proiect, au fost acordate servicii stomatologice pentru copiii din localitățile rurale,
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fiind examinați peste 8 mii copii, în vârstă de până la 18 ani.
Alte activități de profilaxie și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire au vizat implementarea a patru
proiecte de prevenire a HIV și a infecțiilor cu transmitere sexuală la grupurile-țintă în valoare de 1
083,8 mii lei, de care au beneficiat peste 2 mii persoane.
Pentru finanțarea proiectelor investiționale din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor
publici de servicii medicale au fost valorificate mijloace financiare în sumă de 55 300,3 mii lei, cu
45,1% mai mult în comparație cu mijloacele executate pe fondul dat în anul 2018.
Cheltuielile anuale din fondul de dezvoltare pe cap de locuitor au constituit în anul de raportare 16,2
lei, și au depășit cu 5,0 lei indicatorul respectiv din anul precedent.
Conform scopurilor de utilizare, mijloacele fondului de dezvoltare au fost direcționate pentru
modernizarea clădirilor și infrastructurii (lucrări de reparație ale edificiilor) – 12 515,2 mii lei, pentru
achiziționarea mijloacelor fixe – 39 710,2 mii lei și pentru lucrări de construcție – 3 074,9 mii lei.
În anul 2019 au fost finanțate 22 proiecte investiționale, dintre care: 7 proiecte - lucrări de reparație, 3
proiecte - lucrări de construcție, 10 proiecte - dotarea IMSP cu dispozitive medicale și utilaj medical
performant.
Cheltuielile fondului de administrare al sistemului de asigurare au fost realizate în sumă de 78 655,0
mii lei, cu 812,6 mii lei sau cu 1,0% mai mult față de anul 2018.
Ponderea majoră în totalul cheltuielilor fondului de administrare al sistemului de AOAM revine
cheltuielilor de personal – 84,9%, succedate de cheltuielile pentru procurarea bunurilor și serviciilor –
12,8%, pentru procurarea stocurilor de mijloace circulante – 1,1%, cheltuielile pentru achitarea
prestațiilor sociale și pentru procurarea mijloacelor fixe – câte 0,6%.
Concluzii.
Sistemul de asigurare obligatorie de asistenţă medicală este în continuă perfecţionare. Finanțarea
serviciilor medicale prin intermediul mecanismului de asigurare obligatorie de asistență medicală
contribuie la îmbunătățirea continuă a sănătății populației prin protecția față de riscurile financiare
asociate cu serviciile de sănătate, echitatea în ceea ce privește utilizarea și distribuția acestora, eficiența
asistenței medicale indiferent de constrângerile existente de resurse. Important este să continuăm
iniţiativele care ar avea drept rezultant creşterea gradului de satisfacţie a beneficiarului în cadrul
sistemului şi diminuarea poverii financiare a pacienţilor la accesarea serviciilor de sănătate.
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3.7. ASISTENȚA SOCIALĂ
Asistenţa socială, ca parte componentă a sistemului protecţiei sociale, reprezintă un ansamblu de
beneficii necontributive în bani (prestaţii sociale) sau în servicii sociale, aplicabile separat sau în
comun, de satisfacere a necesităţilor persoanelor care se găsesc în situaţii de risc. Ea constituie
mecanismul principal prin care societatea intervine pentru a preveni, limita sau înlătura efectele
negative ale evenimentelor care se produc asupra persoanelor sau grupurilor vulnerabile, care nu pot
face faţă exigenţelor vremii.
Obiectivul primordial în asistenţa socială este atenuarea sărăciei şi promovarea incluziunii sociale a
persoanelor nevoiaşe şi cu disabilităţi, familiilor cu copii în situație de risc, intervenţia pe perioada de
timp cît persoana se află în situaţie de risc pentru a o ajuta să o depăşească prin diverse servicii de
asistenţă socială, acordate în combinaţie cu beneficiile băneşti în funcţie de problemă. Diversitatea şi
cuantumul prestaţiilor şi serviciilor sociale sînt condiţionate de starea economiei, de resursele
financiare existente, de necesitatea construirii cadrului administrativ și normativ de aplicare.
3.7.1. Prestații sociale
Prestaţiile de asistenţă socială sînt exprimate printr-o gamă largă de indemnizații, compensații,
alocații și ajutoare acordate persoanelor în dificultate.
Ajutorul social (AS)
Ajutorul social este programul de bază al Guvernului pentru susținerea familiilor defavorizate în
contextul eradicării sărăciei. La moment, acesta are două componente de bază – ajutorul social şi
ajutorul pentru perioada rece a anului.
Scopul Legii cu privire la ajutorul social este asigurarea unui venit lunar minim garantat, familiilor
defavorizate, stabilit în conformitate cu evaluarea venitului global mediu lunar al familiei şi
necesitatea de asistenţă socială.
Spre deosebire de majoritatea prestaților sociale, aceste două prestații se acordă familiei.
În sensul Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social, familia reprezintă două sau mai multe
persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de
drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.
Este important de menționat că dreptul la ambele prestații se examinează în baza unei singure cereri.
Reieșind din condițiile prestabilite în actele normative cu privire la acordarea ajutorului
social/ajutorului pentru perioada rece a anului, familia ar putea să se califice pentru dreptul la ambele
prestații sau doar la ajutorul pentru perioada rece a anului, pragul de trecere pe venit pentru care este
mai mare.
Ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului sînt niște prestații sociale suficient de bine
ţintite, identificând familiile sărace, deşi este clar că oferă o siguranţă extrem de redusă pentru
familiile care depind cu adevărat de prestație, deoarece familia va trăi în continuare în condiţii de
sărăcie – mărimea prestației este relativ mică pentru a oferi avantaje specifice beneficiarilor și este
mai degrabă orientată spre a acoperi necesitățile de bază ale familiei, împreună cu alte surse de venit
pe care le au. Eligibilitatea pentru Ajutor social oferă garanții în contextul asigurării de sănătate
(pentru toți membrii pe perioada acordării dreptului) fără obligaţii de a achita contribuţia de asigurare
medicală, ceea ce reprezintă un beneficiu esențial pentru mulţi beneficiari.
Pentru acordarea ajutorului pentru perioada rece a anului se utilizează mecanismul de acordare a
ajutorului social (evaluarea veniturilor familiei).
Mecanismul ajutorului social este construit pe cîteva elemente de bază, iar pentru ca, familia să
devină beneficiar de ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului (APRA), este necesar să
depună cererea împreună cu actele confirmative la asistentul social din localitate și în mod obligator
să îndeplinească condițiile:
82

- să realizeze un venit mai mic decît cel garantat de către stat acestei gospodării,
- toţi membrii adulţi să demonstreze un statut ocupațional sau incapacitatea de a munci,
- testul bunăstării familiei să fie pozitiv (punctajul trebuie să fie mai mic sau egal cu cel
stabilit de Guvern). Bunurile se iau în considerare, indiferent de modul în care au ajuns în folosința
familiei (prin procurare, primite drept cadou, etc.) sau se află în cadrul familiei
solicitante/beneficiare.
În scopul încadrării la prestația de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului a persoanelor
cu dizabilități, cadrul legal și cel normativ prevede că la calcularea VLMG pentru familie:
- suplimentar la VLMG pentru un adult (70%), se va adăuga 30% din VLMG pentru fiecare
adult încadrat într-un grad de dizabilitate;
- suplimentar la VLMG pentru un adult (70%), se va adăuga 50% din VLMG pentru fiecare
copil cu dizabilităţi;
- pentru familia formată dintr-o persoană încadrată într-un grad de dizabilitate, suplimentar la
VLMG pentru un adult (70%) se va adăuga 30% din VLMG pentru încadrarea în grad de
dizabilitate și plus 10% din VLMG, dacă persoana încadrată într-un grad de dizabilitate este
unicul adult din familie.
Totodată, la calcularea venitului global al familiei solicitante de ajutor social și ajutor pentru perioada
rece a anului, nu se iau în considerare următoarele venituri:
- 200 lei din cuantumul salariului declarat pentru fiecare angajat din cadrul familiei
solicitante/beneficiare;
- 200 lei din indemnizația pentru îngrijirea/creșterea copilului pentru fiecare copil, pentru care
se plătește această indemnizație;
- ajutorul material, ce se acordă persoanelor socialmente vulnerabile din Fondul de susținere a
populației.
- pentru familiile formate doar din membri inapţi de muncă (copii; persoane încadrate în
grade de dizabilitate; persoane care au împlinit vîrsta de 75 ani (62 ani pentru ajutor pentru perioada
rece a anului) - veniturile obţinute din activitatea agricolă gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în
gospodăriile casnice auxiliare sau din activităţi bazate pe folosirea terenurilor agricole sînt excluse.
Pentru a susține familiile defavorizate, permanent se revizuie cadrul legal în acest domeniu. Astfel,
începînd cu anul 2017 venitul lunar minim garantat (VLMG) se indexează anual la 1 aprilie, în
funcție de creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent, în modul stabilit
de Guvern.
În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 163/2019 privind modificarea punctului 12
din Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de
stabilire şi plată a ajutorului social, după indexare, nivelul venitului lunar minim garantat, utilizat la
calcularea dreptului la ajutor social, de la 1 aprilie 2019 a constituit 1056 lei (pînă la indexare
cuantumul VLMG constituia 1025 lei, indexarea constituind 3%). Este necesar de ținut cont de
faptul, că pentru evaluarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului, venitul lunar minim
garantat se majora cu 1,95, și a constituit 2059,20 lei.
Prin Legea nr. 155/2019, începînd cu 01.01.2020, a fost majorat multiplicatorul pentru venitul lunar
minim garantat, utilizat la stabilirea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului de la 1,95 actual
la 2,2. Astfel, cuantumul venitului lunar minim garantat, utilizat la evaluarea dreptului la ajutor
pentru perioada rece a anului, din 01.01.2020 a constituit 2323,20 lei, ce va permite unui număr mai
mare de familii defavorizate să beneficieze de această prestație.
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Astfel, urmare a modificărilor efectuate în actele normative care reglementează acordarea acestor
prestații, constatăm că, în anul 2019, de cel puțin o plată de ajutor social au beneficiat 77891 familii
(169802,4 persoane). Mărimea medie lunară a prestației în această perioadă a constituit 868,13 lei
per familie, iar de cel puțin o plată de ajutor pentru perioada rece a anului au beneficiat 209791
familii defavorizate.
În perioada vizată mărimea medie a familiei beneficiare de ajutor social a constituit cca 2,2 persoane,
iar mărimea medie a familiei beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului a constituit cca 1,7
persoane.
De menționat, este că, în scopul susținerii familiilor defavorizate, pragul de trecere pe indicatorii de
bunăstare a fost majorat după cum urmează:
- în anul 2018 (începînd cu luna octombrie) - de la 80 la 85,64 puncte;
- din ianuarie 2020 - de la 85,64 la 88,46 puncte.
Mijloacele financiare alocate pentru acordarea ajutorului social în anul 2019 a constituit cca 548 mil.
lei, iar pentru APRA – cca 349,1 mil. lei. În total, per Program, în anul 2019, din Bugetul de Stat au
fost alocate cca 897,2 mil.lei.
Mai jos sunt prezentate datele statistice privind implementarea acestor prestații în perioada 20092019:
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Tabelul 3.7.1. Statistica pe Programul de Ajutor social pe anii 2009 – 2019*

Anul

Nr. familiilor

Prestația medie,

(care au beneficiat
de cel puțin o
plată)

lei

AS

APRA

2017 90757

2018 82259

200876

198469

Suma
calculată,
mil. lei

%
indexare,
din 1
aprilie

VLMG,
lei

AS

APRA

AS

827 315

566

847 350

APRA
258

538,4 252,5

AS

APRA

multiplicatorul

900 – 01-03.2017

1440 – 01-03.2017

961 – din 04.2017

1538 – din 04.2017

961 – 01-03.2018

1537 – 01-03.2018

1,6
6,8
1,6

1025 – din 04.2018 1640 – din 04.2018

6,6

1998,75 – din 01.12.2018 1,95 – din 01.12.2018
2019 77891

209791

877 350 – 01-03.2019 484,6 323,8
500 – 11-12.2019

1025 – 01-03.2019 1998,75

1,95

1056 – din 04.2019 2059,2

* Date SIAAS

Programul de Ajutor Social și Ajutor pentru perioada rece a
anului, 2011 - 2019

110000 120309
83500
2011

140268 182263
116681
85776

194500 200876
90757
90000

82259

78063 57342 58821
2012

2013

2014

198469

2015

2016

2017

2018

209791
77891
2019

Numărul familiilor defavorizate care au beneficiat de cel puțin o plată de Ajutor Social
Numărul familiilor care au beneficiat de cel puțin o plată de Ajutor pentru perioada rece a
anului
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Tabel 3.7.2.*
Informație generală pe categorii de familii beneficiare de AjS în 12.2019
Numărul
familiilor

Prestația medie pe
familie, lei

Nr. total
plăți

Salariați

1886

952

46497

Persoane cu dizabilități

23701

744

Șomeri

6437

1454

Copii

14229

1579

Pensionari + doar pensionari

28307

383

Familii care au în componența sa:

* Date SIAAS.

Suplimentar, pornind de la conceptul programelor de venit minim care au drept scop susținerea
familiilor defavorizate și însoțirea beneficiarilor de ajutor social apți de muncă pentru a reveni în
circuitul social economic activ prin Legea pentru modificarea și completarea Legii cu privire la ajutorul
social nr. 297/2017 (în vigoare din anul 2018), s-a prevăzut că, șomerii înregistrați la ATOFM și fac
parte din familiile beneficiare de ajutor social, vor fi condiționați să presteze, la solicitarea primarului,
activități de interes comunitar (AIC). Orele de prestare a activităților de interes comunitar se calculează
proporțional cuantumului ajutorului social de care beneficiază familia, însă nu va depăși 40 de ore/lună.
Modalitatea de organizare, tipul lucrărilor, calcularea numărului de ore, evidența și controlul activităților
de interes comunitar sînt stabilite de către Guvern.
Astfel, prin Hotărîrea Guvernului nr. 729/2018, au fost efectuate modificări în Regulamentul cu privire
la modul de stabilire şi plată a ajutorului social (HG nr. 1167/2008), completîndu-se cu o Instrucțiune
privind realizarea AIC, care prevede că, pentru AIC, șomerul nu este remunerat și că orele pentru
prestarea activităţilor se stabilesc pe familie. În cazul în care familia beneficiară de ajutor social are în
componența sa doi sau mai mulți șomeri, numărul orelor de AIC, calculate pentru această familie, se
repartizează în mod egal între ei și se stabilesc din prima lună de plată a ajutorului social. În cazul în
care familia beneficiară de ajutor social are în componența sa doi sau mai mulți șomeri, iar unul dintre ei
se află în concediu medical, orele de prestare a AIC nu se transferă celuilalt șomer. Orele de AIC
nerealizate de către șomerul/șomerii care s-a/s-au aflat în concediu medical nu se transferă pentru lunile
următoare.
Fac excepţie de la prestarea AIC:
1) şomerii, membri ai familiilor beneficiare de ajutor social pentru care suma stabilită a
ajutorului social pe familie este de pînă la 30%, inclusiv din nivelul venitului lunar minim
garantat;
2) şomerii din familiile beneficiare de ajutor social care sînt antrenați la lucrări publice
remunerate, oferite prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în
conformitate cu legislația în vigoare;
3) şomerii din familiile beneficiare de ajutor social care participă la măsurile de promovare a
ocupării forței de muncă, oferite de subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă pe întreaga perioadă de antrenare în aceste măsuri;
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4) şomerii din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în cîmpul muncii;
5) femeile gravide din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social, la prezentarea certificatului
medical confirmativ;
6) şomerii din familiile beneficiare de ajutor social care se află în concediu medical, la
prezentarea actului confirmativ pînă în ultima zi inclusiv a lunii curente;
7) şomerul din familia beneficiară de ajutor social care este unicul adult în familie și are la
întreținere copil/copii în vîrstă de pînă la 7 ani;
8) şomerii din familiile beneficiare de ajutor social care prestează activități necalificate cu
caracter ocazional, în condițiile Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activităţi
necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, pe perioada prestării acestora.
Numărul de ore pentru prestarea AIC se calculează de către structura teritorială de asistenţă socială prin
intermediul Sistemului informaţional automatizat „Asistenţa Socială”, iar decizia emisă de Sistemul
informaţional conține inclusiv numărul de ore pe care șomerul/șomerii din cadrul familiei beneficiare de
ajutor social urmează să le lucreze.
Totodată, Instrucțiunea prevede și o listă de activități care poate fi efectuată de către șomerii din cadrul
familiilor beneficiare de ajutor social, iar solicitarea de participare la alte AIC decît cele prevăzute sînt
interzise.
Lista pe localitate a persoanelor care urmează să presteze AIC se transmite în mod electronic, lunar,
primarului de către structura teritorială de asistență socială, și odată cu recepționarea acesteia - primarul
este obligat să le invite la primărie pentru formalizarea procedurii de prestare a acestor activități.
Pentru AIC sînt îndreptate persoanele înregistrate cu statut de șomer la subdiviziunile teritoriale ale
ANOFM membri ai familiilor beneficiare de ajutor social şi care îşi dau benevol consimțămîntul de
participare la aceste lucrări prin încheierea unui Acord între primar și șomer.
De menționat e că, în cazul în care primarul nu a solicitat prestarea AIC sau nu a transmis pînă la data
indicată lista persoanelor care au prestat/au refuzat prestarea AIC, dreptul acestora la ajutor social și/sau
la APRA luna respectivă nu încetează.
Instrucțiunea prevede și interzicerea antrenării șomerilor în desfășurarea activităților ce nu țin de
interesul comunității, precum și delegarea atribuțiilor primarului legate de realizarea activităților date,
asistentului social comunitar.
Concomitent, refuzul beneficiarului de semnare a Acordului de prestare a AIC, refuzul de participare la
AIC sau de neîndeplinire a AIC prevăzute în Acordul semnat este documentat și transmis către structura
teritorială de asistenţă socială, care va avertiza beneficiarul, în scris, cu privire la încetarea dreptului la
ajutor social și/sau APRA în cazul constatării repetate a refuzului de participare sau neîndeplinire a AIC.
În cazul informării de către primar despre refuzul repetat de participare sau neîndeplinirea de către
șomer a AIC prevăzute în Acordul semnat între părți, șeful structurii teritoriale de asistență socială, în
termen de 2 zile lucrătoare de la data recepționării informației, emite decizia de stopare a dreptului la
ajutor social și/sau ajutor pentru perioada rece a anului familiei beneficiare cu informarea acesteia. Mai
mult ca atît, în situaţia specificată - familiei i se refuză acordarea dreptului pe o perioadă de 3 luni
consecutive de la luna stopării dreptului la ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului.
Scopul AIC constă în reducerea dependenței de Programul de Ajutor social, precum și în motivarea
beneficiarilor de a reveni în circuitul social-economic activ.
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Tabel 3.7.3. Statistica privind numărul șomerilor și lucrătorilor AIC din cadrul familiilor beneficiare de AS,
2019*
Luna

Nr.

Șomeri

de plăți AS

Ponderea aproximativă de Lucratori
șomeri în numărul total de AIC
plăți de AS, %
(13,14%
media lunară)

Media ore
AIC

Ianuarie

51783

7596

14,67

6605

31,54

Februarie

52946

7939

14,99

6851

31,41

Martie

48377

7793

16,11

6713

31,50

Aprilie

48427

7630

15,76

6578

31,48

Mai

51327

6924

13,49

5999

31,53

Iunie

45312

6022

13,29

5250

31,51

Iulie

44158

5277

11,95

4624

31,68

August

42557

4596

10,80

4038

31,86

Septembrie

41805

4215

10,08

3720

31,63

Octombrie

40742

4212

10,34

3696

31,79

Noiembrie

40361

5102

12,64

4383

31,69

Decembrie

46497

6291

13,53

5341

31,43

* Date SIAAS.

Media lunară a ponderii aproximative de șomeri în numărul total de plăți de AS, în anul 2019 a
constituit 13,14% .
Priorități pentru implementarea Programului de ajutor social:
-

-

indexarea anuală a VLMG, reieşind din creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum
pentru anul precedent;
utilizarea ajutorului social în beneficiul familiei și pentru necesitățile acesteia;
responsabilizarea beneficiarilor de ajutor social (semnarea acordului cu STAS);
verificarea la reşedinţa curentă a beneficiarului de către Comisie corectitudinea utilizării
ajutorului social conform angajamentelor asumate, întocmind raportul de utilizare a
prestației;
implementarea activităților de interes comunitar;
menținerea în continuare a țintirii prestației către familiile defavorizate;
majorarea pragului indicatorilor de bunăstare;
majorarea, după caz, a cuantumului ajutorului pentru perioada rece a anului.
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Alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni
Cadrul juridic care reglementează modul de stabilire şi plată a alocaţiilor sociale de stat îl constituie
Legea nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
În sensul prezentei legi, sînt utilizate următoarele noţiuni principale:







alocaţie socială de stat, denumită în continuare alocaţie, - sumă de bani achitată lunar sau o
singură dată din bugetul de stat persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea
dreptului la pensie conform Legii privind privind sistemul public de pensii*;
persoane cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – persoane cu dizabilităţi care nu au
acumulat stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei de dizabilitate;
copii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – copii în vîrstă de pînă la 18 ani cărora li s-a
stabilit dizabilitate severă, accentuată şi medie;
copii care au pierdut întreţinătorul - copiii, în vîrstă de pînă la 18 ani, care au pierdut unul sau
ambii părinţi;
persoane vîrstnice - persoanele care au atins vîrsta standard de pensionare, dar nu au acumulat
stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă;
membri ai familiei - soţul (soţia), copiii, părinţii.

Beneficiari ai alocaţiilor sociale sînt următoarele categorii de cetăţeni:







persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii;
persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie;
copiii cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii în vîrstă de pînă la 18 ani;
copiii care au pierdut întreţinătorul;
persoanele care au atins vîrsta de pensionare;
persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează un copil cu dizabilităţi severe în
vîrstă de pînă la 18 ani;
 persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie – pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere;
 persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare – pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere.
În vederea intensificării protecţiei sociale a păturilor sociale, care reprezintă categoriile cele mai
vulnerabile de populaţie începînd cu 1 aprilie alocaţiile sociale de stat, cu excepţia alocaţiei pentru
îngrijire, însoțire și supraveghere şi ajutorului de deces, se indexează, reieşind din media creşterii anuale
a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.
Cuantumul alocaţiei pentru persoanele cu dizabilităţi constituie un anumit procent din cuantumul pensiei
minime pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern,
inclusiv:
a) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii – 40%;
b) persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii din copilărie – 100%;
c) copiilor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu vîrsta de pînă la 18 ani – 100%.
În tabelul de mai jos sînt arătate cuantumurile alocaţiilor sociale de stat pentru anii 2018-2019.
Tabelul 3.7.4. Alocaţiile sociale de stat, 2018-2019*

Alocaţii sociale de stat
Pentru copiii cu dizabilităţi în

Nr.
beneficiarilor,
persoane
2018
2019
10684
89

Total calculat,
mii lei
2018
7467,93

2019
7878,91

Cuantumul mediu, lei
2018

2019
737,45

vîrstă de pînă la 18 ani, total, din
care
cu dizabilitate severă
cu dizabilitate accentuată
cu dizabilitate medie
Pentru persoanele cu dizabilităţi
din copilărie, total
din care
cu dizabilitate severă
cu dizabilitate accentuată
cu dizabilitate medie
Pentru persoanele cu dizabilităţi,
total
din care
cu dizabilitate severă
cu dizabilitate accentuată
cu dizabilitate medie
Pentru copii în cazul pierderii
întreţinătorului, total
din care
pentru un copil
pentru 2 şi mai mulţi copii
pentru un copil, în cazul
pierderii ambilor întreţinători
pentru 2 şi mai mulţi copii, în
cazul pierderii ambilor
întreţinători
Pentru persoane vîrstnice
Total

10635

702,20

4796
3899
1940

4865
3735
2084

3681
2793,96
992,97

3931,65
2823,46
1123,80

767,51
716,58
511,84

808,15
755,95
539,25

26968

27468

18278,35

19576,83

677,78

712,71

7531
14011
5426

7734
14011
5723

5624,19
9873,58
2780,58

6087,96
10400,36
3088,51

746,80
704,70
512,45

787,17
742,3
539,67

9994

12672

2606,81

3443,61

260,84

271,15

1294
5378
3322

1495
6521
4656

394,74
1531,78
680,29

480,48
1958,74
1004,39

305,06
284,82
204,78

321,4
300,37
215,72

5488

6091

3168,72

3652,23

577,39

599,61

3447

3798

1411,76

1637,25

409,56

431,08

1619

1715

1474,25

1652,27

910,60

963,42

124

130

100,2

110,52

808,06

850,18

32

28

49,97

49,22

1561,71

1757,76

8170
61255

9046
65961

1671,94
33193,76

1950,36
36501,94

204,64
541,89

215,6
553,39

* Date CNAS.

În anul 2019 se observă o mică creștere a numărului de beneficiari de alocații sociale de stat față de anul
2018, cea mai mare creștere a numărului de beneficiari fiind constatată la persoanele cu dizabilitate
medie.
Totodată, s-a mărit și cuantumul mediul al alocației sociale de stat, ca urmare a majorării, de la 1 aprilie
2019, a cuantumului pensiei minime pentru limită de vîrstă pînă la 1079,33 lei (în perioada 01.01.2019 31.03.2019 acesta constituia 1025 lei).
Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere
În conformitate cu prevederile Legii nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii
de cetăţeni, se stabilește alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere. Alocaţia pentru îngrijire,
însoţire şi supraveghere se stabileşte:
a) persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe
în vîrstă de pînă la 18 ani, cu condiția că aceste persoane nu sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă
personală;
b) persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie;
c) persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare.
Totodată, persoanelor cu dizabilităţi severe, ţintuite la pat, care au avut de suferit de pe urma catastrofei
de la C.A.E. Cernobîl, li se acordă alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere în mărime de 500 de
lei lunar, conform art. 9, alineatul 3, al Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au
avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl.
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Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere nu se indexează.
Cuantumul alocaţiei pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, acordată categoriilor reglementate în
Legea nr. 499/1999, constituie 80% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă, stabilit anual
de către Guvern. Astfel, în legătură cu majorarea, de la 1 aprilie 2019, a cuantumului pensiei minime
pentru limită de vîrstă de la 1025 lei pînă la 1079,33 lei, s-a mărit și cuantumul alocaţiei pentru îngrijire,
însoţire şi supraveghere, acordate în temeiul legii menționate.
Pentru persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe în
vîrstă de pînă la 18 ani, alocaţia nu poate fi stabilită în cazul în care aceste persoane sînt beneficiare ale
serviciului de asistenţă personală.
Pentru persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie și persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare,
alocaţia nu poate fi stabilită în cazul în care persoanele respective se află la întreţinerea deplină a statului
sau sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală.
Persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe în vîrstă
de pînă la 18 ani, precum și persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie și persoanele cu dizabilităţi
severe nevăzătoare pot alege, la cerere, în schimbul întreţinerii depline a statului sau serviciului de
asistenţă personală, dreptul de a beneficia de alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere.
Persoana care îngrijeşte, însoţeşte şi supraveghează la domiciliu doi sau mai mulţi copii cu dizabilităţi
severe beneficiază de alocaţie pentru fiecare copil.
În tabelul de mai jost sînt prezentate date statistice cu privire la alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi
supraveghere pentru anii 2018 -2019
Tabelul 3.7.5. Alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere în anii 2018 -2019*
Beneficiarii

Nr.
beneficiarilor

Cuantumul mediu

Total calculat, mii lei

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Persoanele care îngrijesc, însoţesc
şi supraveghează la domiciliu un
copil cu dizabilităţi severe în vîrstă
de pînă la 18 ani

3958

3915

818,52

861,77

3239,7

3373,85

Persoanele cu dizabilităţi severe din
copilărie

6445

6559

817,99

861,56

5271,96

5650,96

Persoanele cu dizabilităţi severe
nevăzătoare

4048

3970

819,80

863,30

3318,57

3427,29

Persoanele cu dizabilităţi severe
imobilizate la pat, care au avut de
suferit de pe urma catastrofei de la
Cernobîl

18

15

500

500

9,0

7,5

* Date CNAS.

Ajutorul de deces
Prin Legea nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni se stabilește
ajutorul de deces.
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Începînd cu 1 ianuarie 2005, ajutorul de deces este stabilit de către Casa Națională de Asigurări
Sociale/Casele teritoriale de asigurări sociale, atît persoanelor asigurate, cît și celor neasigurate.
Ajutorul de deces se acordă în cazul decesului persoanei neasigurate cu condiţia că nici unul dintre
membrii familiei acesteia nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de asigurări sociale pentru
persoana decedată.
Persoana neasigurată beneficiază de dreptul la ajutor de deces pentru membrul familiei aflat în
întreţinerea sa în cazul în care persoana decedată nu are dreptul la ajutor de deces din sistemul public de
asigurări sociale, precum şi în cazul în care nici unul dintre membrii familiei nu are dreptul la ajutor de
deces din sistemul public de asigurări sociale pentru persoana decedată.
Pentru persoana decedată, ajutorul de deces se acordă o singură dată unei persoane care poate fi, după
caz, membru al familiei, tutore, curator sau, în lipsa acestora, unei persoane care dovedeşte că a suportat
cheltuielile legate de înmormîntare.
Cuantumul ajutorului de deces acordat în caz de deces al persoanei neasigurate este identic cu cel al
ajutorului acordat în caz de deces al persoanei asigurate şi este stabilit, anual, în legea bugetului
asigurărilor sociale de stat pentru anul respectiv.
Tabelul 3.7.6. Ajutorul de deces şi cheltuielile pe anii 2018-2019*

Cuantumul
ajutorului, lei

Ajutor de deces pentru
persoanele neasigurate

Numărul
beneficiarilor

Total calculat,
mii lei

2018-2019

2018

2019

2018

2019

1100

4068

4195

4474,8

4614,5

* Datele CNAS

În anul 2019 se atestă o mică creștere a beneficiarilor de ajutor de deces în rîndul persoanelor
neasigurate față de anul 2018. Totodată, cuantumul ajutorulu de deces a rămas neschimbat.
Compensaţiile în schimbul biletelor de tratament pentru persoanele cu dizabilităţi de pe urma
războiului
Persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului au dreptul la bilete de tratament sanatorial gratuit o dată
în an în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale şi în alte instituţii
de acest tip sau, la alegere, în locul biletelor de tratament, la o compensaţie bănească o dată la doi ani, în
condiţiile stabilite de Guvern, în conformitate cu Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani.
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 868/2004, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi
de plată a compensaţiei băneşti în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit invalizilor de război”.
Tabelul 3.7. 7. Compensaţia în schimbul biletelor de tratament persoanelor cu disabilități de pe urma
războiului, 2018 – 2019*
Cuantumul mediu,
Numărul
Total calculat,
lei
beneficiarilor,
mii lei
Categoria
persoane
2018
2019
2019
2019
2018
2018
Persoane cu disabilități de
6351,72
6535,67
145
328
921,0
2143,7
pe urma războiului
* Datele CNAS
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Compensația în schimbul biletelor de tratament persoanelor cu
disabilități de pe urma războiului, 2011-2019
Numărul beneficiarilor, persoane

Cuantumul mediu, lei
7000
6000
5000

5100

5298.93

5500

5600

5825.54

6023

6351.72 6535.67

4273.5

4000

3349.3
2691.4

3000

2143.7

2102

2000
1000

5870

Total calculat, mii lei

838

990.9
187

609

974.3
174

462

921

898.1
153

349

145

328

2016

2017

2018

2019

0
2011

2012

2013

2014

2015

Analizînd datele cu privire la numărul de beneficiari de această prestație din 2019, se observă o creștere
mai mult decît de dublu față de numărul de beneficiari din 2018, dar o diminuare a numărului acestora
față de 2017, cînd numărul de beneficiari de această compensație a constituit 349 de persoane.
Mărimea compensației bănești în locul biletelor de tratament sanatorial gratuit persoanelor cu dizabilități
de pe urma războiului se aprobă prin Decizia Consiliului de Administrație al Casei Naționale de
Asigurări Sociale anual, reieșind din costul mediu al unui bilet în fiecare din ultimii doi ani precedenți
anului, pentru care urmează a fi plătită compensația. Astfel, în graficul prezentat mai sus, se atestă o
creștere a cuantumului mediu al compensației bănești de la an la an.
Alocaţii lunare de stat
Alocaţia lunară de stat reprezintă o măsură de protecţie socială suplimentară acordată unor categorii de
populaţie, cetăţeni ai Republicii Moldova, printre care participanţii la cel de-al doilea război mondial,
persoanele decorate cu ordine şi medalii pentru muncă asiduă şi serviciu militar impecabil în spatele
frontului în anii celui de-al doilea război mondial, persoanele participante la acţiunile de luptă din
Afghanistan, precum şi la acţiunile de luptă de pe teritoriile altor state, persoanele participante la
acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi a independenţei Republicii Moldova, ș.a..
Alocaţia dată se stabilește în baza principiului categorial în conformitate cu prevederile Legii nr.
121/2001 cu privire la protecţia socială suplimentară a unor categorii de populaţie.
Prin Legea nr. 267/2018 pentru modificarea unor acte legislative (în vigoare din 01.01.2019), a fost
extins dreptul la alocații lunare de stat soţilor supravieţuitori ai participanţilor la cel de-al doilea război
mondial sau la acţiuni de luptă în timp de pace căzuţi la datorie, sau ai participanţilor la lichidarea
consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi, sau ai persoanelor cu dizabilităţi de pe urma
războiului decedate – fiind exclusă condiția de a fi inapți de muncă și de a nu fi recăsătoriți. Totodată,
legea menționată prevede excluderea condiției de a fi inapt de muncă și pentru persoanele ce fac parte
din categoria de părinţi ai participanţilor la acţiunile de luptă în timp de pace sau la acţiunile de luptă
pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova căzuţi la datorie, ai militarilor
căzuţi la datorie sau decedaţi în timpul îndeplinirii obligaţiilor serviciului militar în termen în rîndurile
Armatei Sovietice sau ale Armatei Naţionale sau ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de
la C.A.E. Cernobîl decedați. Astfel, categoriile menționate de persoane, începînd ci 01.01.2019 au
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dreptul la alocații lunare de stat indiferent de faptul dacă sînt sau nu beneficiari de pensii sau alocații
sociale de stat, stabilite conform legislației naționale.
Dreptul la această prestație se stabilește din data depunerii cererii și a documentelor confirmative de
către solicitant prin intermediul structurilor teritoriale de asigurări sociale.
În tabelul de mai jos prezentăm statistica implementării acestei prestații în anul 2019.
Tabelul 3.7.8. Alocaţiile lunare de stat, 2019
Categoriile de beneficiari ai alocaţiilor lunare de stat

Mărimea
alocaţiei, lei

Numărul beneficiarilor,
persoane
2018

2019

Persoane cu dizabilități de pe urma războiului

1000/850/775

159

134

cu dizabilități severe

1000

14

11

cu dizabilităţi accentuate

850

114

94

cu dizabilităţi medii

775

31

29

Persoane cu dizabilități de pe urma războiului (cu excepția celor
expuși mai sus)

700/550/475

2768

2678

cu dizabilități severe

700

346

315

cu dizabilităţi accentuate

550

2090

2035

cu dizabilităţi medii

475

332

328

Participanţii la război şi foştii deţinuţi politici

700

419

304

Soţiile supravieţuitorilor inapţi de muncă participanţi la cel de-al
doilea război mondial

250

1094

1046

Copiii participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi celor de
la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl

250

35

34

500

226

211

Persoane decorate cu ordine şi medalii pu muncă asiduă şi serviciu
militar impecabil în spatele frontului în anii celui de-al II RM

175

167

135

Participanţii la blocada de la Leningrad

700

27

26

Participanţii la acţ.de luptă din Afganistan și pe teritoriul altor state

100

6133

6112

Participanții la acţ. de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi
independenţei RM

100

20615

20437

Victimele reabilitate ale represiunilor politice din perioada anilor
1917-1990

500

7580

7322

Total

-

39223

38439

Unul din părinţi inapt de muncă al participanţilor la luptă pentru
apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii
Moldova, în rîndurile Armatei Sovietice, avariei de la Cernobîl
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Dinamica beneficiarilor și cheltuielilor - alocații lunare de stat
Dinamica cheltuielilor pentru alocații lunare de stat, mii lei
Dinamica beneficiarilor de alocații lunare de stat
107215.1

46326

2010

69057

66414

67227.3

63909

37072

36731

35908

35016

34128

75496

39609
41404
30623

10956

75091

39229 38439

9422

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Compensaţii participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl.
În scopul apărării drepturilor şi intereselor cetăţenilor Republicii Moldova, care au avut de suferit de pe
urma catastrofei de la Cernobîl, şi ale celor care au participat la lichidarea avariei de la Cernobîl şi a
urmărilor ei în zona de înstrăinare, a fost adoptată Legea nr. 909/1992 privind protecţia socială a
cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. Categoria nominalizată de
persoane beneficiază de pensii şi diverse prestaţii sociale, cum ar fi compensaţii în schimbul biletelor de
tratament balneo-sanatorial, compensaţie unică pentru prejudiciul adus sănătăţii, ajutor material unic
pentru însănătoşire, alocaţie lunară pentru îngrijire, însoțire și supraveghere, etc.
Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 909/1992, persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit
de boală actinică şi persoanele cu dizabilităţi au dreptul de a fi asigurați anual, peste rînd, cu bilete
gratuite (în cazul indicaţiilor medicale) la instituţiile balneo-sanatoriale, aflate pe teritoriul republicii,
precum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: „Moldova” (Odessa), „Moldova” (Truscaveţ),
„Sănătatea”, „Serghei Lazo” şi „Zolotaia niva” (Sergheevca), iar în cazul în care nu există posibilitatea
acordării de bilete, de a primi o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al biletului.
Totodată, legea menționată reglementează și acordarea dreptului la compensaţie bănească lunară în
schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din
organism a radionuclizilor pentru persoanele participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la
Cernobîl şi la experienţele nucleare, avariile cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele
atomice civile sau militare, stabilită în temeiul Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a cetăţenilor
care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. Cuantumul acestei compensații se
indexează anual, la 1 aprilie. Coeficientul indexării în anul 2019 a constituit 5,3%, reieșind din media
creșterii anuale a indicelor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani.
În conformitate cu articolul 9 alin. unu din Legea nr. 909/1992, persoanele cu dizabilităţi din rîndul
cetăţenilor care au suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, pentru prejudiciul adus sănătăţii, li se
plăteşte o compensaţie unică în mărime de un salariu mediu lunar pe republică, pe luna premergătoare
lunii în care s-au adresat după compensaţie, pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii profesionale
de muncă. Această compensaţie se plăteşte tuturor persoanelor cu dizabilități, indiferent de data stabilirii
dizabilității. Suma calculată pentru fiecare beneficiar se plăteşte pe parcursul a 4 ani în rate a cîte 25 la
sută anual. Compensaţia stabilită şi neplătită în legătură cu decesul beneficiarului se plăteşte soţului
supravieţuitor, copiilor sau părinţilor acestuia, pentru anul respectiv.
Conform articolului 9 alin. doi din legea menționată, persoanelor cu dizabilităţi li se plăteşte anual un
ajutor material unic pentru însănătoşire, în mărime de două salarii medii lunare pe republică, stabilite
pentru anul precedent.
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Concomitent, familiilor ce şi-au pierdut întreţinătorii în urma catastrofei de la Cernobîl li se plăteşte o
compensaţie unică în mărime de 15 salarii medii lunare pe republică, stabilite pentru anul precedent
decesului. Această compensaţie se plăteşte indiferent de data și cauza decesului întreţinătorilor.
În conformitate cu art. 13 a actului legislativ menţionat, în scopul asigurării protecţiei sociale, a
asistenţei medicale şi a însănătoşirii, copiii născuţi după 26 aprilie 1986, unul din părinţii cărora a avut
de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, precum şi copiii evacuaţi din zona de înstrăinare au
dreptul pînă la vîrsta de 18 ani a fi asiguraţi anual cu bilete gratuite (în cazul indicaţiilor medicale) la
instituţiile balneo-sanatoriale şi la alte instituţii de fortificare a sănătăţii, aflate pe teritoriul republicii,
precum şi la sanatoriile amplasate pe teritoriul Ucrainei: „Moldova” (Odessa), „Moldova” (Truscaveţ),
„Sănătatea”, „Serghei Lazo” şi „Zolotaia niva” (Sergheevca), iar în cazul în care procurarea biletelor nu
este posibilă, ei primesc o compensaţie bănească în mărimea costului mediu al unui bilet. Documentele
necesare pentru primirea biletelor menţionate se depun pînă la data de 31 decembrie a anului respectiv.
În cazul prezentării documentelor după expirarea termenului fixat, eliberarea biletelor sau plata
compensaţiei băneşti pentru anul expirat nu se efectuează, în condiţiile stabilite de Guvern.
Tipurile de prestaţii sociale, sumele cheltuielilor cît şi numărul beneficiarilor pot fi urmărite în tabelul de
mai jos:
Tabelul 3.7.9. Prestaţii participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobîl, 2018-2019
Tipuri de prestații

1. Compensaţii în schimbul biletelor
de tatament balneo-sanatorial pentru:
1.1. persoanele cu dizabilităţi şi
participanţi
1.2. copiii născuţi după anul 1986,
4-7 ani
1.3. copiii născuţi după anul 1986,
7-14 ani
1.4. copiii născuţi după anul 1986,
14-18 ani
2. Ajutor material anual pentru
însănătoşire/întremare:
2.1. persoanelor cu dizabilităţi (2
salarii medii lunare pe republică,
stabilite pentru anul precedent)
2.2. participanţilor 1986-1987 (1
salariu mediu lunar pe republică
pentru anul precedent)
2.3. participanţilor 1988-1990 (50
% din salariul mediu lunar pe
republică pentru anul precedent)
2.4. persoanelor cu dizabilităţi
medii din categoriile indicate în
pct. 1 al Hotărîrii Guvernului nr.
575/1992 – 1,5 salarii medii lunare
pe țară (1,5 salarii medii lunare pe
republică pe anul precedent)
2.5. persoanelor cu dizabilităţi
severe şi accentuate cu risc

Total calculat,
mii lei

Numărul
beneficiarilor

Cuantumul mediu,
lei

2018

2019

2018

2019

2018

2019

10636,75

10220,8

1593

1559

6677,18

6556

78,26

66,96

17

15

4603,53

4464

577,53

460,80

105

86

5500,30

5358

907,60

793,30

136

121

6673,55

6556

21022,30

23065,3

1845

1789

11394,20

12892,8

404,49

482,7

71

75

5697,10

6436

56,97

64,5

20

20

2848,55

3225,0

0

29008,80

0

3

0

9669,6

50

11394,20

12892,8

644,6

717,83
96

63

deosebit HG 575/1992 (2 salarii
medii lunare pe republică pe anul
precedent)
3. Compensaţia unică persoanelor cu
dizabilităţi pentru prejudiciul adus
sănătăţii
4. Compensaţie unică la pierderea
întreţinătorului
5. Compensaţie copiilor la pierderea
întreţinătorului
6. Concediu suplimentar

2216,71

1252,5

27

16

82100,44

78281,3

1681,54

4175,9

20

44

84077,02

94906,8

7,92
386,54

5,8
416,2

22
94

16
90

360
4112,11

360
4624,4

2576,5

2344,8

373

343

6907,5

6836,15

1422,90
5515,90

1467,1
6139,5

1974
1674

1918
1619

720,82
3295,04

764,92
3792,17

9.1 cu dizabilităţi severe

985,79

1083,7

240

227

4107,48

4773,84

9.2. cu dizabilităţi accentuate

4451,66

4962

1408

1365

3161,69

3635,19

78,44

93,8

26

27

3017,05

3475,38

169,17

197,6

47

49

3599,34

4032,16

39,34

46,4

28

27

1405,11

1718,98

38,51

46,4

27

27

1426,38

1718,98

2 urmaşi

0,83

0

1

0

830,81

0

3 urmaşi

0

0

0

0

0

0

7. Asigurarea anuală cu bilete de
tratament
8. Compensaţie în schimbul
produselor alimentare
9. Pensia de dizabilitate total

9.3 cu dizabilităţi medii
10. Pensia pentru limită de vîrstă
11. Pensia în cazul pierderii
întreţinătorului
11.1. inclusiv: 1 urmaş

De menționat, că cuantumul pensiilor acordate în temeiul Legii nr.909/1992 se indexează anual, la 1
aprilie. Astfel, coeficientul indexării în anul 2019 a constituit 5,3%, reieșind din media creșterii anuale a
indicelor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani.
Totodată, prin Legea nr. 324/2018 pentru modificarea Legii nr. 909/1992 privind protecţia socială a
cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl a fost majorat cuantumul
pensiilor de dizabilitate și a pensiilor în cazul pierderii întreţinătorului. Modificările operate (art. 211 din
Legea nr. 909/1992) au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019.
Alocaţia nominală de stat pentru merite deosebite față de stat
Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani prevede acordarea alocaţiilor lunare de stat pentru merite
deosebite faţă de stat după cum urmează:
a) alocaţie lunară nominală de stat pentru persoanele cu merite deosebite faţă de stat (în
continuare – alocaţie nominală);
b) alocaţie lunară pentru merite deosebite faţă de stat pentru soţia/soţul sau mama/tatăl
persoanelor decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ştefan cel Mare” (în
continuare – alocaţie pentru merite deosebite).
Au dreptul la alocaţie nominală beneficiarii de pensii, stabilite conform legislației naționale, şi
beneficiarii de alocaţii sociale de stat, stabilite conform Legii nr. 499/1999 privind alocaţiile sociale de
stat pentru unele categorii de cetăţeni, încadraţi în următoarele categorii:
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a) persoanele decorate cu distincţii de stat în temeiul Legii nr.1123/1992 cu privire la
distincţiile de stat ale Republicii Moldova;
b) persoanele decorate cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S. echivalate cu distincţiile de stat
ale Republicii Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr. 533/1995 cu privire la drepturile cetăţenilor
Republicii Moldova decoraţi cu distincţii de stat ale fostei U.R.S.S..
Au dreptul la alocaţie pentru merite deosebite soţia/soţul, cetățeni ai Republicii Moldova, a/al persoanei
decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau ordinul „Ştefan cel Mare” cu care, la data decesului
acesteia, s-a aflat în relaţii de căsătorie sau mama/tatăl, cetățeni ai Republicii Moldova, a/al persoanei
decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau ordinul „Ştefan cel Mare”. Alocaţia pentru merite
deosebite se stabileşte şi se plăteşte soţiei ori soţului, după caz, iar în lipsa acestora – unuia dintre
părinţii persoanei decorate post-mortem. În cazul părinţilor aflaţi în divorţ, cuantumul stabilit se împarte,
la cerere, între ei în părţi egale. Prestația menționată se acordă soților sau unuia din părinți indiferent de
faptul dacă sînt sau nu beneficiari de pensii sau alocații sociale de stat în conformitate cu legislația
națională.
Alocaţia nominală se stabileşte în următoarele cuantumuri:
a) persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice şi celor decorate cu cruci sau medalii – 50
de lei;
b) persoanelor decorate cu ordine, cu excepţia persoanelor decorate cu ordinele „Ordinul
Republicii”, „Ştefan cel Mare” sau „Slava Muncii” de clasele I, II şi III ori persoanelor care deţin titlul
de Erou al Muncii Socialiste – 100 de lei;
c) persoanelor care s-au învrednicit de titluri onorifice, celor decorate cu cruci, medalii şi ordine
– 100 de lei;
d) persoanelor decorate cu ordinele „Ordinul Republicii”, „Ştefan cel Mare” sau „Slava Muncii”
de clasele I, II şi III ori persoanelor care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste – 500 de lei;
e) soției/soțului sau mamei/tatălui persoanelor decorate post-mortem cu „Ordinul Republicii” și
ordinul „Ștefan cel Mare” – 500 de lei. Alocaţia pentru merite deosebite se stabileşte şi se plăteşte pentru
fiecare persoană decorată post-mortem cu „Ordinul Republicii” sau cu ordinul „Ştefan cel Mare”.
Alocația nominală se plătește soției ori soțului, după caz, iar în lipsa acestora – mamei persoanei
decorate post-mortem. În lipsa soției/soțului și a mamei, alocația nominală se plătește tatălui.
Alocaţiile de stat pentru merite deosebite faţă de stat se stabilesc de către organele de asigurări sociale
de stat, la prezentarea actelor ce confirmă dreptul la alocaţie.
Modul de stabilire şi de plată a alocaţiilor de stat pentru merite deosebite faţă de stat, precum şi de
confirmare a dreptului la alocaţie, este stabilită prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413/2003.
Alocaţiile nominale se stabilesc de la data depunerii cererii cu toate actele necesare, dar nu mai devreme
de data stabilirii pensiei sau alocaţiei sociale de stat.
Alocaţiile pentru merite deosebite, se stabilesc de la data depunerii cererii cu toate actele necesare.
Alocaţiile de stat pentru merite deosebite faţă de stat se plătesc din mijloacele bugetului de stat de către
organele de asigurări sociale de stat.
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Tabelul 3.7.10. Alocaţiile lunare de stat pentru merite deosebite faţă de stat, 2018-2019
Categoria de beneficiari
Alocaţie lunară nominală de stat pentru
persoanele cu merite deosebite faţă de stat,
dintre care:
Deţinători de titluri onorifice sau medalii
Deţinători de ordine sau de titluri onorifice,
de ordine şi medalii
Persoanele decorate cu ordine „Ordinul
Republicii”, „Ştefan cel Mare”, „Slava
Muncii” de clasele I,II şi III şi persoanele
care deţin titlul de Erou al Muncii Socialiste
Alocație lunară pentru merite deosebite
față de stat pentru soția/soțul sau
mama/tatăl persoanelor decorate postmortem cu „Ordinul Republicii” sau cu
Ordinul „Ștefan cel Mare”

Mărimea alocaţiei,
Numărul
lei
beneficiarilor,
persoane

Total calculat,
mii lei

2018

2019

2018

7751

7149

3917,08

2019
(pe lună)
357,38

9358

8049

10562,48

879,59

500-00

399

386

2171,54

193,00

500-00

48

79

187,91

39,5

50-00/36-00
100-00/54-00

Dinamica numărului beneficiarilor de alocații lunare nominale de stat, 20092019
25000
20000
15000

Dinamica beneficiarilor de
alocaţii lunare nominale de stat
pentru persoanele cu merite
deosebite faţă de stat

10000
5000
0

3.7.2. Servicii sociale
Serviciile sociale reprezintă o componentă importantă a sistemului de asistenţă socială, în cadrul căruia
statul şi societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau
permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori
excluderea socială a persoanelor şi a familiilor aflate în dificultate.
Serviciile sociale reprezintă un set de măsuri şi activităţi realizate pentru satisfacerea necesităţilor
sociale ale persoanei sau familiei, în scop de depăşire a unor situaţii de dificultate, precum şi de
prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale. Acestea au un rol important în promovarea incluziunii
sociale a persoanelor aflate în dificultate, precum și dezvoltarea anumitor aptitudini pentru viața
cotidiană.
Crearea și dezvoltarea unui sistem de servicii sociale de calitate și orientate către nevoile reale ale
populației constituie o permanentă preocupare care urmărește drept rezultat soluționarea rapidă și
eficientă a situațiilor de dificultate.
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Serviciile sociale sunt organizate la nivelul administrației publice locale, în funcţie de nevoile
identificate, de numărul potenţialilor beneficiari, de complexitatea situaţiilor de dificultate şi de gradul
de risc social.
Prestarea serviciilor sociale este bazată pe următoarele principii:
1.
Principiul asistenţei sociale orientată, care prevede direcţionarea prioritară a serviciilor
sociale către persoanele/familiile defavorizate, identificate pe baza evaluării necesităţilor
individuale;
2.
Principiul centrării pe beneficiar, care prevede adaptarea serviciilor sociale la necesităţile
beneficiarilor pe baza evaluării sistematice a impactului serviciilor asupra situaţiei
beneficiarului;
3.
Principiul accesibilității, ce prevede asigurarea accesului persoanelor/familiilor
defavorizate la toate tipurile de servicii (prin informarea populaţiei despre serviciile sociale
existente, dezvoltarea serviciilor sociale noi şi amplasarea lor în vecinătatea beneficiarilor),
precum şi adaptarea lor la necesităţile beneficiarilor;
4.
Principiul oportunităţii egale, care prevede asigurarea dreptului la servicii sociale tuturor
persoanelor/familiilor defavorizate în condiţii de tratament egal şi fără discriminare;
5.
Principiul celerității, care prevede promptitudine în luarea deciziilor cu privire la prestarea
serviciilor sociale.
Dreptul la servicii sociale este stabilit în mod individual, în baza evaluării necesităţilor
persoanei/familiei de aceste servicii.
Acestea au menirea de a mobiliza comunitatea în formarea unor mecanisme eficiente și durabile de
diminuare/soluționare a situațiilor de dificultate în care se află persoanele/familii defavorizate și
asigurarea unei integrări sociale, precum și prevenirea instituționalizării acestora.
Serviciile sociale, alături de prestaţiile sociale, precum şi de alte sisteme (opţionale) de securitate
socială, intervin pentru a permite tuturor persoanelor din comunitate să beneficieze de o viaţă demnă, cu
condiţii de trai decente.
Serviciile sociale reprezintă ansamblu de măsuri şi activităţi realizate pentru a satisface necesităţile
sociale ale persoanei/familiei în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, de prevenire a
marginalizării şi excluziunii sociale.
În acest sens, conform legislației în vigoare, serviciile sociale se clasifică în următoarele tipuri:
a) servicii sociale primare;
b) servicii sociale specializate;
c) servicii sociale cu specializare înaltă (rezidențiale).
Serviciile sociale primare
Serviciile sociale primare au drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate care pot
cauza marginalizarea sau excluziunea socială.
Serviciul asistență socială comunitară reprezintă rețeaua națională de asistenți sociali profesioniști,
veriga-cheie în implementarea politicii sociale în Republica Moldova, care activează la nivelul
comunității. Acesta este constituit din şeful Serviciului de asistenţă socială comunitară, asistenţi sociali
supervizori și asistenţi sociali comunitari.
Scopul Serviciului este prestarea asistenței sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea și depășirea
situațiilor de dificultate.
Conform cadrului legal asistentul social comunitar este persoană cu studii speciale în domeniu,
deţinătoare a diplomei de licenţă sau de masterat. Asistentul social comunitar potrivit atribuțiilor
funcționale prestează servicii sociale cetățenilor din comunitate, cu accent sporit pe persoanele şi
familiile care temporar se află în dificultate şi care, din motive de caracter economic, social, fizic sau
psihologic, nu sînt în stare să îşi asigure prin mijloace şi eforturi proprii un nivel decent de viaţă.
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Diversitatea funcţiilor şi rolurilor ce îi aparţin asistentului social demonstrează că el trebuie să posede
specificul cunoaşterii prognozării, proiectării, intervenţiei în asistenţa socială, conţinutul tehnicilor
asistenţiale în diferite sfere ale vieţii sociale şi în lucru cu diferite categorii de beneficiari.
Asistentul social comunitar organizează evaluarea potenţialilor beneficiari, elaborează planuri
individualizate de asistenţă, prestează servicii sociale primare, propune şi pregăteşte cazurile pentru
referire spre serviciile sociale specializate. Concomitent, el oferă consiliere informaţională, contribuie la
mobilizarea comunității, identifică familiile în situație de dificultate, ține evidența cetățenilor din
comunitate care se confruntă cu anumite probleme de ordin social, efectuează evaluarea nevoilor
comunitare, inclusiv formulează recomandări pentru dezvoltarea de noi servicii sociale.
În anul 2019 în republică erau angajaţi şi activau 1114 unități de asistent social comunitari, dintre care
1072 unități ocupate de femei. Făcînd o analiză și comparînd cu anul 2018, se observă o descreștere a
numărului atît de unități de asistent social aprobate, cît și unități ocupate. Astfel, în anul 2019 față de
anul 2019 au fost aprobate cu 62,75 unități de asistent social mai puțin și respectiv angajați cu 52,2
unități mai puțin.
Totodată, aceste cifre scot în evidență unele deficiențe cu care se confruntă autoritățile administarției
publice locale, precum: fluctuația cadrelor, funcție nemotivantă și neatractivă atît din punct de vedere a
motivării financiare, cît și a numeroaselor atribuții, necorespunderea specializărilor profesionale a
personalului angajat cu specificul funcției și lipsa pregătirii profesionale și psihologice.
Concomitent, din numărul total de unități de asistent social angajați circa 132 sunt asistenți sociali cu
funcție de supervizare, dintre care 127 sunt femei. Pe parcursul anului 2019 au fost desfășurate circa
5611 ședințe de supervizare, dintre care 4859 au fost ședințe de supervizare individuală. Printre
principalele tematici abordate în cadrul sesiunilor de supervizare au fost: mecanisme de implementare a
Serviciului sociale de suport monetar pentru familiile/persoanele defavorizate, metode și tehnice de
evaluare a necesităților potențialilor beneficiari, mecanisme de organizare și coordonare a echipelor
multidisciplinare, stabilirea parteneriatelor cu actorii importanți din comunitate, referirea beneficiarilor
către servicii sociale specializate, precum și altele.
În figura de mai jos este prezentată dinamica evoluției Serviciului asistență socială comunitară pentru
perioada anilor 2013 – 2019.
Serviciul asistență socială comunitară
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Serviciul îngrijire socială la domiciliu își desfășoară activitatea în conformitate cu Hotărîrea
Guvernului nr. 1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de
îngrijire socială la domiciliu şi a Standardelor minime de calitate.
Scopul Serviciului este prestarea calitativă a serviciilor de îngrijire socială la domiciliu persoanelor în
vîrstă și persoanelor cu dizabilități, conform criteriilor de eligibilitate și contribuire la îmbunătăţirea
calităţii vieţii beneficiarilor.
Obiectivele Serviciului constau în:
- asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire la domiciliu pentru facilitarea integrării
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sociale a beneficiarilor, în conformitate cu necesităţile speciale şi cu particularităţile de
dezvoltare individuală, precum şi pentru activizarea eforturilor proprii;
- prevenirea instituţionalizării prin menţinerea persoanelor în mediul familial şi comunitar;
- încurajarea beneficiarilor pentru a duce un mod de viaţă independent, pe cît este posibil, în
familie şi comunitate;
- sensibilizarea opiniei publice cu privire la problemele cu care se confruntă persoanele
vîrstnice şi cele cu dizabilităţi;
- mobilizarea comunităţii pentru soluţionarea necesităţilor cu implicarea voluntarilor;
În cadrul Serviciului se acordă consiliere și suport pentru procurarea, din mijloacele financiare ale
beneficiarului, a produselor alimentare, a mărfurilor de uz casnic şi a medicamentelor; pentru prepararea
hranei, livrarea prînzurilor calde (după caz); pentru plata, din mijloacele financiare ale beneficiarilor, a
unor servicii comunale; pentru îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei; pentru predarea şi ridicarea
obiectelor de uz casnic şi a hainelor la/de la spălatorie, curăţătorie chimică, reparaţie; pentru realizarea
igienei personale; pentru organizarea procesului de adaptare a locuinţei la nevoile persoanei; pentru
antrenarea beneficiarului în activităţi sociale şi culturale; pentru întreţinerea corespondenţei cu rudele şi
cu prietenii; pentru organizarea procesului de procurare şi transportare, din mijloacele financiare ale
beneficiarului, a combustibilului la domiciliu, după caz, încălzirea sobelor.
Conform informației prezentate de către structurile teritoriale de asistență socială în anul 2019 au activat
circa 1871,5 unități de lucrători sociali, dintre care 1773,5 unități de lucrători sociali femei.
Totodată, de serviciile prestate în cadrul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu au beneficiat 17136
beneficiari, dintre care au beneficiat de servicii gratuite 17040 și servicii contra plată 96. Din numărul
total de beneficiari, 17040 au beneficiat de servicii de îngrijire socială la domiciliu gratuite și 96 au
beneficiat de servicii de îngrijire socială la domiciliu contra plată.
În tabelul de mai jos poate fi vizualizat analiza beneficiarilor de Serviciu de îngrijire socială la domiciliu
pentru anii 2019.
dintre care:

Nr. persoane beneficiar
de Servicii de îngrijire
socială la domiciliu
gratuit

persoane vîrstnice

persoane cu
dizabilități

13747

3293

bărbați

femei

17040

11565

2182

rural

urban

bărbați

femei
2210

1082

12133

4907

dintre care:

Nr. persoane beneficiar
de Servicii de îngrijire
socială la domiciliu
contra plată

persoane vîrstnice

persoane cu
dizabilități

86

10
bărbați

femei
96

71

15

rural

urban

26

70

bărbați

femei
5

5

Concomitent în următoarea figură este prezentată dinamica evoluției Serviciului de îngrijire socială la
domiciliu, pentru anii 2013 – 2019:
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Serviciul de îngrijire socială la domiciliu
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Serviciul de alimentare în cantinele de ajutor social
Cantinele de ajutor social sînt persoane juridice care prestează servicii gratuite persoanelor socialmente
vulnerabile şi îşi desfăşoară activitatea în condiţiile Legii nr. 81-XV din 28.02.2003 privind cantinele de
ajutor social.
Cantinele de ajutor social se înfiinţează de autorităţile administraţiei publice locale, iar organizarea şi
funcţionarea acestora se efectuează în conformitate cu Regulamentul-tip privind funcţionarea cantinelor
de ajutor social, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1246 din 16.10.2003.
În localităţile unde nu există cantine de ajutor social sau unde acestea nu acoperă necesităţile existente,
autorităţile administraţiei publice locale, în comun cu structurile teritoriale de asistenţă socială, pot
procura servicii de alimentație de la unităţile de alimentaţie publică, întreprinderile de stat, societăţile
comerciale şi instituţiile publice care dispun de cantine proprii.
Conform legislației în vigoare, beneficiarii serviciilor cantinelor de ajutor social sînt persoanele care au
atins vîrsta de pensionare (fără domiciliu, fără susţinători legali, fără venituri sau cu venituri mici),
persoanele cu dizabilități și copiii pînă la vîrsta de 18 ani (din familii numeroase, din cele monoparentale
şi din alte familii socialmente vulnerabile).
Potrivit datelor prezentate de structurile teritoriale de asistență socială, în anul 2019 în republică au
activat 67 cantine de ajutor social, dintre care 19 sunt amplasate în mediul urban și 48 în mediul rural.
De servicii de alimentare în cadrul cantinelor au beneficiat circa 13258 persoane, dintre care 2729 au
beneficiat serviciile cantinelor de ajutor social la domiciliu.
În tabelul de mai jos pot fi vizualizați numărul beneficiarilor repartizați pe beneficiari țintă șiforma de
prestare a Serviciului.
10529 persoanele care au beneficiat de Serviciul în incinta Cantinei de ajutor social, dintre care:
1. Persoane
vîrstnice
6953

dintre care:
femei

bărbați

4688

2265

2. Persoane cu
dizabilități

3194

dintre care
femei

bărbați

1696

1498

3. Copii

382

2729 persoane care au beneficiat de Serviciu la domiciliu
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dintre care:
fete

băieți

209

173

1. Persoane
vîrstnice
2057

dintre care
femei

bărbați

1416

641

2. Persoane cu
dizabilități

657

dintre care
femei

bărbați

408

249

3. Copii

15

fete

băieți

8

7

Suplimentar menționăm că, costul mediu al unui prînz în aul 2019 a constituit 20 lei/zi/beneficiar.
Serviciile sociale specializate
Serviciile sociale specializate sînt serviciile care implică antrenarea mai multor specialişti şi au drept
scop menţinerea, reabilitarea şi dezvoltarea capacităţilor individuale ale beneficiarilor pentru depăşirea
unei situaţii de dificultate în care se află acesta sau familia acestuia.
Conform datelor furnizate de către structurile teritoriale de asistenţă socială, în anul 2018, în republică
au activat 96 de centre sociale (inclusiv 5 pentru persoanele fără dăpost) care au prestat servicii sociale
pentru 6252 persoane adulte/lunar.
Menționăm că, serviciile sociale specializate prestate în cadrul centrelor de zi și centrelor de plasament
pentru persoanele vîrstnice își desfășoară activitatea în temeiul Hotărîrii Guvernului nr. 569 din 29 iulie
2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de zi
pentru persoane vîrstnice şi a standardelor minime de calitate și Hotărîrii Guvernului nr. 323 din 30 mai
2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului de
plasament pentru persoane vîrstnice și a Standardelor minime de calitate.
 Centre de zi - scopul acestora este de a presta servicii specializate în vederea asigurării
activităţilor de îngrijire, reabilitare şi (re)integrare socială a beneficiarilor, în baza evaluării necesităţilor,
în regim de zi.
În cadrul centrelor de zi sunt prestate servicii de consiliere și sprijin psihologic, servicii de
spălătorie, servicii de igienă personală, servicii de alimentare, diverse terapii ocupaționale, cluburi pe
interese, servicii de masaj, kinetoterapie, gimnastică curativă și diverse activități de socializare.
La moment în republică funcționează 15 centre, de serviciile cărora beneficiază 2483 persoane
lunar, dintre care 1624 femei.
 Centre de plasament temporar - au drept scop asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor
pentru depăşirea situaţiei de dificultate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora și reintegrarea
beneficiarilor în familie și comunitate.
Pe parcursul anului 2019 în 5 centre de plasament temporar, care au fost prestate servicii pentru
168 beneficiari lunar, dintre care 94 femei.
 Centre de plasament de lungă durată sunt instituții care asigură protecția socială persoanelor
care nu se pot îngriji singure, nu au suport din partea familiei și necesită supraveghere și ajutor din
partea unei persoane terțe. În anul 2018 în republică au funcționat 35 de instituții care au prestat servicii
pentru 1041 beneficiari, dintre care 599 femei.
 Centre comunitare multifuncționale - prestează o gamă largă de servicii sociale combinate
pentru mai multe grupuri de benficiari.
În cadrul centrelor comunitare multifuncționale sunt prestate servicii de plasament, servicii în
regim de zi: servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de alimentare, etc. Astfel, pe parcursul anului 2018
la nivel de republică au funcționat 35 de centre multifuncționale care au oferit servicii pentru 2254
beneficiari lunar, dintre care 1393 femei.
În ultimii ani asistăm la un proces de stagnare de creare serviciilor sociale specializate, precum și
reorientarea celor existente în dependență de necesitățile identificate la nivelul comunităților. Pentru a
vizualiza situația serviciilor sociale specializate pentru ultimii ani, prezentăm în diagramă evoluția
serviciilor sociale specializate și numărul beneficiarilor pentru anii 2015-2018.
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Fig. nr. 3.7.1 Evoluția serviciilor sociale specializat și numărul beneficiarilor pentru anii 2015-2018
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Reieșind din datele diagramei putem concluziona că pe de o parte se atestă eforturile autorităților
administrației publice locale pentru prevenirea instituționalizării și dezvoltării serviciilor sociale menite
să presteze servicii în proximitatea beneficiarului pentru a menține pe cît de mult posibil beneficiarul
independent în propria casă și familie, pe de altă parte dificultățile autoritățile administrației publice
locale de a asigura sustenabilitatea financiară a serviciilor sociale specializate în urma reformei privind
descentralizarea dinanciară
Serviciul adăpost de noapte pentru persoane fără adăpost În vederea asigurăii accesului la servicii
sociale calitate la data de 13 februarie 2018 prin Hotărîrea Guvernului nr. 144 a fost aprobat
Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului adăpost de noapte pentru persoanele
fără adăpost și a Standardelor minime de calitate.
În temeiul prezentei hotătîri „persoane fără adăpost” sunt persoanele care s-au marginalizat din motive
singulare sau cumulate de ordin social, medical, psihologic, financiar-economic, juridic, trăiesc în
stradă, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere pe motiv de lipsă de ocupație
și surse de existență;
Scopul Serviciului constă în acordarea suportului persoanelor fără adăpost pentru depășirea situației de
dificultate, prin prisma abordării necesităților individuale și crearea premiselor necesare pentru
integrarea acestora în societate.
Obiectivele Serviciului sînt:
- asigurarea condiţiilor de cazare pe timp de noapte, alimentare, igienă și vestimentație;
- acordarea serviciilor de suport pentru dezvoltarea capacităților de autoîngrijire și motivare în
contextul reintegrării sociale;
- acordarea serviciilor de suport pentru documentare și revenirea în circuitul social-economic
activ.
În cadrul Serviciului persoanele fără adăpost beneficiază de servicii igienico-sanitare; servicii de
frizerie; consiliere psihologică; consiliere socială; alimentație; cazare pe noapte în dormitoare separate
femei/bărbați; referire și suport în angajarea în cîmpul muncii; suport în vederea obținerii documentelor
de identitate a beneficiarului și suport în stabilirea drepturilor sociale.
În țară funcționează 5 centre, care prestează servicii pentru 306 beneficiari lunar, dintre care 116 femei.
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Centrele sociale regionale pentru asistența persoanelor infectate HIV/SIDA şi a membrilor
familiilor.
În scopul asigurării acesului la servicii sociale persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor
familiilor acestora, Guvernul la data de 26.08.2016 prin Hotărîrea nr. 1010 a aprobat Regulamentuluicadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului social regional pentru asistenţa persoanelor infectate
HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora și a standardelor minime de calitate.
Scopul Centrului este de a oferi servicii integrate specializate şi suport social persoanelor infectate
HIV/SIDA şi membrilor familiei acestora în situaţii dificile în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii
acestora, reabilitării sociale şi (re)integrării lor în societate, referirii la alte servicii conform necesităţilor.
Totodată, obiectivele Centrului constau în:
1) susţinerea şi mobilizarea comunităţii în vederea eliminării stigmatizării şi discriminării faţă de
persoanele infectate HIV/SIDA şi membrilor familiei acestora aflaţi în situaţii dificile în cadrul
sistemului de protecţie socială, prin prestarea serviciilor specializate;
2) menţinerea aderenţei la tratamentul antiretroviral al persoanelor infectate HIV/SIDA,
motivarea schimbării comportamentului şi reducerii riscurilor de răspîndire a infecţiei HIV;
3) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea şi accesul la
resursele şi serviciile existente în comunitate.
Pentru a presta servicii sociale categoriei menționate la nivel național au fost create 4 Centre sociale
regionale pentru asistenţa persoanelor infectate HIV/SIDA și a membrilor familiilor acestora (mun.
Chișinău, mun. Bălți, mun. Comrat și mun. Tiraspol).
Centrele sociale regionale se finanţează prin transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat către
bugetele locale de nivelul al doilea, precum şi din alte surse, conform legislaţiei în vigoare.
În figura de mai jos este posibil de vizualizat numărul beneficiarilor Centrelor Sociale Regionale,
inclusiv în perioada anilor 2016-2019.
Beneficiarii Centrelor Sociale Regionale
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2019
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349
2018
311
2017
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2016
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1907
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727

1916

739
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CSR Bălți

CSR Chișinău

Serviciul social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de
substituție
La data de 18 aprilie 2017, Guvernul prin Hotărîrea nr. 232 a aprobat Regulamentul-cadru privind
organizarea şi funcţionarea Serviciului social integrat pentru consumatorii de substanțe psihoactive și
pacienții terapiei de substituție și Standardele minime de calitate.
Scopul Serviciului social integrat este reabilitarea, incluziunea socială și îmbunătățirea calității vieții
persoanelor consumatoare de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție prin asigurarea
suportului psiho-social acestora întru depășirea situației de dificultate.
Obiectivele Serviciului integrat sînt următoarele:
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1) asigurarea prestării serviciilor complexe de calitate conform necesităţilor identificate ale
beneficiarilor (femei/bărbați);
2) creşterea capacităţii beneficiarilor de a-şi analiza problemele personale şi de a-şi dezvolta
abilităţile de rezolvare a acestora, de a-și crea unele norme şi valori de coexistenţă, precum și de a-și
schimba imaginea de sine;
3) stabilirea relațiilor prietenoase de comunicare între angajați/beneficiar și beneficiar/beneficiar;
4) contribuirea la menținerea complianţei tratamentului de substituție și a tratamentului
antiretroviral;
5) asigurarea incluziunii sociale/reintegrarea în circuitul social-economic activ prin dezvoltarea
parteneriatelor de colaborare cu alte instituții/organizații;
6) asigurarea referirii pentru accesul la servicii medicale al beneficiarilor care suferă de
tuberculoză, HIV/SIDA, hepatită, precum și informarea cu privire la sănătatea reproductivă;
7) prevenirea răspîndirii consumului de droguri, infecţiei HIV, tuberculozei, hepatitelor virale,
infecțiilor cu transmitere sexuală, consumului de alcool și reducerea stigmei și discriminării prin
desfășurarea campaniilor de informare.
Serviciul dat activează pe o platformă compusă din trei tipuri de servicii, cu diferite forme de
organizare:
- Serviciu de zi,
- Locuință tranzitorie,
- Serviciul de reabilitare prin comunitatea terapeutică.
Serviciu de zi prestează activități de informare, consiliere, consultații, mediere, referire, terapie (de grup,
de familie, prin muncă (ergoterapie)), agrement, axate pe abordarea individualizată și
nondiscriminatorie.
Serviciu Locuință tranzitorie oferă spațiu care oferă găzduire pe o perioadă de 13 săptămîni, în care
prestatorul de serviciu monitorizează procesul de pregătire a beneficiarului pentru etapa de transfer în
serviciile de reabilitare în comunitatea terapeutică.
Serviciu de reabilitare prin comunitatea terapeutică oferă măsuri de prevenire a recăderilor, prestate în
regim de plasament temporar, pentru persoanele care au finalizat etapa de dezintoxicare sau care rămîn a
fi dependente, dar nu manifestă simptome evidente de abstinență, care necesită dezintoxicare.
Dinamica beneficiarilor de servicii sociale în cardrul Serviciului social integrat pentru consumatorii
de substanțe psihoactive și pacienții terapiei de substituție

Numărul de beneficiari pe ani

Denumirea serviciului
2017

2018

2019

Serviciul de zi

1096

8181

768

Locuință tranzitorie

24

34

10

Reabilitare prin comunitate
terapeutică

41

40

33

Serviciul social suport monetar pentru persoanele/familiile defavorizate. În scopul acordării unor
măsuri de suport centrate pe necesitățile evaluate ale persoanelor/familiilor defaovizate prin Hotărîrea
Guvernului nr. 716/2018 a fost aprobat Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului social de
suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate.
Scopul serviciului dat constă în susținerea familiei/persoanei defavorizate pentru
prevenirea/diminuarea/depășirea situațiilor de dificultate, precum și pentru prevenirea excluziunii
sociale și instituționalizării acestora, în baza necesităților identificate.
Concomitent, obiectivele Serviciului țin de facilitarea depășirii situației de dificultate cu care se
confruntă familia/persoana defavorizată; acordarea suportului monetar familiei/persoanei defavorizate,
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conform necesităților identificate, precum și prevenirea excluziunii sociale și/sau instituționalizării
membrilor familiei/persoanei defavorizate.
În vederea asigurării unui mecanism transparent și eficient de acordare a Serviciului dat sunt instituite
două filtre care evaluează necesitățile beneficiarului și examinează situația acestuia. Acestea sunt echipa
multiidisciplinară de la nivelul unu al autorităților administrației publice locale și Comisia pentru
protecția persoanelor aflate în situații de dificultate.
Totodată, Serviciul dat stabilește elemente de asistare și monitorizare a utilizării suportului monetar în
scopurile stabilite în planul individualizat de asistență, ceea ce contribuie la responsabilizarea
beneficiarului pentru propria sa viața și a membrilor familiilor lui, precum și la diminuarea situației de
dificultate.
Suportul monetar se acordă beneficiarului pentru reparația locuinței și/sau reparația/construcția sobei,
adaptarea locuinței la necesitățile familiei/persoanei defavorizate, procurarea combustibilului pentru
prepararea hranei și pentru încălzire în sezonul rece, procurarea mobilierului adaptat la necesități,
precum și alte necesități stabilite în planul individualizat de asistență.
Serviciul dat constă în acordarea unei sume bănești nerambursabile și neimpozabile ce nu va depăși
suma de 6 000 lei, care se acordă familiei/persoanei aflate în situație de dificultate, printr-o plată unică
și/sau lunară pentru o perioadă determinată, dar nu mai mare de 6 luni pentru facilitarea realizării
acțiunilor stabilite în planul individualizat de asistență, confirmată prin rezultatele evaluării necesităților.
Pe parcursul anului 2019 au beneficiat de Serviciul dat circa 3128 beneficiari (detalii la capitolul
Pachetul minim de servicii sociale).
Servicii sociale cu specializare înaltă
Serviciile sociale cu specializare înaltă, de regulă se oferă în cadul unor instituții specializate cu oferirea
serviciilor complexe sau combinate pentru a îmbunătăți calitatea vieții beneficiarilor cu dependenţă
sporită şi care necesită supraveghere continuă (24/24 ore).
Serviciile sociale cu specializare înaltă rămîn în continuare a fi foarte solicitate, inclusiv costisitoare.
Serviciile de plasament pentru persoanele vîrstnice și persoanele cu dizabilități fizice constituie un
ansamblu de măsuri socio-medicale în vederea depășirii unor situații de dificultate, menținerii stării de
sănătate și după caz, integrării sociale acordate persoanelor vîrstnice și persoanelor cu dizabilități, aflate
în situații de risc condiționate de mediul în care trăiesc, de lipsa suportului din partea membrilor familiei
sau prezența unor maladii cronice care condiționează incapacitatea de a se autodeservi persoana, precum
și alte riscuri asociate. servicii sociale.
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 454/2018, Agenția Națională Asistență Socială a fost reorganizată. În
acest context, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale a delegat mai multe entității publice, în
care acesta exercită calitatea de fondator, în gestiune Agenției meționate. Instituțiile respective prestează
servicii sociale, servicii socio-medicale și servicii de reabilitare/recuperare.
Astfel, Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și persoane cu dizabilități, mun. Chișinău și
Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Cocieri, r-nul Dubăsari, sînt
instituții de plasament, care oferă servicii beneficiarilor conform necesităţilor specifice şi particularităţile
individuale. Paleta de servicii oferite în cadrul acestor entități țin de asigurarea necesităților vitale
(alimentație, îmbrăcminte, încălțăminte, asistență mendicală), precum și oferă servicii de terapie
ocupaţională, activităţi culturale, kinetoterapie, etc.
Capacitatea acestor două instituții este de 460 de locuri.
Finanţarea instituţiilor se efectuează din contul bugetului de stat, a mijloacelor şi fondurilor speciale
constituite din sumele oferite de sponsori, organizaţii neguvernamentale şi religioase, persoane fizice şi
juridice şi cota parte a venitului persoanelor plasate în acest tip de serviciu. Contribuţia beneficiarilor
este o condiţie obligatorie reglementată de legislaţie, care pentru beneficiarii de pensii de asigurări
sociale constituie 75% din pensia stabilită. Pentru beneficiarii care nu au participat în calitate de
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contribuabili la fondul de asigurări sociale întreţinerea este gratuită, ceea ce atrage după sine cheltuieli
considerabile.
Întreţinerea beneficiarilor în instituţii se realizează în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului
nr. 506 din 11.05.2006 privind aprobarea normelor naturale pentru întreţinerea persoanelor cazate în
instituţiile sociale şi Hotărîrii Guvernului nr. 520 din 15.05.2006 privind aprobarea normelor de
cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în instituţiile sociale, cu modificările ulterioare.
Pe parcursul anului 2019 de serviciile prestate de către Centrul de plasament pentru persoane vîrstnice și
persoane cu dizabilități, mun. Chișinău au beneficiat 175 persoane și 119 persoane în Centrul de
plasament temporar pentru persoane cu dizabilități (adulte), com. Cocieri, r-nul Dubăsari.
Serviciul plasament contra plată pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități fizice adulte a fost
creat prin Ordinul Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 151 din 23.03.2017 cu privire la
implementarea serviciilor sociale de plasament cu plată în cadrul Centrului de plasament pentru
persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din mun. Chișinău, str. Valea Rădiului, 16 și în cadrul
Centrului de plasament pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din com. Cocieri, r-nul
Dubăsari.
Pentru a răspunde necesităților de servicii de plasament pentru beneficiarii ai căror copii sunt obligați,
conform legislației, să-i întrețină, dar din motive întemeiate nu-şi pot realiza obligațiile, la 01 aprilie
2019, prin Ordinul Ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 413, în cadrul instituțiilor
menționate a fost aprobat numărul de paturi contra cost, precum şi costul unei zile/pat.
Costul unei zile/pat pentru un beneficiar admis în cadrul serviciului de plasament contra plată în
instituțiile sociale menționate, în anul 2019 a constituit:
în Centrul de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilități din municipiul
Chișinău - 240, 41 lei;
- în Centrul de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilități, com. Cocieri,
raionul Dubăsari - 315, 87 lei.
Pe parcursul anului 2019, de servicii contra plată în cadrul acestor 2 instituții au beneficiat 53 de
persoane, dintre care 28 femei.
Numărul de beneficiari ai serviciului plasament contra plată (2018-2019) este descris în tabelul nr. 10.
-

Tabelul nr. 3.7.11. Numărul de beneficiari ai serviciului plasament contra plată (2018-2019)

2018
B
25

F
26

2019
Total
51

B
25

F
28

Total
53

Serviciile socio-medicale în cadrul acestor două instituții sunt prestate de o echipă multidisciplinară de
specialiști calificați, fapt ce contribuie la creșterea calității şi eficienței serviciilor prestate.
Serviciul - plasament de urgență este instituit în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice
şi persoane cu dizabilități din municipiul Chișinău, în baza Ordinului Ministrului Muncii, Protecției
Sociale și Familiei nr. 151 din 14 septembrie 2015.
Scopul acestuia este asigurarea protecției sociale în regim de urgență a cetățenilor Republicii Moldova
repatriați cu statut de imigrant aflat în dificultate şi a persoanelor identificate pe teritoriul Republicii
Moldova, în situație de dificultate (criză) şi oferirea asistenței specializate pentru depășirea situației de
dificultate şi incluziunea socială. Obiectivul major al Serviciului de urgență constă în asigurarea
accesibilității (24/24 ore) în regim de urgență a plasamentului beneficiarilor, în baza mecanismului de
referire.
Perioada de plasament a beneficiarului constituie trei luni, cu posibilitatea de extindere a acestui termen
până la șase luni, în funcție de complexitatea cazului și a problemelor care necesită intervenție pe un
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termen mai îndelungat.
Serviciul plasament de urgență are o capacitate de maxim 10 paturi, iar asigurarea funcționalității
acestuia este realizată de personalul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu
dizabilități din municipiul Chișinău.
Tipurile de servicii prestate în cadrul Serviciului dat sunt: plasament, alimentație, servicii de sănătate,
asistență igienico-sanitară, asistență juridică, consiliere psihologică, asistență în vederea documentării
beneficiarului, agrement.
Identificarea beneficiarilor se realizează de către structurile teritoriale de asistență socială, ambasadele şi
oficiile consulare ale Republicii Moldova, precum şi misiunile Organizației Internaționale pentru
Migrație.
Pe parcursul anului 2019, de serviciile prestate în regim de urgență au beneficiat 10 persoane, dintre care
3 femei.
Numărul de beneficiari în Serviciul plasament de urgență (2018-2019) este descris în umătorul tabel.
Tabelul nr. 3.7.12. Numărul de beneficiari în Serviciul plasament de urgență (2018-2019)

2018
B
16

F
2

2019
Total
18

B
7

F
3

Total
10

Servicii de recuperare/reabilitare
Reabilitarea/recuperarea persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilităţi, se efectuează în Centrul de
reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odessa, Ucraina, şi în Centrul republican pentru
recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă.
Reabilitarea/recuperarea în centrele nominalizate se eliberează în conformitate cu Hotărîrea Guvernului
nr. 372 din 6 mai 2010, „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire
a biletelor de reabilitare/recuperare a persoanelor în vîrstă şi persoanelor cu dizabilităţi”.
Centrul „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă este specializat în profilaxia, tratarea şi reabilitarea bolnavilor
cu afecţiuni cardiovasculare, nevroze cu dereglări funcţionale ale sistemului cardiovascular,
osteocondroze ale coloanei vertebrale, osteoartroze deformante primare, patologii neurologice, paralizii
cerebrale.
Centrul „Victoria” din or. Sergheevca este specializat în profilaxia și tratarea aparatului locomotor,
tulburărilor metabolice, genitale, sistemului cardiovascular şi bolilor specifice a sistemului respirator.
Dreptul la asigurarea cu bilete se acordă o dată la 3 ani de la data depunerii cererii cu actele
constatatoare persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități care au atins vîrsta de 18 ani, cetățeni ai
Republicii Moldova sau străini specificați la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011
privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care se află în evidența structurilor teritoriale de
asistență socială.
Pe parcursul anului 2019 de bilete de reabilitare/recuperare au beneficiat 8329 persoane, dintre care la
Centrul „Victoria” – 4395 persoane și la Centrul „Speranța ” – 3718 persoane, precum și la Centrul
„Dnestr” – 216 persoane.
Preţul mediu al unui bilet de recuperare/reabilitare în anul 2019 cu acoperirea cheltuielilor din contul
bugetului de stat, a constituit în Centrul ,,Speranța” 8310,96 lei, iar în Centrul ,,Victoria” – 7090,65 lei.
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Tabelul 3.7.13. Dinamica costului unui bilet de recuperare/reabilitare în perioada anilor 2012-2019
Denumirea
centrului

Costul biletelor, lei
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Centrul
Victoria

5330,64

7648,71

8932,56

7645,26

6206,35

5891,13

6830.25

7090,65

Centrul
Speranța

4215,54

5098,25

6114,78

7020, 62

7082, 67

7091,49

7447.65

8310,96

Sursa: ANAS

Reorganizarea Fondului Republican de susținere socială a populației
În vederea eficientizării măsurilor de asistență socială, asigurării accesului grupurilor vulnerabile la
servicii sociale de calitate și susținerii autorităților administrației publice locale în acordarea măsurilor
de asistență socială, prin ART. XIII din Legea nr. 288/2017 cu privire la modificarea și completarea
unor acte legislative, au fost operate modificări și completări la Legea Fondului republican și a
fondurilor locale de susținere socială a populației nr. 827/2000.
Astfel, începînd cu 1 ianuarie 2018 activitatea Fondului republican de susținere socială a populației și a
fondurilor locale de susținere socială a populației a fost sistată.
Mijloacele Fondului de susținere a populației, în temeiul legii menționate, se utilizează pentru finanțarea
programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale, finanțarea serviciilor sociale incluse în
pachetul minim de servicii sociale în condițiile stabilite de Guvern, precum și pentru finanțarea
cantinelor de ajutor social.
În acest sens a fost reorganizată Agenția Națională Asistență Socială prin Hotărîrea Guvernului nr.
454/2018, care prin fuziune a absorbit Fondul republican de susținere socială a populației. Respectiv,
Agenţia Națională Asistență Socială a devenit succesorul de drepturi şi obligaţii al persoanei juridice
absorbite.
Conform actelor normative menționate, Agenţia Naţională Asistenţă Socială gestionează mijloacele
financiare pentru finanţarea programelor cu destinaţie specială și pentru finanţarea pachetului minim de
servicii sociale.
Programele cu destinație specială în domeniul asistenței sociale se acordă în temeiul Hotărîrii
Guvernului nr. 159 din 14 februarie 2018 pentru aprobarea Regulamentul cu privire la modul de stabilire
și plată a ajutorului material. În temeiul Regulamentului menționat se acordă ajutor material și
compensație parțială a cheltuielilor.
Ajutorul material anual este o formă de asistenţă socială nerambursabilă pentru acordarea unui suport
financiar unic unor categorii de persoane cetățeni ai Republicii Moldova
Beneficiază de dreptul la ajutor material anualurmătoarele categorii de cetățeni ai Republicii Moldova:
1) persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan şi familiile (soţii, iar în cazul
lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă din
Afganistan;
2) persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale
şi independenţei Republicii Moldova şi familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi)
ale participanţilor căzuți la datorie în acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi
independenţei Republicii Moldova;
3) persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea
consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanele care s-au îmbolnăvit de boală actinică sau au
devenit cu dizabilități în urma experienţelor nucleare, avariilor cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor
acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special şi
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familiile (soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul dintre părinţi) ale participanţilor la lichidarea
consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedaţi;
4) victimele reabilitate ale represiunilor politice din anii 1917–1990;
5) soţii supraviețuitori ai participanţilor la cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi la datorie sau
ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate;
6) participanţii la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 7
alin. (2) pct. 1) lit. a)-e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, persoanele cu dizabilități de pe
urma celui de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 8 alin. (2) lit. a) din
legea menţionată, precum și persoanele care au fost încadrate în grad de dizabilitate în urma rănirii,
contuziei, schilodirii, fiind antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii
militare, la deminarea teritoriului şi a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial;
61) persoanele asimilate participanţilor la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7
alin. (2) pct. 2) lit. a)-c) și e) din Legea nr. 190/2003 cu privire la veterani, precum și persoanele
antrenate de organele puterii locale la strîngerea muniţiilor şi a tehnicii militare, la deminarea teritoriului
și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război Mondial.
Compensaţia parţială a cheltuielilor este o plată unică acordată pentru compensarea parțială a
cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova.
Beneficiază de dreptul la compensaţie parţială a cheltuielilor cetățeanul Republicii Moldova
domiciliat pe teritoriul acestuia care demonstrează că a suportat cheltuielile de transportare de peste
hotare a corpului neînsuflețit al cetățeanului Republicii Moldova. Cuantumul compensaţiei parţiale a
cheltuielilor constituie 50% din suma care reiese conform calculului efectuat în temeiul
documentelor confirmative (inclusiv extrase sau cecuri), dar nu mai mult de 50 mii lei.
În continuare prezentăm informația statistică privind acordarea programelor cu destinație specială în
anul 2019.
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În continuare prezentăm informația statistică privind acordarea programelor cu destinație specială în anul 2019.

Informația cu privire la acordarea programelor cu destinație specială din mijloacele Fondului de susținere a populației pentru anul 2019

(lei)
Nr. de
titulari
Categoriile de beneficiari care
incluși în
beneficiază de dreptul la programe cu
listele de
Nr.d/o destinație specială (ajutor material
plată
anual/compensație parțială a
pentru
cehltuielilor)
ajutor
material

Suma
transferată
conform
ordinelor de
plată către
prestorul de
srvicii

Suma utilizată
Nr. de
din soldul
beneficiaril
rămas la
or care au
prestatorul de
beneficiat
servicii pentru
de ajutor
plata
material
ajutorului

Sold rămas în
Suma achitată
Nr. de
Nr. de
contul
beneficiarilor beneficiari
beneficiari
Suma
prestatorului Mărimea
de ajutor
care nu au
care nu au
rambursată
de servicii
medie a
material prin
ridicat
ridicat
de către
Poșta
ajutorului
intermediul
ajutorul
ajutorul
Moldovei la
prestator
material
prestatorului material de la
material de
data de
de servicii
prestator
la prestator
01.01.2020

1

Persoanele cu dizabilități de pe urma
războiului din Afganistan și familiile
(soții, iar în cazul lipsei acestora, unul
dintre părinți) participanților căzuți la
datorie în acțiunile de luptă din
Afganistan

300

296 000.00

4 000.00

280

280 000.00

20

20 000.00

2

Persoanele cu dizabilități de pe urma
acțiunilor de luptă pentru apărarea
integrității teritoriale și independenței
R. M. și familiile (soții, iar în cazul
lipsei acestora, unul dintre părinți) ale
participanților căzuți la datorie în
acțiunile de luptă pentru apărarea
integrității teritoriale și independenței
R. M.

415

408 000.00

7 000.00

350

350 000.00

64

64 000.00

113

1

-

1 000.00

1 000.00

1 000.00

3

4

Persoanele cu dizabilități a căror
dizabilitate este cauzată de participarea
la lichidarea consecinţelor avariei de la
C.A.E. Cernobîl, persoanele care s-au
îmbolnăvit de boală actinică sau au
devenit cu dizabilități în urma
experienţelor nucleare, avariilor cu
radiaţie ionizantă şi a consecinţelor
acestora la obiectivele atomice civile
sau militare în timpul îndeplinirii
serviciului militar ori special şi familiile
(soţii, iar în cazul lipsei acestora, unul
dintre părinţi) ale participanţilor la
lichidarea consecinţelor avariei de la
C.A.E. Cernobîl decedaţi

2282

2166 000.00

116 000.00

2085

2085 000.00

197

197 000.00

-

1 000.00

Participanții la cel de-al Doilea Război
Mondial din rîndul categoriilor
specificate la art. 7 alin. (2) pct. 1) lit.
a)-e) din Legea nr. 190/2003 cu privire
la veterani, persoanele cu dizabilități de
pe urma celui de-al Doilea Război
Mondial din rîndul categoriilor
specificate la art. 8 alin. (2) lit. a) din
legea menţionată, precum și persoanele
care au fost încadrate în grad de
dizabilitate în urma rănirii, contuziei,
schilodirii, fiind antrenate de organele
puterii locale la strîngerea muniţiilor şi
a tehnicii militare, la deminarea
teritoriului şi a obiectelor în anii celui
de-al Doilea Război Mondial.

396

3792 536.44

167 463.56

358

3580 000.00

38

380 000.00

-

10 000.00

Persoanele asimilate participanţilor la
război din rîndul categoriilor specificate
la art. 7 alin. (2) pct. 2) lit. a)-c) și e)
din Legea nr. 190/2003 cu privire la
veterani, precum și persoanele antrenate
de organele puterii locale la strîngerea
muniţiilor şi a tehnicii militare, la
deminarea teritoriului și a obiectelor în

277

1385 000.00

245

1225 000.00

32

160 000.00

-

5 000.00
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anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Soţii supraviețuitori ai participanţilor la
cel de-al Doilea Război Mondial căzuţi
la datorie sau ai persoanelor cu
dizabilități de pe urma celui de-al
Doilea Război Mondial decedate.

661

661 000.00

5

Victimele reabilitate ale represiunilor
politice din anii 1917-1990

7862

7862 000.00

6

Compensația parțială a cheltuielilor
cetățianului R. M. domiciliat pe
teritoriul acestuia care demonstrează că
a suportat cheltuielile de transportare de
peste hotare a corpului neînsuflețit al
cetățeanului R.M.

61

1281 593.59

TOTAL

12254

17,852,130.03

-

-

294,463.56

603

603 000.00

58

58 000.00

7286

7286 000.00

574

574 000.00

56

1143 670.74

0

11 263

16,552,670.74

983

115

-

1 000.00

2

2 000.00

1 000.00

-

5

137 922.85

21 009.73

1,453,000.00

8

140,922.85

41009.73

Pachetul minim de servicii sociale
În scopul susținerii autorităților administrației publice locale, precum și asigurării dreptului la servicii
sociale grupurilor defavorizate, Guvernul prin Hotărîrea nr. 800/2018 a instituit pachetul minim de
servicii sociale.
Astfel, pachetul minim de servicii sociale include următoarele servicii:
-

Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate,
Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii,
Serviciul social Asistenţă personală.

În contextul implementării de către structurile teritoriale d easistență socială, Agenția Națională Asistență
Socială transferă lunar, pînă la data de 1 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, autorităților administrației
publice locale de nivelul al doilea sumele acumulate în Fondul de susținere a populației. Finanțarea pachetului
minim de servicii sociale se va realiza proporțional mijloacelor financiare acumulate în fondul respectiv și
sumei prevăzute pentru pachetul minim de servicii sociale specificate per autoritate publică locală de nivelul al
doilea.
Informație cu privire la finațarea pachetului minim de servicii sociale din mijloacele Fondului de susținere a populației în anul
2019
Pachetul minim de servicii sociale
Total
transferat,
mii lei
Nr. d/o

Denumirea
raionului

Serviciul social de suport
monetar adresta
famiilor/persoanelor
defavorizate

Serviciul social de
sprijin pentru familiile
cu copii

Serviciul social Asistență
Personală

nr.
beneficiari
lor

suma
transferată,
mii lei

nr.
beneficia
rilor

suma
transferată,
mii lei

nr. unităților
de
As.Personal

suma
transferată,
mii lei

1

Anenii Noi

1553.80

83

303.90

279

911.20

10

338.70

2

Basarabeasca

529.60

36

103.50

127

310.70

3

115.40

3

Briceni

1341.90

55

262.40

236

787.00

4

292.50

4

Cahul

2260.70

82

442.00

337

1325.90

11

492.80

5

Călărași

1508.20

62

294.80

200

884.60

6

328.80

6

Cantemir

1221.10

53

238.80

211

716.10

5

266.20

7

Căușeni

1677.60

62

328.00

252

983.90

5

365.70

8

Cimișlia

1060.20

34

207.30

180

621.80

6

231.10

9

Criuleni

1434.60

84

280.50

241

841.40

7

312.70

10

Dondușeni

736.40

50

144.10

122

431.80

_

160.50

11

Drochia

1547.30

103

302.50

231

907.50

7

337.30

12

Dubăsari

696.80

38

136.20

88

408.70

3

151.90

13

Edineți

1540.80

93

301.30

337

903.60

7

335.90
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14

Fălești

1719.00

73

336.00

348

1008.30

12

374.70

15

Florești

1549.90

46

303.10

220

909.00

7

337.80

16

Glodeni

1066.80

181

208.40

221

625.90

7

232.50

17

Hâncești

2297.40

83

449.40

334

1347.30

12

500.70

18

Ialoveni

1983.00

83

387.50

307

1163.20

10

432.30

19

Leova

988.60

70

193.10

89

580.00

6

215.50

20

Nisporeni

1269.60

64

248.20

200

744.70

10

276.70

21

Ocnița

901.30

27

176.30

166

528.50

5

196.50

22

Orhei

2343.70

94

458.20

40

1374.60

12

510.90

23

Rezina

999.20

40

195.30

97

586.10

4

217.80

24

Râșcani

1221.00

79

238.60

213

716.30

5

266.10

25

Sângerei

1947.20

80

380.80

244

1142.00

6

424.40

26

Șoldănești

909.80

79

177.90

277

533.60

5

198.30

27

Soroca

1846.20

113

361.00

362

1082.80

12

402.40

28

Ștefan Vodă

1331.80

108

260.40

392

781.10

5

290.30

29

Strășeni

1844.00

104

360.60

294

1081.40

16

402.00

30

Taraclia

775.90

41

151.60

119

455.20

8

169.10

31

Telenești

1523.70

85

297.90

187

893.70

6

332.10

32

Ungheni

2284.40

145

446.40

366

1340.00

12

498.00

33

U.T.A.
Gagauzia

3203.50

109

626.20

479

1879.00

23

698.30

34

mun. Bălți

2442.50

83

477.50

431

1432.60

11

532.40

35

mun.
Chișinău

12687.00

506

2480.20

1953

7441.30

68

2765.50

64244.50

3128

12559.90

10180

37680.80

336

14003.80

TOTAL GENERAL
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Concluzii
Asistenţa socială reprezintă o componentă a sistemului naţional de protecţie socială, în cadrul căruia
statul şi societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze sau să înlăture efectele temporare sau
permanente ale unor evenimente considerate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori
excluderea socială a persoanelor şi a familiilor aflate în dificultate;
Conform Legii asistenţei sociale nr. 547-XV din 25.12.2003 obiectivele asistenţei sociale constau în
prevenirea şi depăşirea situaţiei de dificultate a persoanelor sau a familiilor şi în asigurarea integrării
lor sociale, cu respectarea principiului autonomiei.
Sistemul de servicii sociale reprezintă un sistem în plină dezvoltare și ajustare la provocările cotidiene
la nivelul actelor normative, precum și o dezvoltare uniformă la nivelul mecanismelor și instrumentelor
de lucru în conformitate cu necesitățile beneficiarului, precum și asigurarea unor abordări
individualizate pentru acordarea suportului beneficiarului.
Concomitent se atestă dezvoltarea neuniformă la nivelul autorităților administrației publice locale a
serviciilor sociale. De asemenea sistemul de servicii sociale se confruntă cu noi provocări, printre care
deficitul de resurse necesare pentru menținerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, competențele reduse
de gestionare a serviciilor sociale la nivel local, asigurarea a sustenabilității acestora, precum și
reforma de descentralizare financiară. Acestea au contribuit la stagnarea dezvoltării sistemice a
serviciilor sociale, limitarea activităţii sau chiar închiderea serviciilor sociale, precum și micșorarea
numărului de beneficiari.
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3.8 PROTECȚIA FAMILIEI ȘI COPILULUI
„Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului prevede în articolul 3
că „ ... statele părţi se angajează să asigure copilului protecţia şi îngrijirile necesare pentru bunăstarea
sa, ţinând cont de drepturile şi obligaţiile părinţilor săi, ale tutorilor săi, ale altor persoane legal
responsabile pentru el, şi vor lua, în acest scop, toate măsurile legislative şi administrative
corespunzătoare...”.
Totodată, în baza articolului 27 Convenția garantează „ ... dreptul oricărui copil la un nivel de viaţă
suficient pentru dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială. Părinţilor şi oricăror altor
persoane care au în grijă un copil le revine în primul rând responsabilitatea de a asigura, în limita
posibilităţilor şi a mijloacelor lor financiare, condiţiile de viaţă necesare dezvoltării copilului. Statele
părţi, ţinând seama de condiţiile naţionale şi în limita mijloacelor lor, vor adopta măsuri
corespunzătoare pentru a ajuta părinţii şi alte persoane care au în grijă un copil să valorifice acest drept
şi vor oferi, în caz de nevoie, o asistenţă materială şi programe de sprijin ...”.
Carta Socială Europeană Revizuită garantează în baza articolului 17 dreptul copiilor şi al
adolescenţilor la protecţie socială, juridică şi economică:
„În vederea asigurării exercitării efective a dreptului copiilor şi al adolescenţilor de a creşte într-un
mediu favorabil dezvoltării personalităţii lor şi a aptitudinilor lor fizice şi mentale, părţile se angajează
să ia fie direct, fie în cooperare cu organizaţiile publice sau private toate măsurile necesare şi
corespunzătoare, care:
a) să asigure copiilor şi adolescenţilor, ţinând seama de drepturile şi de obligaţiile părinţilor,
îngrijirile, asistenţa, educaţia şi pregătirea de care au nevoie, în special prin crearea sau menţinerea
unor instituţii ori servicii adecvate şi suficiente în acest scop;
b) să protejeze copiii şi adolescenţii împotriva neglijenţei, violenţei sau exploatării;
c) să asigure o protecţie şi un ajutor special din partea statului pentru copilul sau adolescentul
privat temporar ori definitiv de sprijinul familiei ...”. Sistemul naţional de protecţie socială a familiei şi
copilului din Republica Moldova include două componente de bază: prestaţii băneşti şi servicii sociale.
În Republica Moldova dreptul la protecţie socială este garantat prin Constituţie, care în art. 47 prevede
expres că „statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i
asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea
medicală, precum şi serviciile sociale necesare”. Acest drept este înscris şi în cuprinsul unor acte de
importanţă universală, şi anume în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului art.25, în Pactul
Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale art.11.
3.8.1. Prestaţii adresate familiei şi copilului
Prestațiile sociale sunt o formă de sprijin financiar, care răspunde unei game largi de nevoi sociale și
acoperă atât drepturi universale, cît si prestații care se adresează doar persoanelor sau familiilor aflate
într-o situație de dificultate, vulnerabilitate ori dependență.
Dreptul la prestații sociale pentru familiile cu copii, copiii aflați în situație de risc și copii rămași
(temporar) fără ocrotire părintească este garantat de cadrul normativ național.
Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii reprezintă principalul suport financiar din partea statului
pentru familiile cu copii şi este exprimat sub formă de plăţi unice sau periodice acordate familiei pentru
naşterea şi creşterea/îngrijirea copilului.
La data de 23 decembrie 2016 a fost aprobată Legea nr. 315 privind prestaţiile sociale pentru copii,
care stabileşte prestaţiile sociale pentru copii în scopul asigurării unui sprijin financiar minim din
partea statului la naşterea copilului, pentru îngrijirea copilului, pentru creșterea copiilor gemeni,
precum şi prestaţiile sociale de suport pentru copiii adoptaţi, copiii rămaşi temporar fără ocrotire
părintească şi copiii rămaşi fără ocrotire părintească, inclusiv în vederea continuării studiilor.
Legea 315/2016 prevede următoarele tipuri de prestaţii sociale pentru copii:
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1) Pentru copil, la naştere, se acordă indemnizaţie unică la naşterea copilului;
2) Pentru copil cu vîrstă de pînă la 2 ani se acordă indemnizaţie lunară pentru îngrijirea
copilului persoanei neasigurate;
3) Pentru copiii gemeni sau pentru mai mulţi copii născuţi dintr-o singură sarcină se acordă,
pentru fiecare copil, indemnizaţie lunară de suport pentru creşterea lor pînă la vîrsta de 3 ani;
4) Pentru copilul rămas temporar fără ocrotire părintească şi pentru copilul rămas fără ocrotire
părintească plasaţi în serviciul de tutelă/curatelă se acordă indemnizaţie lunară pentru întreţinerea
copilului aflat sub tutelă/curatelă;
5) Pentru copilul adoptat se acordă indemnizaţie lunară pentru întreţinerea copilului adoptat;
6) Pentru copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească și copiii rămași fără ocrotire
părintească, precum şi pentru tinerii care, pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani, deţineau statutul de copil
rămas fără ocrotire părintească, care îşi continuă studiile în instituţii de învăţămînt profesional tehnic şi
în instituții de învățămînt superior se acordă indemnizaţie pentru continuarea studiilor.
Cuantumul prestaţiilor sociale pentru copii se stabilește după cum urmează:
1) Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte în cuantum egal cu valoarea monetară a
coşului minim de bunuri necesare la naşterea copilului, calculată pentru anul precedent naşterii
copilului. Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului se aprobă anual de Guvern.
2) Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 2 ani persoanei neasigurate,
indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului aflat sub tutelă/curatelă, indemnizaţia lunară pentru
întreţinerea copilului adoptat, precum şi indemnizaţia pentru continuarea studiilor se achită în
cuantumul stabilit de Guvern.
3) Indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a
mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină se acordă la cererea persoanelor asigurate şi a
persoanelor neasigurate în cuantum de 50% din mărimea indemnizaţiei lunare pentru îngrijirea
copilului pînă la vîrsta de 2 ani, prevăzută pentru persoanele neasigurate conform alin. (2) art. 5 din
Legea 315/2016, la data naşterii copilului.
Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului
pînă la vîrsta de 2 ani şi indemnizaţia lunară de suport pentru creşterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor
gemeni sau a mai multor copii născuţi dintr-o singură sarcină se stabilesc în conformitate cu
prevederile Legii 315/2016 pentru copiii născuţi începînd cu 1 ianuarie 2017.
În temeiul Hotărîrii Guvernului cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii nr.
1478/2002, familiile cu copii beneficiază de următoarele tipuri de indemnizaţii:
a. indemnizaţia unică la naşterea copilului;
b. indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani – în cazul
persoanelor asigurate şi indemnizaţie lunară pentru îngrijirea copilului pînă la împlinirea vîrstei de
1,5/2 ani – în cazul persoanelor neasigurate;
c. indemnizația lunară de suport pentru creșterea pînă la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a
mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină, persoanelor asigurate și neasigurate.
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Fig. 3.8.1. Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului, a. 2010 - 2019
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Tabelul 3.8.1. Cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului persoanelor asigurate şi
neasigurate, a. 2014 – 2019
Anul

2014-septembrie 2015

octombrie 2015-iulie 2016

începînd cu 1 august 2016

2019

Cuantumul indemnizației lunare pentru creșterea/îngrijirea copilului
Pentru persoane asigurate

Persoane
neasigurate

30% din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din
22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă
şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 400 lei
30 % din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV
din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de
muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 440 lei
30% din baza de calcul stabilită conform articolului 7 al Legii nr. 289-XV din
22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă
şi alte prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 540 lei
30% din baza de calcul stabilită conform articolului 7 din Legea nr. 289/2004
privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte
prestaţii de asigurări sociale, dar nu mai puţin de 640 lei

400 lei

440 lei

540 lei

640 lei

Fig. 3.8.2 Indemnizație lunară de suport pentru creșterea până la vârsta de 3 ani a copiilor gemeni
sau a mai mulți copii născuți dintr-o sarcină, a. 2018-2019

3000
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Numărul beneficiarilor

2916
1780

Mărimea medie a indemnizației
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0
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Cererea pentru stabilirea indemnizațiilor menționate supra se depune la casa teritorială de asigurări
sociale de la locul de domiciliu sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizația de maternitate, la casa
teritorială de asigurări sociale care a stabilit indemnizația de maternitate, sau în mod electronic prin
portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) și/sau pagina-web a Casei
Naționale (www.cnas.md), sau prin intermediul reprezentantului primăriei. Cererea se depune conform
modelului stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Numărul
beneficiarilor
(copii)

Mărimea
medie a
indemnizației
pentru 1
beneficiar (lei)

Mărimea
medie a
indemnizației
pentru 1
beneficiar (lei)

Numărul
beneficiarilor
(copii)

Mărimea
medie a
indemnizației
pentru 1
beneficiar (lei)

Categoriile de
beneficiari

Numărul
beneficiarilor
(copii)

Tabelul 3.8.2. Numărul de copii, numărul de beneficiari și mărimea medie a indemnizațiilor adresate
familiilor cu copii, a. 2017 – 2019
anul 2017
anul 2018
anul 2019

36089

01.01.20196303
01.07.20197911

Indemnizații adresate familiilor cu copii
Indemnizație
unică la nașterea
copilului
Indemnizaţie
lunară pentru
creşterea copilului
pînă la împlinirea
vârstei de 3 ani
(pentru persoane
asigurate)
Indemnizaţie
lunară pentru
îngrijirea copilului
pînă la împlinirea
vârstei de 1,5/2,0
ani (pentru
persoane
neasigurate)

32444

5300

36401

5645

47758

1348,1

47721

1561,63

32829

540

37715

540

49248

39315

1759,53

640

Sursa: CNAS

Potrivit datelor oferite de către Casa Națională de Asigurări Sociale, numărul beneficiarilor de
indemnizații lunare pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3 ani (persoanelor asigurate) la data de 1
ianuarie 2020 a constituit 49248 persoane, comparativ cu 1 ianuarie 2019 când s-au înregistrat 47721
beneficiari. Mărimea medie a indemnizației pentru creșterea copilului la 1 ianuarie 2020 a constituit
1759,53 lei și a crescut cu 197,9 lei comparativ cu 1 ianuarie 2019.
Totodată, începând cu 01 ianuarie 2019 mărimea medie a indemnizației unice la nașterea copilului
pentru pesoanele asigurate și neasigurate a constituit 6303 lei înregistrându-se o creștere cu 658 lei
comparativ cu 01 ianuarie 2018. Prin urmare atragem atenția asupra faptului că, la data de 01 iulie a
anului 2019 indemnizația unică la nașterea copilului a înregistrat încă o majorare, astfel, mărimea
acesteia pentru un beneficiar a constituind 7911 lei majorându-se cu 1608 lei în perioada 01 ianuarie –
01 iulie a aceluiași an.
Numărul beneficiarilor indemnizației de suport a familiei pentru creșterea copilului pînă la vîrsta de 3
ani a copiilor gemeni sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină, la data de 1 ianuarie 2020,
a constituit 2916 copii, cu 1136 copii mai mulți în comparație cu 1 ianuarie 2019, iar mărimea
indemnizației a fost stabilită în cuantum de 50 % din mărimea indemnizației lunare pentru îngrijirea
copilului pînă la vîrsta de 2 ani, prevăzute pentru persoanele neasigurate sau în cuantum de 320 lei,
majorându-se cu 50 lei în comparație cu anul 2018.
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În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 581/2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire
la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub
tutelă/curatelă, pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, părinţilor adoptatori,
tutorilor/curatorilor li se plătesc lunar indemnizaţii pentru alimentaţie, procurarea
îmbrăcămintei/încălţămintei, obiectelor de igienă personală.
Indemnizația se stabilește și se achită în cuantum de 800 lei pentru fiecare copil adoptat.
Figura nr. 3.8.3. Numărul de copii adoptați, numărul de beneficiari a indemnizației pentru copiii
adoptați
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Suplimentar, menționăm prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1278/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor
pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală
profesionistă și casă de copii de tip familial. Pentru asigurarea creșterii și îngrijirii copiilor plasați în
serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial (în
continuare – servicii de tip familial) se stabilesc și se plătesc următoarele tipuri de prestații:
- Indemnizație unică la plasament;
- Indemnizație lunară;
- Indemnizație zilnică;
- Indemnizație unică la împlinirea vârstei de 18 ani.
Tabelul nr. 3.8.3. Indemnizațiile pentru copiii plasați în serviciile de tip familial

Cuantumul indemnizației, lei

Anul

2019

Indemnizație unică la
plasament

Indemnizație lunară

Indemnizație unică la împlinirea
vîrstei de 18 ani (cu excepția
copiilor plasați în serviciul de
tutelă/curatelă)

3513

1400

1000

În cazul plasamentului într-un serviciu de tip familial al unui copil:
1) cu vîrsta de pînă la un an – indemnizația unică la plasament se majorează cu 100% din
cuantumul stabilit;
2) cu vîrsta de la un an pînă la 3 ani – indemnizația unică la plasament se majorează cu 50% din
cuantumul stabilit;
3) cu dizabilități – indemnizația unică la plasament și indemnizația lunară se majorează cu 30%
din cuantumul stabilit (cu excepția copiilor plasați în serviciul de tutelă/curatelă).
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În același timp, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 378/2018 cu privire la stabilirea și plata
indemnizației zilnice pentru copii, copiilor care dețin statut de copil rămas temporar fără ocrotire
părintească sau de copil rămas fără ocrotire părintească, plasați în serviciile: asistență parentală
profesionistă, casă de copii de tip familial, tutelă/curatelă, Casa comunitară pentru copii în situaţie de
risc, Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți și sunt încadrați într-o instituţie de
învăţămînt, începînd cu clasa a cincea pînă la împlinirea vîrstei de 18 ani li se achită indemnizație
zilnică (sumă fixă de bani acordată zilnic unui copil pentru gestionare individuală).
Tabelul nr. 3.8.4. Cuantumul indemnizației zilnice
Cuantumul indemnizaţiei zilnice, lei

Anul
Zilele obișnuite

2018

10

2019

11

Ziua de naștere a
copilului

Zilele de sărbătoare:
1. Anul Nou (1 ianuarie)
2. Naşterea lui Iisus Hristos (25 decembrie
sau 7 ianuarie)
3. Ziua de Paşte
4. Ziua ocrotirii copilului (1 iunie)

100

70

103

73

Cuantumul indemnizaţiilor zilnice se indexează anual la 1 aprilie
3.8.2. Serviciile sociale adresate familiei cu copii
Legea cu privire la serviciile sociale nr. 123/2010 constituie cadrul general de creare şi funcţionare a
sistemului integrat de servicii sociale. Aceasta determină sarcinile şi responsabilităţile autorităţilor
administraţiei publice centrale şi locale, ale altor persoane juridice şi fizice abilitate cu asigurarea şi
prestarea serviciilor sociale, precum şi asigură protecţia drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.
Serviciile sociale sunt definite ca ansamblu de măsuri și activități realizate pentru a satisface
necesitățile sociale ale persoanei/familiei în vederea depășirii unor situații de dificultate, de prevenire a
marginalizării și excluderii sociale.
Serviciile sociale se clasifică în felul următor:
 serviciile sociale primare, care se acordă la nivel de comunitate tuturor beneficiarilor şi au
drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate care pot cauza marginalizarea sau
excluziunea socială;
 serviciile sociale specializate, care implică antrenarea specialiştilor şi au drept scop menţinerea,
reabilitarea şi dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de dificultate
în care se află beneficiarul sau familia acestuia;
 serviciile sociale cu specializare înaltă, sînt serviciile prestate într-o instituţie rezidenţială sau
într-o instituţie specializată de plasament temporar, care impun un şir de intervenţii complexe
ce pot include orice combinaţie de servicii sociale specializate, acordate beneficiarilor cu
dependenţă sporită şi care necesită supraveghere continuă (24/24 ore).
Centrul de zi pentru copii în situații de risc reprezintă o instituţie publică sau privată de asistenţă
socială care prestează servicii sociale specializate de îngrijire în regim de zi a copiilor în situaţie de
risc, în vederea (re)integrării sociale şi familiale a acestora, precum şi în scopul prevenirii separării
copiilor în situaţie de risc de mediul familial. Centrele de zi pentru copii în situație de risc activează în
baza prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 441/2015 pentru aprobarea Regulamentului cadru
privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social Centrul de zi pentru copii în situaţie de risc şi
a standardelor minime de calitate. Serviciul prestează un spectru larg de servicii care variază în
funcţie de necesităţile beneficiarilor:
1) alimentaţie;
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2) formarea deprinderilor de viaţă;
3) dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare şi comportament;
4) suport în studierea şi asimilarea programelor şcolare;
5) orientare profesională;
6) consiliere şi reabilitare psihosocială a copiilor;
7) petrecerea timpului liber;
8) facilitarea accesului la servicii din comunitate (educație, sănătate, cultură, etc.); 9)
consolidarea abilităților părintești în creșterea și educarea copiilor;
10) alte servicii, în funcție de necesitățile beneficiarilor.
În anul 2019 activau 18 centre de zi pentru copii în situații de risc, de serviciile cărora au beneficiat
907 copii dintre care 340 copii din mediul urban și 567 copii din mediul rural.
Numărul copiilor beneficiari
ai centrului de zi pentru copii
în situații de risc 2017

Numărul copiilor beneficiari ai
centrului de zi pentru copii în situații
de risc 2018

808

811

Numărul copiilor beneficiari ai
centrului de zi pentru copii în
situații de risc 2019

907

Centrul de zi pentru copii cu dizabilități reprezintă o instituție publică sau privată de asistență socială
care prestează servicii în regim de zi pentru recuperarea/reabilitarea copiilor în vederea (re)integrării
sociale, precum și în scopul prevenirii separării copiilor de mediul familial și excluziunii sociale.
Centrul de zi pentru copii cu dizabilități prestează următoarele servicii:
 servicii pentru dezvoltarea abilităților cognitive, de comunicare și comportament;
 servicii de recuperare/reabilitare;
 suport pentru incluziunea educațională;
 consilierea membrilor familiei/a îngrijitorilor;
 activități de petrecere a timpului liber;
 alimentare;
 orientare profesională;
 transport zilnic;
 servicii de recuperare la domiciliu (după caz).
Pe parcursul anului 2019, 816 copii cu dizabilități au beneficiat de serviciile a 19 centre de zi pentru
copii cu dizabilități.
Numărul copiilor beneficiari Numărul copiilor beneficiari ai
ai centrului de zi pentru
centrului de zi pentru copii cu
copii cu dizabilități 2017
dizabilități 2018
779
683

Numărul copiilor beneficiari ai
centrului de zi pentru copii cu
dizabilități 2019
816

Centrul de plasament pentru copii separați de părinți reprezintă o instituție publică sau privată de
asistenţă socială care prestează servicii sociale specializate de îngrijire pentru o perioadă determinată
copiilor separați de părinți. Centrele de plasament activează în baza Hotărîrii Guvernului nr. 591/2017
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social
Centrul de plasament pentru copiii separați de părinți şi a Standardelor minime de calitate.
În funcţie de necesităţile beneficiarilor, Centrul prestează următoarele servicii:
 găzduire;
 întreţinere;
 alimentaţie;
 formarea deprinderilor de viaţă (autoservire, igienă);
 dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare, comportament și relaționare;
 suport în studierea şi asimilarea programelor şcolare;
 consilierea şi reabilitarea psihosocială;
 petrecerea timpului liber;
 orientarea profesională;
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însoţirea copiilor la instituţiile medicale, administrarea medicamentelor prescrise de către
medici, acordarea de prim ajutor medical, conform competenţei.
Conform informațiilor oferite de către structurile teritoriale de asistență socială, pe parcursul anului
2019, 28 centre de plasament pentru copii separați de părinți au oferit servicii de plasament pentru
1115 copii.
Numărul copiilor beneficiari ai
centrului de plasament pentru
copii separați de părinți 2017

1071

Numărul copiilor beneficiari ai
centrului de plasament pentru copii
separați de părinți
2018

Numărul copiilor beneficiari ai
centrului de plasament pentru
copii separați de părinți 2019

592

1115

Centrul maternal este o instituție publică sau privată de protecție a cuplului mamă-copil în scopul
prevenirii abandonului copilului și asigurării formării, menținerii și consolidării legăturilor familiale.
Centrul activează în baza Hotărîrii Guvernului nr. 1019/2008 pentru aprobarea Standardelor minime
de calitate privind serviciile sociale prestate în cadrul centrelor maternale.
Centrul maternal este destinat să presteze:
 găzduire, întreținere și alimentare;
 suport în dezvoltarea abilităților de creștere și îngrijire a copilului;
 consiliere psihologică;
 asistență medicală;
 asistență juridică;
 suport pentru (re)integrarea familială, socială și profesională.
În cadrul Centrului maternal sînt acordate servicii:
a) cuplurilor mamă-copil aflate în una din următoarele situații de risc social:
 mame cu copii nou-născuți cu intenție de abandon (mame solitare, mame minore traficate,
mame provenind din familii mici cu venituri mici, marginalizate etc.);
 mame cu copii care nu au locuință;
 mame cu copii care se confruntă cu probleme materiale și/sau relaționale;
b) cuplurilor mamă-copil abuzate sau neglijate:
 mamă și/sau copilul abuzați sub diferite forme în familie;
 copilul maltratat fizic/psihic, prin neglijare, din neștiință și/sau din cauza dificultăților
materiale etc.;
c) cuplurilor mamă-copil incluse în programul de restabilire a legăturii familiale:
 situații în care copilul a trecut printr-o formă de protecție (de tip familial sau rezidențial)
și este necesară o etapă intermediară de asistență complexă și suport pentru mamă în vederea
reintegrării familiale definitive a copilului;
d) gravidelor în dificultate pe parcursul ultimului trimestru de sarcină aflate în una/mai multe
situațiile expuse anterior.
Pe parcursul anului 2019, în republică au activat 13 centre maternale care au prestat servicii pentru 214
cupluri mamă-copil cu 271 copii.
Numărul copiilor beneficiari ai
centrului maternal
2017

208

Numărul copiilor beneficiari ai
centrului maternal
2018

254

Numărul copiilor beneficiari
ai centrului maternal
2019

271

Casa comunitară pentru copii în situație de risc este un serviciu social specializat de plasament
temporar pentru creşterea şi educarea, într-o locuinţă de tip familial, a copiilor privaţi temporar sau
permanent de mediul lor familial, precum şi a copiilor aflaţi în situaţie de risc. Actul normativ care
reglementează activitatea Casei comunitare pentru copii în situație de risc este Hotărîrea Guvernului
nr. 52/2013 privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la organizarea și funcționarea
Serviciului social Casa comunitară pentru copii în situație de risc.
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Casa comunitară pentru copii în situație de risc prestează următoarele servicii:
a) găzduire;
b) întreţinere;
c) alimentaţie;
d) formarea deprinderilor de viaţă (autoservire, igienă);
e) dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare şi comportament;
f) suport în studierea şi asimilarea programelor şcolare;
g) consiliere şi reabilitare psihosocială;
h) petrecerea timpului liber;
i) orientare profesională;
j) (re)integrare familială;
k) incluziune comunitară şi socială;
l) însoţirea copiilor la instituţiile medicale, administrarea medicamentelor prescrise de către
medici, acordarea de prim-ajutor medical, conform competenţei.
Pe parcursul anului 2019, în Republica Moldova au activat 5 case comunitare care au prestat servicii
pentru 61 copii aflați în situație de risc și 11 copii aflați în situație de risc cu dizabilități.
Numărul copiilor din cadrul
casei comunitară pentru copii
în situație de risc
2017

44

Numărul copiilor din cadrul casei
comunitară pentru copii în situație
de risc
2018

Numărul copiilor din cadrul casei
comunitară pentru copii în situație
de risc
2019

56

72

Asistența parentală profesionistă este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire
familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist. Prin Hotărîrea Guvernului nr.
760/2014 a fost aprobat Regulamentul-cadru cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului de
asistență parentală profesionistă și a standardelor minime de calitate, acestea fiind corelate cu Liniile
directoare ONU pentru îngrijirea alternativă a copilului.
Beneficiarii Serviciului sunt:
1. copilul lipsit efectiv de grija părinţilor în situaţii determinate de absenţa acestora, cu excepţia
copilului ai cărui părinţi sînt plecaţi peste hotare;
2. copilul luat de la părinţi din cauza existenţei pericolului iminent pentru viaţa sau sănătatea
acestuia ori aflat în situaţie de risc;
3. copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas temporar fără ocrotire părintească;
4. copilul căruia i s-a stabilit statutul de copil rămas fără ocrotire părintească;
5. copilul cu dizabilităţi, părinţii sau persoanele în grija cărora se află copilul care au nevoie de
timp pentru recuperare;
6. părintele minor cu copil în risc de separare;
7. minora gravidă, dacă se încadrează în situațiile menționate în subpunctele 1 – 4;
8. copilul părintelui minor.
Totodată, scopul Serviciului este de a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial substitutiv pentru
perioadă determinată de timp, iar obiectivele implică:
 asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesităţile individuale de asistenţă şi
dezvoltare ale acestuia;
 facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului, ţinînd cont de necesităţile individuale
de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia.
La sfîrșitul anului 2019, în țară activau 414 familii de asistenți parentali profesioniști, care aveau în
plasament 785 copii.
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Fig. 3.8.4. Asistență Parentală Profesionistă, a. 2017-2019
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Serviciul Casă de copii de tip familial reprezintă o instituție creată în baza unei familiei complete,
care oferă copilului rămas fără ocrotire părintească îngrijire familială substitutivă în familia părinteluieducator. În casele de copii de tip familial pot fi plasaţi pentru întreţinere şi educaţie copiii rămaşi fără
ocrotire părintească în vîrstă de pînă la 14 ani.
Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 51/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la
organizarea și funcționarea Serviciului social „Casă de copii de tip familial” şi a Standardelor
minime de calitate, scopul casei de copii de tip familial este de a oferi copilului îngrijire într-un mediu
familial substitutiv pentru o perioadă determinată de timp, iar drept obiective sînt menționate:
1) asigurarea îngrijirii copilului în conformitate cu necesităţile individuale de asistenţă şi
dezvoltare ale acestuia;
2) facilitarea (re)integrării familiale şi sociale a copilului, ţinînd cont de necesităţile individuale
de asistenţă şi dezvoltare ale acestuia.
În anul 2019, la nivel de republică activau 55 case de copii de tip familial, în care erau fost plasați 250
copii.
Fig. 3.8.5. Plasamentul copiilor în cadrul Serviciului Casă de copii de tip familial, a. 2007-2019
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Tutela/curatela reprezintă cea mai răspândită formă de protecție, care se instituie asupra copiilor
separaţi de părinţi în scopul educaţiei şi instruirii acestora, precum şi al apărării drepturilor şi
intereselor lor legitime. Activitatea serviciului dat este reglementată prin Codul Familiei adoptat prin
Legea nr. 1316- XIV din 26.10.2000, Codul Civil nr. 1107-XV din 06.06.2002.
Tutela/curatela se instituie cu scopul prestării anumitor servicii:
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 îngrijirea și creșterea copilului în condițiile unui mediu familial substitutiv;
 reprezentarea legală a drepturilor și intereselor copiilor;
 administrarea bunurilor mobile și imobile ale copilului.
Fig. 3.8.6. Plasamentul copiilor în cadrul Serviciului Tutelă/curatelă, a. 2007-2019
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Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului 889/2013 este
orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în vederea asigurării
creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial. Scopul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu
copii constă în susţinerea dezvoltării capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului, prin
consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei şi conectarea ei la resursele relevante din
comunitate.
Serviciul numit se prestează în două forme: sprijin familial primar şi sprijin familial secundar. În cadrul
sprijinului familial secundar familiile cu copii pot beneficia de ajutor bănesc. Sprijinul familial primar
include activităţi variate, flexibile, orientate spre consolidarea mediului familial şi a factorilor
protectori din interiorul familiei: formarea capacităţii de a depăşi situaţiile dificile, crearea reţelei
sociale a familiei şi a capacităţii acesteia de a oferi suport în perioadele dificile, formarea deprinderilor
privind îngrijirea şi educaţia copilului, formarea competenţelor sociale şi emoţionale ale copilului,
identificarea factorilor care pot conduce la apariţia riscului de neglijare şi abuz. Acesta este realizat
prin intermediul programelor de prevenire primară, în funcţie de necesităţile comunităţii şi existenţa
serviciilor comunitare, care pot include: activităţi de informare şi sensibilizare, şcoala părinţilor,
grupuri de suport pentru părinţi şi pentru copii, activităţi comunitare cu copiii pentru susţinerea
dezvoltării emoţionale, sociale şi incluziunii sociale a acestora.
Beneficiari ai sprijinului familial primar sînt toate familiile cu copii din comunitate. Sprijinul familial
secundar include un ansamblu de activităţi adresate familiilor cu copii în situaţii de risc, cu scopul de a
diminua factorii care afectează sănătatea şi dezvoltarea copilului, a preveni separarea copilului de
familie sau a pregăti reintegrarea lui în familie, care sînt realizate în baza managementului de caz.
Pentru prevenirea separării copilului de familie sau reintegrarea acestuia în familie, sprijinul familial
secundar se realizează în baza evaluării complexe. Ajutorul bănesc se oferă în situaţiile în care sprijinul
familial secundar nu asigură diminuarea problemei/soluţionarea cazului fără de asistenţă financiară. La
stabilirea ajutorului bănesc se iau în considerare necesităţile familiei, numărul de copii în familie,
condiţiile de trai, factorii sezonieri, gravitatea problemei etc., precum şi venitul familiei obţinut din
salarii, plăţi sociale şi alte surse de venit, declarate sub responsabilitatea familiei. Familia beneficiară
de ajutor social are dreptul de a accesa ajutor bănesc.
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Astfel, către sfârșitul anului 2019 sprijinul familial a fost acordat în cazul a 47670 copii, prin urmare
35741 familii cu copii au beneficiat de sprijin familial primar, iar 11929 familii cu copii au beneficiat
de sprijin familial secundar. Ajutorul bănesc a fost oferit în cazul a 8869 copii.
Fig. 3.8.7. Serviciul social Sprijin pentru familiile cu copii, a. 2017-2019
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3.8.3 Protecţia drepturilor copilului
Una din componentele de bază ale politicii de protecţie a copilului şi a familiilor cu copii ţine de
protecţia şi respectarea drepturilor copilului. În acest context Republica Moldova dispune de un cadru
instituţional-legislativ destul de dezvoltat referitor la acest domeniu. Printre cele mai reprezentative
instituţii axate pe protecţia copilului şi respectarea drepturilor copilului pot fi numite: Comisia pentru
protecţia copilului aflat în dificultate; adopţia etc.
Activitatea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate este reglementată de prevederile
Hotărârii Guvernului nr. 7/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi
funcţionarea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate.
Comisia pentru protecţia copilului aflat în dificultate este un organ instituit în cadrul autorităţilor
administraţiei publice locale de nivelul al doilea, ce are drept obiective:
1) asigurarea faptului că familiile cu copii în situație de risc primesc suportul necesar pentru
depășirea situațiilor de risc și prevenirea separării copilului de familie sau pentru reintegrarea copilului
în familie;
2) asigurarea faptului că separarea copilului va fi dispusă de autoritatea tutelară teritorială numai
în cazul în care, în urma evaluărilor, se constată că menţinerea copilului alături de părinţi nu este
posibilă sau contravine interesului superior al acestuia;
3) asigurarea faptului că în cazul copilului separat de părinți, autoritatea tutelară teritorială va
dispune plasamentul copilului, ţinînd cont de prioritatea plasamentului sub tutelă în familia extinsă faţă
de celelalte tipuri de plasament, iar în cazul în care acest lucru este imposibil, de prioritatea
plasamentului în serviciile de tip familial faţă de serviciile de tip rezidenţial
Necesitatea creării acestei Comisiei a survenit pe fondul mobilizării eforturilor comune întru realizarea
reformei de dezinstituţionalizare a copiilor şi reintegrării lor în familie sau în serviciile alternative de
îngrijire familială: asistenţă parentală profesionistă, case de copii de tip familial, tutelă/curatelă.
Pe parcursul anului 2019 activitatea Comisiilor pe teritoriul Republicii Moldova s-a desfăşurat în
cadrul a 439 şedinţe, la care au fost examinate cazurile a 6117 familii cu numărul total de copii 13284.
Tabelul 3.8.5. Activitățile Comisiilor pentru protecția copilului aflat în dificultate, a. 2008-2019

Indicatorul

2008

2012

2016

2017

2018

2019

Cazuri examinate

829

2789

3044

4918

7173

8122
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În urma evaluării activității Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate, se atestă eficiența
Comisiilor ca și mecanism funcțional de evaluare a copiilor în situație de risc.
Tabelul 3.8.6. Deciziile Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate, a. 2018-2019

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

Total
Cazuri examinate privind:
menținerea copiilor în familia
biologică.
dezinstituționalizarea a copiilor din
servicii de tip rezidențial, dintre care
s-a emis aviz pozitiv pentru:
- reintegrarea în familia
biologică
- plasarea în serviciul de
tutelă/curatelă în familia extinsă
- plasarea în serviciul de
tutelă/curatelă la persoane terță
- plasarea în serviciu de
plasament de tip familial (APP,
CCTF)
separarea copiilor de părinți și
eliberarea avizului privind
plasamentul planificat al copilului
dintre care plasați în:
- în serviciul de tutelă/curatelă
în familia extinsă
- serviciul de tutelă/curatelă la
persoană terță
- serviciu de plasament de tip
familial (APP, CCTF)
- instituție rezidențială
oportunitatea încetării plasamentului
copilului în serviciul APP și CCTF
acordarea ajutorului bănesc în cadrul
Serviciului social de sprijin pentru
familiile cu copii
aprobarea solicitanţilor la funcţia de
asistent parental profesionist și
părinte-educator și eliberarea
avizului
raporte de evaluare anuală a
competenţelor profesionale ale
asistentului parental profesionist și
eliberarea avizului privind
reaprobarea asistenţilor parentali
profesionişti și evaluarea anuală a
performanței părinților-educatori

Total
cazuri
examinate

Nr. copiilor

Nr. familiilor

8122
x
481

13284
x
774

6117
x
397

Nr. cazurilor
nesoluționat
e pozitiv/ nr.
copiilor
141
x
21

343

407

x

31

174

201

149

x

29

33

29

x

58

69

52

x

82

104

65

x

993

1188

628

306

354

248

x

121

148

108

x

250

291

172

x

316
285

395
331

x
x

x
x

5538

10584

4436

55

71

x

x

x

408

x

x

x
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Atestăm eficiența Comisiilor ca și mecanism funcțional de evaluare a copiilor în situație de risc și
reiterăm importanța funcționării acestora în fiecare unitate administrativ-teritorială de nivelul II, fapt ce
va oferi o expertiză suplimentară autorităților tutelare în procesul de luare a deciziilor care vizează
copiii.
Adopția
În Republica Moldova procedura adopției naționale și internaționale este reglementată de Legea nr.
99/2010 privind regimul juridic al adopției.
În conformitate cu prevederile Legii menționate, a fost instituit Registrul de Stat al Adopției pentru
organizarea și ținerea la nivel de stat a evidenței în materie de adopție.
Astfel, în conformitate cu procedura stabilită în Legea nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției,
la sfârșitul anului 2019, în total, în Registrul de stat al adopției erau în evidență: 538 copii adoptabili.
Totodată, la sfârșitul anului 2019, în Registrul de stat al adopției erau înregistrați și luați în evidentă
303 adoptatori, cetățeni ai Republicii Moldova și 38 adoptatori, cetățeni străini. Mai jos este prezentată
în dinamică numărului adoptatorilor, cetățeni ai Republicii Moldova, care doresc să adopte unul sau
mai mulți copii.
Fig. 3.8.8. Numărul adoptatorilor, cetățeni ai Republicii Moldova, a. 2012-2019
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Protecția drepturilor copilului prin adopție se realizează în conformitate cu principiile de bază, unul
dintre care fiind prioritatea adopției naționale față de cea internațională.
În ceea ce privește numărul copiilor adoptați, este necesar de menționat că: în anul 2012 au fost
încuviințate 57 adopții, în anul 2013 numărul adopțiilor a constituit 104, în anul 2014 au fost
încuviințate 121 adopții, în anul 2015 numărul adopțiilor a fost de 98, în anul 2016 au fost adoptați 116
copii, în anul 2017 au fost adoptați 123 copii, în anul 2018 au fost adoptați 97, iar în anul 2019
numărul adopțiilor a fost de 87 copii.
Mai jos este prezentat numărul copiilor adoptați de către adoptatori, cetățeni ai Republicii Moldova și
numărul copiilor adoptați de către adoptatori, cetățeni străini.
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Cu referire la profilul copiilor adoptați, subliniem că pe parcursul anului 2019, în cazul adopției
naționale, numărul fetelor adoptate și al băieților adoptați este egal, categoria de vârstă predominantă
fiind de 3-6 ani.
Tabelul 3.8.7. Profilul copiilor adoptați prin procedura adopției naționale, anul 2019

Total
copii

Vârsta, ani

Genul

Cupluri de frați

F

M

0-2

3- 6

7 - 10

11 -15

16 - 17

câte
2

câte
3

câte
4

40

40

21

40

11

8

0

18

4

0

80

Singuri

32

Tabelul 3.8.8. Profilul copiilor adoptați prin procedura adopției internaționale, anul 2019

Total
copii

7

Vârsta, ani

Genul

Cupluri de
frați

F

M

0-2

3- 6

7 - 10

11 -15

16 - 17

câte 2

câte 3

4

3

0

3

2

2

0

2

0

Singuri

3

În diagrama următoare sunt prezentate țările de destinație a copiilor adoptați prin procedura
adopției internaționale în perioada anilor 2016 – 2019, care arată că cei mai mulți copii au fost adoptați
de către cetățenii Italiei.
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Fig. 3.8.9. Țările de destinație a copiilor adoptați prin procedura adopției internaționale, a. 2016-2019
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Menționăm că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2010 privind regimul juridic al adopției,
cetățenii străini cu domiciliul în străinătate care doresc să adopte un copil domiciliat în Republica
Moldova pot depune cererea de adopție internațională numai prin intermediul organizațiilor străine din
statul primitor acreditate și înregistrate în Republica Moldova. În cazul în care persoanele vizate sunt
rudele copilului adoptabil de până la gradul al IV-lea inclusiv, acestea au dreptul de a depune cererea
de adopție prin intermediul autorității centrale cu atribuții în domeniul adopției din statul primitor. În
conformitate cu Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
acreditare și modul de funcționare a organizațiilor străine cu atribuții în domeniul adopției
internaționale în Republica Moldova și a listei serviciilor și activităților pe care le pot desfășura în
domeniul adopției internaționale nr. 550 din 22.07.2011, în anul 2019 și-au desfășurat activitatea pe
teritoriul Republicii Moldova 9 organizații străine cu atribuții în domeniul adopției internaționale din
următoarele țări: Italia – 5, SUA – 2, Irlanda - 1și Elveția – 1.
Reprezentarea drepturilor copilului în procesele civile
În conformitate cu prevederile Codului Familiei, adoptat prin Legea nr. 1316-XIV din 26.10.2000 în
cazul litigiilor între părinți sau reprezentanți legali pe aspecte ce vizează în mod direct sau indirect
copiii, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale acestora în instanța de judecată este exercitată de
către autoritățile tutelare, îndeosebi – organele executive ale autorităţilor administraţiei publice locale
din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul II, adică Secțiile/Direcțiile asistență socială și protecție
a familiei raionale și Direcția municipală pentru protecția drepturilor copilului Chișinău (în continuare
structurile teritoriale de asistență socială), indiferent de calitatea procesuală: reclamant, pârât sau
intervenient accesoriu.
Pe parcursul anului 2019, reprezentanții structurilor teritoriale de asistență socială au reprezentat
interesele a 9230 copii în instanțele de judecată, dintre care, în calitate de reclamant pentru 551 copii,
în calitate de pârât pentru 302 copii și în calitate de intervenient accesoriu pentru 8377 copii.
Tabel 3.8.10. Reprezentarea drepturilor copilului în procesele civile
Denumirea
indicatorilor
Numărul copiilor asistați în domeniul
protecției drepturilor copiilor
Numărul ședințelor
Luați de la părinții cu decădere din
drepturi părintești
Numărul ședințelor
Luați de la părinții fără decădere din

Calitatea procesuală a autorității tutelare
reclamant

pârât

551

302

1131

230
inclusiv
35

219
414
77
134

0
2

Total pe
an

intervenient
accesoriu
8377

9230

13119

14480

693

947

1214
305

1628
384

drepturi părintești
Numărul ședințelor
Restabilirea în drepturile părintești
Numărul ședințelor
Litigii cu privire la stabilirea
domiciliului copilulu
Numărul ședințelor
Litigii dintre părinți cu privire la
participarea în educația copiilor
Numărul ședințelor
Litigii cu privire la participarea în
educația copiilor a bunicilor, fraților și
surorilor
Numărul ședințelor
Stabilirea/recunoașterea/contestarea
paternității
Numărul ședințelor
Constatarea nașterii copilului
Numărul ședințelor
Lipsirea/limitarea capacității de
exercițiu a părintelui
Numărul ședințelor
Schimbarea numelui de familie și/sau a
prenumelui copilului
Numărul ședințelor
Apărarea drepturilor patrimoniale ale
copilului
Numărul ședințelor
Litigii cu privire la ieșirea din țară a
copilului
Numărul ședințelor
Reprezentarea intereselor şi a
drepturilor copiilor în calitate de
reprezentant legal
Numărul ședințelor
În privința cărora au fost examinate
alte litigii
Numărul ședințelor

132
2
2
103

4
9
29
103

277
20
32
5268

413
31
63
5474

279
9

0
27

8457
459

8736
495

52
6

69
2

407
23

528
31

6
5

6
1

45
55

57
61

7
5
6
9

4
1
2
2

102
10
18
35

113
16
26
46

15
6

3
1

38
20

56
27

7
16

2
16

22
74

31
106

26
0

3
4

81
42

110
46

0
55

6
13

103
518

109
586

90
39

10
86

1049
855

1149
980

95

92

1274

1461

Decăderea din drepturile părintești
În condițiile prevederilor Codului Familiei menționat mai sus, procedural, decăderea din drepturile
părintești a părintelui/părinților față de copil/copii are loc doar pe cale judecătorească. Acţiunea privind
decăderea din drepturile părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea
tutelară sau procuror. Cererea privind decăderea din drepturile părinteşti se examinează cu participarea
obligatorie a autorităţii tutelare.
În acest context, menționăm că în anul 2019 specialiștii structurilor teritoriale de asistență socială au
reprezentat interesele a 947 copii în procese privind decăderea din drepturile părintești, dintre care
pentru 219 copii în calitate de reclamant și pentru 693 copii în calitate de intervenient accesoriu.
Luarea copilului fără decădere din drepturile părinteşti
În cazul în care există un pericol iminent pentru viaţa şi sănătatea copilului, autoritatea tutelară poate
decide luarea copilului de la părinţi, comunicând acest fapt procurorului în termen de cel mult 24 de
ore. În acest caz, conform Legii nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor aflaţi în
situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, autoritatea tutelară locală, în termen de 3 zile lucrătoare,
va porni o acţiune în instanţa de judecată privind decăderea din drepturile părinteşti sau privind luarea
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copilului de la părinţi fără ca aceştia să fie decăzuţi din drepturile părinteşti. Dacă această cerinţă nu
este îndeplinită, copilul va fi înapoiat imediat părinţilor.
Pe parcursul anului 2019, specialiștii structurilor teritoriale de asistență socială au reprezentat interesele
a 384 copii în cauze privind luarea copilului fără decădere din drepturile părintești, dintre care pentru
77 copii în calitate de reclamant și pentru 305 copii în calitate de intervenient accesoriu.
Restabilirea în drepturile părinteşti
Codul Familiei stipulează faptul că părinţii pot fi restabiliţi în drepturile părinteşti dacă au încetat
împrejurările care au condus la decăderea lor din aceste drepturi şi dacă restabilirea în drepturile
părinteşti este în interesul copilului. Restabilirea în drepturile părinteşti se face pe cale judecătorească,
în baza cererii persoanei decăzute din aceste drepturi, cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare.
În cazul în care copilul a atins vârsta de 10 ani, restabilirea în drepturile părinteşti se va admite ţinânduse cont de opinia acestuia.
În anul 2019, reprezentanții structurilor teritoriale de asistență socială au reprezentat 31 copii în cauze
privind restabilirea în drepturile părintești, dintre care pentru 2 copii în calitate de pârât și pentru 20
copii în calitate de intervenient accesoriu.
Stabilirea domiciliului copilului
În conformitate cu Codul Familiei, în cazul când părinţii locuiesc separat, domiciliul copilului care nu
a atins vârsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor. Dacă un atare acord lipseşte, domiciliul
minorului se stabileşte de către instanţa judecătorească, ţinându-se cont de interesele şi părerea
copilului (dacă acesta a atins vârsta de 10 ani). În acest caz, instanţa judecătorească va lua în
considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vârsta copilului,
calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de
a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru,
condiţiile de trai etc.). La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătorească va cere şi
avizul autorităţii tutelare în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi.
Pe parcursul anului 2019 specialiștii structurilor teritoriale de asistență socială au reprezentat 5474
copii în cauze privind stabilirea domiciliului copilului, dintre care pentru 103 copii în calitate de
reclamant și pentru 5368 copii în calitate de intervenient accesoriu.
Determinarea graficului de întrevederi
În conformitate cu Codul Familiei, părinţii au drepturi şi obligaţii egale faţă de copii, indiferent de
faptul dacă copiii sunt născuţi în căsătorie sau în afara ei, dacă locuiesc împreună cu părinţii sau
separat. Părinţii sunt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită
sprijin material. Părinţii au dreptul şi sunt obligaţi să-şi educe copiii conform propriilor convingeri,
indiferent de faptul dacă locuiesc împreună sau separat. Copilul are dreptul să comunice cu ambii
părinţi, cu buneii, fraţii, surorile şi cu celelalte rude. Desfacerea căsătoriei părinţilor, nulitatea ei sau
traiul separat al acestora nu afectează drepturile copilului. În cazul când părinţii au domiciliul separat,
copilul are dreptul să comunice cu fiecare dintre ei. Părintele care locuieşte împreună cu copilul nu are
dreptul să împiedice contactul dintre copil şi celălalt părinte care locuieşte separat, cu excepţia
cazurilor când comportamentul acestuia din urmă este în detrimentul intereselor copilului sau prezintă
pericol pentru starea lui fizică şi psihică. Astfel, la cererea unuia dintre părinți, autoritatea tutelară va
elabora un grafic de întrevederi cu părintele care nu locuiește împreună cu copilul. De altfel, este
posibilă întocmirea unui asemenea grafic și pentru perioada procesului de divorț, oferind posibilitatea
părintelui care lipsește să nu întrerupă legătura sa cu copilul. Pe parcursul anului 2019 specialiștii
structurilor teritoriale de asistență socială au reprezentat 495 copii în cauze privind determinarea
graficului de întrevederi, dintre care în calitate de reclamant 9 copii, pârât pentru 27 copii și
intervenient accesoriu – 459 copii.
Lipsirea/limitarea capacității de exercițiu
În conformitate cu Codul de procedură civilă, aprobat prin Legea nr. 225-XV din 30 mai 2003,
procesul privind limitarea persoanei în capacitatea de exerciţiu din cauza consumului abuziv de alcool
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sau consumului de droguri şi de alte substanţe psihotrope, prin care fapt se agravează situaţia materială
a familiei, poate fi pornit la cererea membrilor ei de familie, a procurorului sau a autorității tutelare.
Procesul privind declararea incapacităţii persoanei din cauza unei tulburări psihice (boli mintale sau
deficienţe mintale) poate fi pornit la cererea membrilor ei de familie, a rudelor apropiate (părinţi, copii,
fraţi, surori, bunei), indiferent de faptul că domiciliază ori nu în comun cu aceasta, sau la solicitarea
organului de tutelă şi curatelă, a instituţiei de psihiatrie, a procurorului.
Pe parcursul anului 2019, reprezentanții structurilor teritoriale de asistență socială au reprezentat 46
copii în cauze, privitor la lipsirea/limitarea capacității de exercițiu, dintre care în calitatea de reclamant
pentru 9 copii și de intervenient accesoriu pentru 35 copii.
Stabilirea/recunoaşterea/contestarea paternității
Conform prevederilor stipulate în Codul Familiei, provenienţa copilului de la mamă (maternitatea) se
stabileşte în baza documentelor care confirmă naşterea copilului de la mamă într-o instituţie medicală.
În cazul când copilul nu este născut într-o instituţie medicală, maternitatea se stabileşte pe baza
documentelor medicale, a depoziţiilor martorilor sau pe baza altor probe. În cazurile când mama este
decedată, declarată decedată, incapabilă sau dispărută ori când nu i se cunoaşte locul aflării, precum şi
în cazul decăderii ei din drepturile părinteşti, paternitatea se stabileşte în baza declaraţiei tatălui şi a
acordului scris al autorităţii tutelare sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti dacă lipseşte un astfel de
acord. Dacă copilul este născut din părinţi necăsătoriţi între ei şi în lipsa declaraţiei comune a părinţilor
sau a tatălui copilului, paternitatea se stabileşte de către instanţa judecătorească în baza declaraţiei
unuia dintre părinţi, a tutorelui (curatorului) copilului sau a copilului însuşi la atingerea majoratului.
Totodată, paternitatea (maternitatea) poate fi contestată numai pe cale judecătorească de către
persoanele înscrise drept tată sau mamă sau de către persoanele care sânt mama sau tatăl firesc al
copilului, de către copil la atingerea majoratului, de către tutorele (curatorul) copilului sau tutorele
părintelui declarat incapabil.
În anul 2019, specialiștii structurilor teritoriale de asistență socială au reprezentat 61 copii în cauze
privind stabilirea/recunoașterea/contestarea paternității, dintre care în calitatea de reclamant pentru 5
copii, de pârât pentru 1 copii și de intervenient accesoriu pentru 65 copii.
Constatarea naşterii copilului
Conform prevederilor art. 281 din Codul de procedură civilă, instanțele judecătorești judecă pricinile
de constatare a faptelor care au valoare juridică, printre care și înregistrarea nașterii. Totodată, art. 74
din Codul menționat stipulează faptul că instanţa judecătorească poate, după caz, din oficiu să
introducă în proces autoritatea publică competentă pentru a depune concluzii (potrivit funcţiei) asupra
pricinii în curs de examinare în vederea apărării drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale altor
persoane.
Pe parcursul anului 2019 specialiștii structurilor teritoriale de asistență socială au reprezentat pe cauze
ce vizează constatarea nașterii în instanță 16 copii, dintre care pentru 5 copii în calitate de reclamant și
10 copii – intervenient accesoriu.
Apărarea drepturilor patrimoniale ale copilului
Conform prevederilor Codului Familiei, copilul este proprietar al veniturilor obţinute, al bunurilor
primite în dar, moştenite sau dobândite într-un alt mod, şi al tuturor bunurilor procurate din mijloacele
lui. De asemenea, copilul ai cărui părinţi (unul dintre ei) sunt decăzuţi din drepturile părinteşti
păstrează dreptul de folosinţă asupra spaţiului locativ şi toate drepturile patrimoniale bazate pe rudenia
cu părinţii şi rudele sale fireşti, inclusiv dreptul la succesiune. Totodată, Legea cu privire la gaj nr. 449XV din 30.07.2001 stipulează faptul că bunurile proprietate a persoanelor fizice cu capacitate de
exerciţiu restrânsă sau a minorilor pot fi gajate numai cu acordul autorităţii tutelare. Conform Legii
privatizării fondului de locuințe, nr. 1324-XII din 10.03.1993 vânzarea locuinţei după privatizare la
care au participat indirect copii minori poate fi efectuată numai cu consimţământul autorităţii tutelare.
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În anul 2019, specialiștii structurilor teritoriale de asistență socială au reprezentat 106 copii în cauze
privind apărarea drepturilor patrimoniale ale copilului, în calitate de reclamant 16 și ca intervenient
accesoriu 74 copii.
Ieșirea din țară a copilului
În conformitate cu prevederile stipulate în Legea cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova,
nr. 269-XIII din 09.11.1994 minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai
însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către
reprezentantul legal a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei,
durata acesteia şi ţara de destinaţie. Totodată, minorii (elevii şi studenţii) care au împlinit vârsta de 14
ani şi sunt înmatriculaţi la studii în instituţii de învăţământ din alte state, la ieşirea şi intrarea în
Republica Moldova, prezintă actul de înmatriculare la instituţia de învăţământ respectivă şi declaraţia
eliberată de unul dintre părinţi, autentificată notarial, care conţine consimţământul acestuia pentru
ieşirea şi intrarea minorului în Republica Moldova, cu indicarea ţării de destinaţie, scopului călătoriei,
perioadei de aflare a minorului în ţara de destinaţie, iar în cazul altor reprezentanţi legali –
consimţământul acestora, exprimat prin decizia autorităţii tutelare. În cazul în care minorul pleacă să se
domicilieze în străinătate, este necesar consimţământul, exprimat prin declaraţie, al ambilor părinţi ale
căror semnături se legalizează notarial, iar în cazul altor reprezentanţi legali – consimţământul acestora,
exprimat prin decizia autorităţii tutelare.
Pe parcursul anului 2019, reprezentanții structurilor teritoriale de asistență socială au reprezentat 46
copii în cauze, privitor la ieșirea din țară a acestora din urmă, în calitate de reclamant 0 copii, pârât
pentru 4 copii și intervenient accesoriu – 42 copii.
Repatrierea copiilor identificaţi fără ocrotire părintească peste hotarele Republicii Moldova în anul
2019
Conform obiectivelor trasate în domeniul protecţiei drepturilor copilului autorităţile naţionale de resort
acordă atenţie deosebită copiilor moldoveni neînsoţiţi sau aflaţi în dificultate, identificaţi peste hotarele
Republicii Moldova, realizării procedurii de repatriere a acestora şi reintegrării lor în societate.
În temeiul prevederilor Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului,
ratificată şi intrată în vigoare pentru Republica Moldova din anul 1993, statele părţi recunosc şi asigură
că pentru deplina şi armonioasa dezvoltare a personalităţii sale, copilul trebuie să crească într-un mediu
familial. Recunoscînd dreptul copilului de a-şi păstra identitatea, inclusiv cetăţenia, numele său şi
relaţiile familiale, statele părţi şi-au asumat obligaţia să coopereze efectiv în domeniul vizat.
Procedura naţională de repatriere a copiilor şi adulţilor – victime ale traficului de fiinţe umane, a
persoanelor aflate în situație de dificultate, precum şi a copiilor neînsoţiţi este reglementată prin
Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 07.08.2008.
Pe parcursul anului 2019 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale a organizat 11 misiuni de
repatriere a copiilor, cetățeni ai Republicii Moldova, identificaţi fără însoțitori legali în: Federaţia Rusă
(9 copii), Ucraina (5 copii), Polonia (3 copii), Turcia (1 copil) și Kazahstan (1 copil), total fiind
repatriaţi 19 copii.
Fig. 3.8.11. Țările de unde au fost repatriați copii în Republica Moldova, a. 2007-2019
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Din numărul total de copii repatriați pe parcursul anului 2019, 10 copii au fost reintegrați în familiile
biologice/extinse, 4 copii – plasați în serviciul de asistență parentală profesionistă și 5 copii - plasaţi în
centre de plasament temporar.
Fig. 3.8.10. Dinamica copiilor repatriați în Republica Moldova, a. 2007 - 2019
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Fig. 3.8.11. Formele de protecție aplicate copiilor după repatriere, a. 2007-2019
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Procedura de repatriere determină etapele de protecţie a copiilor, de la identificare pînă la
reintegrare/plasament în mediu sigur; actorii sociali implicaţi în acest proces; instrumentele aplicate la
fiecare etapă de protecţie.
Realizarea procedurii de repatriere contribuie la coordonarea acţiunilor de identificare, protecţie,
repatriere şi reintegrare/plasament a copiilor în mediu sigur şi garantează determinarea formei de
protecţie a copilului, adecvate situaţiei sociale, vîrstei, nivelului de dezvoltare şi opiniei acestuia.
Mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii și
reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu
Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1182 din 22 decembrie 2010 a fost aprobat Regulamentul privind
mecanismul de colaborare intersectorială în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii
ratei mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu.
Scopul mecanismului de colaborare intersectorială rezidă în instituirea şi dezvoltarea unui parteneriat
durabil şi eficient în domeniul medico-social, pentru prevenirea şi reducerea ratei mortalităţii materne,
infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu.
Obiectivele mecanismului de colaborare intersectorială sînt următoarele:
1) stabilirea responsabilităţilor şi standardizarea procesului de coordonare şi cooperare
intersectorială privind prevenirea mortalităţii materne, infantile şi a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la
domiciliu;
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2) dezvoltarea parteneriatului intersectorial în cadrul instituţiilor publice şi private în
soluţionarea problemelor familiilor şi copiilor în situaţie de risc.
Conform datelor prezentate de către structurile teritoriale de asistență socială și protecție a familiei, în
anul 2019 s-a atestat o mică descreștere a fenomenului mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de
pînă la 5 ani la domiciliu, comparativ cu anul 2018.
Astfel, în anul 2019 au decedat la domiciliu 38 copii cu vîrsta de pînă la 5 ani, inclusiv 30 de copii cu
vîrsta de pînă la 1 an. Dintre ei, 18 de copii cu vîrsta de pînă la 5 ani din familiile în situație de risc,
inclusiv 18 de copii cu vîrsta de pînă la 1 an.
Totodată, pentru anul 2019, se atestă o mică descreștere a numărului copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani
decedaţi la domiciliu care s-au aflat în evidenţă ca copii din familii în situaţie de risc, structurile
teritoriale de asistență socială și protecție a familiei raportând un număr de 14 copii, inclusiv 14 copii
cu vîrsta de pînă la 1 an, în comparație cu anul 2018 cînd aceste cifre constituiau 17 și respectiv 12.
Pentru anul 2019, în Republica Moldova, în evidența autorităților tutelare s-au aflat 4680 familii cu
copii cu vârsta de până la 5 ani în situație de risc, cu 579 familii mai mult decât în anul 2018. În aceste
familii cresc și se educă 6741 copii cu vîrsta de pînă la 5 ani și 1410 copii cu vîrsta 0-12 luni. Pe
parcursul anului 2019 au fost luate în evidență 2415 familii (în care cresc 2712 copii de 0-5 ani, dintre
care 736 pînă la un an) și scoase din evidență 874 familii (în care cresc 1066 copii de 0-5 ani, dintre
care 199 pînă la un an). Dintre familiile scoase din evidența autorităților 301 familii (cu 344 copii) au
fost scoase din cauza depășirii vîrstei de 5 ani a copilului, 170 familii (cu 258 copii) - din cauza
schimbării domiciliului, și 403 familii (cu 262 copii) din cauza depășirii situației de risc.
Din familiile vizate 218 copii, dintre care 55 cu vîrsta de pînă la un an, au fost separați de părinți.
Totodată 50 copii (dintre care 4 cu vîrsta de pînă la un an) au fost plasați în familia extinsă, 21 copii (7
cu vîrsta pînă la un an) au fost plasați în serviciul de tutelă la persoane terțe, 51 copii (8 pînă la un an)
au fost plasați în Serviciul de asistență parentală profesionistă, 11 copii, cu vîrsta mai mare de un an au
fost plasați în Serviciul Casă de copii de tip familial și 7 copii cu vârsta de 0-12 luni, 85 copii (29
dintre care cu vîrsta de 0-12 luni) au fost plasați în instituții rezidențiale. În același timp 51 de copii
dintre care 8 cu vîrsta de 0-12 luni au fost reintegrați în familia biologică.
În anul 2019, de către specialiștii structurilor teritoriale de asistență socială și protecție a familiei au
fost realizate 3698 evaluări inițiale și 2627 evaluări complexe ale familiilor cu copii cu vîrsta de pînă la
5 ani, în situaţie de risc. De asemenea, au fost elaborate 2584 planuri individualizate de asistenţă și
2344 au fost implementate, restul fiind în proces de implementare.
În perioada de raportare către structurile teritoriale de asistență socială și protecție a familiei au
parvenit 937 sesizări ale cazurilor suspecte de violență, neglijare, exploatare și trafic a copiilor cu vîrsta
de 0-5 ani, au fost emise 56 ordonanțe de protecție a copiilor, cu 46 mai puține decât în anul 2018. De
asemenea, au fost înaintate în instanța de judecată 116 acțiuni privind luarea copilului din familie și
106 acțiuni privind decăderea din drepturile părintești.
Întru depășirea situațiilor de risc, pentru 1771 familii au fost stabilite prestații sociale, iar la 2099
familii le-au fost acordate servicii sociale. De asemenea reieșind din necesitățile individuale, în cazul a
1800 familii a fost acordat suport în perfectarea actelor de identitate și documentarea copiilor,
consiliere psihologică, suport în înscrierea copiilor la instituțiile de învățămînt preșcolar, au fost
întreprinse vizite de instruire a familiilor în scopul prevenirii accidentelor la copii de către asistentul
social, asistentul medical, polițistului de sector și distribuite ghiduri, pliante referitoare la prevenirea
riscurilor la domiciliu, au fost acordate ajutoare materiale și umanitare sub formă de colete alimentare,
îmbrăcăminte, încălțăminte, lemne de foc.
Pentru prevenirea ratei mortalității infantile și a copiilor cu vîrsta de pînă la 5 ani la domiciliu în
evidența structurile teritoriale de asistență socială și protecție a familiei în anul 2019 au fost luate
11660 femei de vîrstă reproductivă (15-49 ani) în situație de risc, au fost efectuate 2716 evaluări
inițiale și 2345 evaluări complexe a femeilor din categoria respectivă, au fost elaborate 1500 planuri de
asistență a femeilor de vârstă reproductivă în situație de risc dintre care 1331 au fost realizate.
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Totodată, la completarea rapoartelor vizate, au fost elucidate problemele existente în cadrul
mecanismului de colaborare intersectorială și prezentate propuneri întru depășirea acestora.
Astfel, printre problemele frecvent indicate în rapoartele prezentate, specialiștii s-au referit la prezența
patologiilor sociale ale familiilor (abuzul de alcool, droguri, violență în familie), indiferența și
incapacitatea părinților de a crește și educa copiii în condiții adecvate, lipsa sau insuficiența serviciilor
sociale primare și specializate, lipsa metodelor de constrîngere și pedeapsă a părinților nedisciplinați,
conlucrarea slabă, precum și discrepanța de opinii între membrii echipelor multidisciplinare în procesul
de soluționare a problemelor familiilor cu copii în situație de risc, migrația internă/externă a familiilor,
lipsa procedurii de identificare și managementul de caz a femeilor de vîrstă reproductivă în situații de
risc, dependența de prestațiile sociale.
De asemenea, specialiștii structurilor teritoriale de asistență socială și protecție a familiei au precizat o
serie de propuneri pentru depășirea situației existente:
- monitorizarea continuă a familiilor cu copii în situație de risc;
- consolidarea competenţelor parentale şi sensibilizarea comunităţii în scopul prevenirii timpurii
a riscurilor posibile și depășirea situațiilor dificile;
- susţinerea familiei în vederea diminuării factorilor care afectează sănătatea şi dezvoltarea
copilului, precum și prevenirea separării copilului de familie;
- asigurarea accesului familiei cu copii la resursele, programele, serviciile din comunitate, în
conlucrare cu specialiştii din cadrul instituţiilor de asistenţă medicală primară, de educaţie, de
menţinere a ordinii publice, cu reprezentanţii administraţiei publice locale, reprezentanţii societăţii
civile;
- dezvoltarea serviciilor sociale la nivel de comunitate;
- instruirea continuă a membrilor echipelor multidisciplinare și organizarea unei conlucrări mai
eficiente între actorii implicați în mecanismul vizat;
- stabilirea procedurii de identificare și evidență a femeilor de vârstă reproductivă în situație de
risc;
- informarea mai activă a populației despre metodele de sesizare privind cazurile de încălcare a
drepturilor copilului;
- angajarea obligatorie încă a unui asistent social comunitar, care se va ocupa doar de
problemele familiilor cu copii (cel puțin în localitățile cu o populație mai mare de 1000 locuitori);
- angajarea specialistului în protecția drepturilor copilului în cadrul autorității tutelare locale.
Concluzii.
Drept urmare, promovarea politicilor, programelor și inițiativelor coerente, care sunt în concordanță cu
standardele europene și internaționale a pus bazele unei reforme substanțiale în domeniul protecției
copilului ce a generat creșterea numărului copiilor plasați în servicii sociale de tip familial și
descreșterea numărului copiilor plasați în serviciile de tip rezidențial, care au un efect mai puțin pozitiv
pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a copilului.
În același timp, este important de menționat că, în ultimii ani a crescut considerabil încrederea
cetățenilor în acțiunile întreprinse de către autoritatea tutelară, serviciile sociale din comunitate au
devenit mai accesibile, iar analiza raportării autorităților tutelare teritoriale relevă un nivel de informare
mai mare în rândul populației despre serviciile existente și dreptul cetățenilor de a beneficia în
condițiile legislației în vigoare de acestea.
Astfel, remarcăm că, serviciul social Sprijin pentru familiile cu copii are un rol semnificativ în
protecția copilului aflat în dificultate, scopul căreia rezidă în susținerea dezvoltării capacităţilor familiei
în creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei, fapt care
este o prevenire a instituționalizării copiilor și care odată cu modificările legislative realizate în anul
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2017 a luat amploare, iar de la an la an numărul familiilor cu copii asistate în cadrul serviciului
menționat este în creștere.
Aceeași situație este relevantă și pentru Serviciul social Asistență parentală profesionistă, care
începând cu anul 2007 înregistrează progrese în favoarea copilului aflat în dificultate, importanța
serviciului rezultă un impact pozitiv în creșterea și dezvoltarea copilului, datorită misiunii pe care o
urmărește. De asemenea, este important de menționat că în ultimii ani Serviciul vizat este promovat
prin politici determinative, spoturi publicitare, organizarea instruirilor, implicarea ONG-urilor în
scopul dezvoltării și eficientizării acestuia.
Totodată, în baza rezultatelor obținute pe evaluarea lucrului Comisiilor pentru protecția copilului aflat
în dificultate, se atestă eficiența Comisiilor ca și mecanism funcțional de evaluare a copiilor în situație
de risc. Astfel, se constată o creștere a numărului de copii dezinstituționalizați și reintegrați în familia
biologică, ceea ce evidențiază lucru atît cu copilul cît și cu familia acestuia.
În scopul asigurării unui trai decent şi respectării drepturilor copilului eforturile urmează a fi focusate
în continuare pe asigurarea măsurilor de protecţie şi de monitorizare a copiilor aflaţi în situaţie de
dificultate, prin:
- elaborarea şi promovarea cadrului normativ;
- promovarea cadrului de monitorizare şi colectare a datelor privind implementarea politicilor în
domeniul protecţiei familiei şi copilului;
- repatrierea şi asistenţa copiilor identificaţi fără însoţitori legali pe teritoriile altor state, precum
şi determinarea mecanismelor de cooperare bilaterală în domeniul dat cu Federaţia Rusă şi alte state;
- consolidarea capacităţilor profesionale ale autorităţilor tutelare locale/teritoriale;
- intensificarea acţiunilor de prevenire a instituţionalizării copiilor şi de dezinstituţionalizare a
lor;
- dezvoltarea programelor de consolidare a abilităților parentale în creșterea și educația copiilor;
- eficientizarea sistemului de stabilire şi plată a prestaţiilor sociale familiilor cu copii şi copiilor
în situaţii de dificultate.
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3.9. EGALITATEA DE GEN, PREVENIREA ȘI
TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE

COMBATEREA VIOLENȚEI ȘI

3.9.1. Asigurarea egalității de gen
Contextul general. Cadrul legislativ și de politici
Anul 2019 s-a remarcat prin mai multe activități dedicate asigurării egalității de gen în societatea
moldovenească.
Alegerile parlamentare din 2019 s-au desfășurat în premieră în conformitate cu sistemul electoral mixt
adoptat în anul 2017, considerat mai puțin favorabil reprezentării politice a femeilor. Cu toate acestea,
au fost alese 26 de femei deputate (cu 5 mai multe față de alegerile din 2014).
A fost elaborată nota analitică „De ce Parlamentul ar trebui să adopte sistemul de plasament pentru
femeile candidate și bărbații candidați” (Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, cu suportul UN
Women). Ulterior, au avut loc un șir de dezbateri publice, ședințe de lucru cu participarea deputatelor
și deputaților, întru promovarea recomandărilor din cadrul notei analitice. În rezultat, mecanismul de
plasare pe listele electorale a fost votat în lectură finală pe data de 31 iulie 2019 – Legea nr. 113/2019.
Noile norme includ cota de reprezentare şi prevederile de plasament, care presupun ca listele de
candidați pentru alegerile locale vor fi întocmite respectându-se cota minimă de 40% pentru ambele
sexe, iar poziționarea candidaților pe liste se face conform formulei: minim patru candidați pentru
fiecare gen la fiecare decilă.
Totodată, legiuitorul a decis că pentru alegerile locale din 2019, partidele urmează să nominalizeze trei
candidați de același gen la fiecare zece locuri, aplicând prin derogare de la cota de gen de 40%. În
cazul în care partidele nu se vor conforma, listele de candidați nu vor fi înregistrate.
Adițional - în scopul creării condițiilor favorabile de accedere a femeilor în politică, au fost adoptate
noi modificări legislative cu referire la finanțarea partidelor politice din bugetul de stat, cu următoarea
distribuție a resurselor:
30%

partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în
alegerile parlamentare

30%

partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile
locale generale

15%

partidelor politice proporțional cu performanțele obținute în alegerile
prezidențiale

7,5%

partidelor politice proporțional cu femeile alese efectiv în cadrul
alegerilor parlamentare
partidelor politice proporțional cu femeile alese efectiv în cadrul
alegerilor locale
partidelor politice proporțional cu tinerii aleși efectiv în cadrul alegerilor
parlamentare

7,5%
5%
5%

partidelor politice proporțional cu tinerii aleși efectiv în cadrul alegerilor
locale

Prin suportul UN Women și susținerea organizațiilor societății civile, au fost desfășurate o serie de
seminare, campanii de informare. Astfel cca 1000 de persoane (inclusiv 38 femei rome, 47 femei cu
dizabilități) din mai multe localități ale țării au obținut cunoștințe și informații despre participarea
politică a femeilor. Drept rezultat, 107 femei au candidat la alegerile locale, dintre care 8 femei cu
dizabilități și 14 femei de etnie romă. Urmare a alegerilor locale din 2019, 6 femei cu dizabilități și 6
femei de etnie romă au fost alese în calitate de consiliere locale.
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Rezultatele ultimelor alegeri locale după două scrutine din 2019 cu referire la reprezentarea femeilor în
aspect dinamic se prezintă cu o creștere, astfel ponderea femeilor candidate la funcția de primar a fost
de 18,9% la alegerile din 2011 și 27,1% – la alegerile din 20 octombrie 2019.
Urmare a alegerilor locale din 2019, astăzi în Moldova sunt:




196 de femei primar, ceea ce reprezintă aproape 22% din numărul total al primarilor aleși;
300 de femei alese în calitate de consilier de nivelul II sau 27% în total;
3823 de femei dețin funcția de consilier local de nivelul I sau peste 36% din numărul total
al consilierilor de nivelul I.

În contextul abilitării economice a femeilor, în 2019 Guvernul a aprobat extinderea Programului Femei
în afaceri, până în anul 2022. Programul are capacitatea de a reduce inegalitatea de gen, poate ajuta
femeile să obțină abilități manageriale prin dezvoltarea afacerilor, preponderent în zonele rurale, poate
spori accesul acestora la resurse, servicii și tehnologii moderne. Printre succesele remarcabile ale
Programului înregistrate în perioada 2016-2019, menționăm:
Componenta Suport la inițierea afacerii
- 408 femei asistate în procesul de lansare a afacerii;
- 179 femei și-au înregistrat afacerea în primele 6 luni după participare la instruire;
- 443 locuri de muncă au fost create.
Componenta suport pentru afacerile nou create
- 282 proiecte investiționale au fost selectate pentru finanțare;
- companiile aprobate spre finanțare contribuie la menținerea a cca 380 salariați și crearea a cca 600
locuri noi de muncă.
Modificări importante au fost operate în domeniul concilierii vieții de familie cu cea profesională.
Astfel, a fost diversificat concediul pentru îngrijirea copilului, prin introducerea opțiunii suplimentare
de acordare a dreptului la indemnizația lunară pentru creșterea copilului (de la data acordării
concediului pentru îngrijirea copilului și până la data împlinirii vârstei de 2 ani și 2 luni a acestuia, în
cuantum de 60% - pentru primul an și în cuantum de 30 % - pentru anul al doilea, din baza de calcul
stabilită pentru fiecare an).
În sectorul de protecție socială s-au operat modificări cu impact asuprării egalității de gen și abilitării
femeilor prin îmbunătățirea sistemelor publice de protecție a drepturilor omului, legislației și
mecanismelor de aplicare. Astfel conform noilor modificări la determinarea stagiului de cotizare pentru
femei (perioada concediului de îngrijire a copilului), conform modificărilor ce vor intra în vigoare de la
1 ianuarie 2020 se va lua în calcul salariul mediu pe economie, anterior fiind salariul minim.
Elaborarea și lansarea în 2019 a Ghidului „Limbajul nonsexist: repere conceptuale și recomandări
practice”, reprezintă un indicator remarcabil și foarte apreciabil prin prisma implementării noii
Recomandări CoE privind sexismul, și totodată este o resursă pentru profesioniștii din diferite domenii,
mai ales pentru cei care fac parte din mecanismul instituțional din domeniul egalității de gen.
Importante au fost și activitățile realizate pe dimensiunea Femeile, Pacea și Securitatea, drepturile
omului și femeile, care s-au axat pe realizările sectorului de securitate și apărare în promovarea și
respectarea principiilor egalității de șanse între femei și bărbați:
- Ajustarea documentelor/procedurilor interne în domeniul concilierii vieții de familie cu cea
profesională;
- Inițierea elaborării documentelor interne în domeniul prevenirii și combaterii hărțuirii sexuale
la locul de muncă;
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- Întruniri desfășurate în domeniul bugetării sensibile la dimensiunea de gen;
- Crearea Asociației Femeilor din Armata Națională.
O altă preocupare a actorilor cu activități pe domeniul de asigurare a egalității între femei și bărbați a
vizat cadrul legislativ și aici remarcăm activitatea de elaborare în platformă comună cu societatea civilă
a proiectului de lege pentru îmbunătățirea prevederilor cu referire la prevenirea și combaterea hărțuirii
sexuale la locul de muncă. În acest sens a fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea unor acte
legislative (număr unic 475/MSMPS/2019), care are drept scop completarea legislației naționale prin
introducerea prevederilor menite să prevină și să combată hărțuirea sexuală la locul de muncă și în
mediul educațional. Astfel, conținutul proiectului de lege a reflectat:
- Completarea cu prevederi în domeniul prevenirii și examinării/soluționării hărțuirii sexuale la
locul de muncă a următoarelor acte normative: Legea Sindicatelor, Legea privind Inspectoratul de Stat
al Muncii, Codul Muncii;
- Completarea Codului educației cu un capitol nou - Prevenirea și eliminarea hărțuirii sexuale în
instituțiile de învățământ;
- Completarea Legii cu privire la avocatură, Legii cu privire la organizarea activității notarilor,
Legii privind executorii judecătorești, cu prevederi referitoare la hărțuirea sexuală la locul de muncă.
Totodată, în contextul elaborării unui mecanism eficient de combatere a fenomenului de hărțuire
sexuală, s-a impus necesitatea amendării Codului Contravențional nr.218/2008, propuneri ce urmează a
fi înaintate Ministerului Justiției pentru examinare. Concomitent, a fost elaborată Analiza Impactului
de Reglementare a proiectului vizat, care a urmează a fi expediată spre expertiză Grupului de lucru al
Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
Consolidarea mecanismului instituțional
Activitatea de consolidare a capacităților funcționarilor publici și altor profesioniști pe dimensiunea de
egalitate între femei și bărbați la fel s-a regăsit pe agenda anului 2019. Astfel menționăm:
- Programe de instruiri și posibilități de mentorat, de elaborarea a discursului public, liderism
feminin, oratorie și simulare a alegerilor și dezbaterilor media, adresat femeilor, inclusiv din
grupuri subreprezentate, care au dorit să candideze pentru alegerile locale 2019, din toate
regiunile Moldovei;
- Capacitățile funcționarilor publici din Secretariatul Parlamentului (6 bărbați/46 femei) au fost
dezvoltate prin 2 seminare de instruire cu tematica standardelor egalității de gen în activitatea
Parlamentului și în promovarea egalității de gen prin acte legislative;
- Mese rotunde și seminare de instruire ale angajaților din cadrul sectorului de securitate și
apărare pe dimensiunea hărțuirii sexuale;
- Instruiri în domeniul nediscriminării și hărțuirii sexuale pentru angajații MSMPS
- Întruniri organizate cu sectorul de securitate și apărare în domeniul bugetării sensibile la gen
- 3214 femei și fete, inclusiv 59 de femei reprezentând familii social vulnerabile și 22 de femei
cu dizabilități au fost instruite (cu suportul UN Women) privind drepturile lor la protecție și
servicii, au aflat despre serviciile disponibile în domeniul violențe în familie la nivel local,
normele sociale obținând abilități pentru a-și exercita drepturile esențiale.
Alte activități
Pe parcursul anului 2019, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a coordonat un amplu
proces de elaborare și consultare publică a Raportului de țară privind implementarea angajamentelor
Declarației de la Beijing și a Platformei de acțiune Beijing+25. Raportul elaborat prezintă progresele
înregistrate de Republica Moldova în procesul de implementare a Platformei de Acțiune de la Beijing
și provocările întâmpinate în perioada 2014-2019.
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Totodată, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu societatea civilă și
partenerii de dezvoltare au organizat consultările sub-regionale „Beijing+25” (4-5 septembrie 2019).
La eveniment au participat reprezentanți ai guvernelor și societății civile din 7 țări: Republica
Moldova, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, România, Ucraina. Statele participante au pus în
discuție obiectivele atinse, realizările, dar și acțiunile pe care fiecare țară le va întreprinde pentru a
atinge egalitatea de gen și a asigura participarea femeilor la toate sferele vieții. De asemenea, în
perioada 29 - 30 octombrie 2019, delegația națională a împărtășit realizările și provocările Republicii
Moldova la Geneva în cadrul Evenimentului regional „Beijing+25” pe următoarele dimensiuni:
- Dezvoltarea incluzivă, prosperitatea comună și munca decentă: Femeile și sărăcia, economia,
drepturile omului și situația fetelor;
- Eradicarea sărăciei, protecția socială și serviciile sociale: Femeile și sărăcia, educația și
formarea femeilor, femeile și sănătatea, drepturile femeilor, situația fetelor;
- Libertate de violență, stigmă și stereotipuri: Violența împotriva femeilor, Drepturile omului și
femeile, Femeile și mass-media, situația fetelor;
- Participare, responsabilitate și instituții sensibile la dimensiunea de gen: Femeile în funcții de
luare a deciziilor, mecanismul instituțional pentru promovarea femeilor;
- Societăți pașnice și incluzive: Femeile și conflictele armate, drepturile omului și femeile,
situația fetelor
- Conservarea, protecția și reabilitarea mediului: Drepturile omului și femeile, Femeile și mediul
înconjurător, situația fetelor;
- Statistica de gen: progresele și provocările înregistrate privind datele dezagregate pe gen.
Dispoziția Guvernului nr. 19-d din 26 aprilie 2019 cu privire la celebrarea, în anul 2019, a Zilei
Familiei a fost adoptată. Obiectivul principal al acestei zile este de a evidenţia importanţa familiilor în
cadrul societăţii. În anul 2019, genericul la nivel internațional al Zilei Familiei a fost ”Familiile și
acțiuni asupra climei: Accent pe ODD 13” (Families and Climate Action: Focus on SDG13).
Astfel, a fost aprobat Planul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Zilei Familiei în Republica
Moldova pentru anul 2019. Acoperirea financiară a acțiunilor incluse în Planul nominalizat și în
planurile teritoriale s-a efectuat din contul și în limitele alocațiilor aprobate în bugetele organelor
responsabile de executarea acestora pentru anul 2019, precum și din alte surse extrabugetare. Totodată
s-au oferit recomandări:
1) autorităților administrației publice locale să elaboreze și să realizeze planuri de acțiuni privind
desfășurarea Zilei Familiei la nivel local;
2) instituțiilor de informare în masă să mediatizeze acțiunile desfășurate în contextul sărbătorii
nominalizate.
Prin activitățile realizate s-a contribuit la informarea și sensibilizarea populației, inclusiv a tinerilor,
asupra valorilor majore ale familiei: dragoste, egalitate, respect, împărţirea responsabilităților casnice,
combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor în etate, etc.
Perspective/provocări
-

Prezentarea Raportului periodic VI cu privire la implementarea Convenției privind eliminarea
tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW);

-

Inițierea procesului de implementare a Recomandărilor recepționate din partea Comitetului
CEDAW;

-

Inițierea procesului de evaluare a Strategiei pentru asigurarea egalității între femei și bărbați în
Republica Moldova pe anii 2017-2021;

-

Consolidarea capacităților mecanismului instituțional în domeniu.
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3.9.2. Prevenirea și combaterea violenței în familie (VF)
Cadrul legislativ și de politici.
Semnarea Convenției Consiliului Europei cu privire la prevenirea și combaterea violenței față de femei
și violenței în familie (Convenția de la Istanbul) în data de 6 februarie 2017 a marcat asumarea
angajamentului Guvernului de inițiere a procesului de armonizare a legislației naționale la Tratatul
menționat.
Elaborarea Raportului analitic și cuprinzător privind compatibilitatea legislației RM cu Convenția de la
Istanbul, inclusiv a Raportului de compatibilitate a normelor penale naționale referitoare la
infracțiunile privind viața sexuală cu standardele internaționale în domeniu au reprezentat premise
solide ale Guvernului de inițiere a activității de ajustare a legislației naționale la prevederile
standardelor internaționale.
Realizarea Raportului de analiză comparativă a normelor penale naționale referitoare la infracțiunile
privind viața sexuală vizavi de standardele în domeniu oferite de Convenția de la Istanbul, Statutul
Curții Penale Internaționale (cu suportul Centrului Internațional La Strada, au impulsionat elaborarea
proiectului de lege pentru modificarea legislației penale ce reglementează infracțiunile privind viața
sexuală. Ulterior, Ministerul Justiției a organizat prezentarea publică a celor două documente, la data
de 7 februarie 2019, eveniment de o importanță deosebită pentru țară, marcat de participarea Șefului
Departamentului Demnitate umană și egalitate de gen, al Consiliului Europei, Daniele Cangemi.
Elementele-cheie propuse în proiectul de lege, vizează revizuirea redacției unor norme din Codul Penal
și Codul de procedură penală în vederea sporirii garanțiilor de siguranță a victimelor infracțiunilor
privind viața sexuală corespunzător cerințelor tratatelor internaționale.
Un alt eveniment public interinstituțional de sensibilizare vizavi de prevederile Convenției de la
Istanbul a fost organizat de către MSMPS la data de 18 aprilie 2019, în cadrul celei de-a 2-a ședințe a
Consiliului coordonator interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, unde
s-a prezentat Raportul de analiză a compatibilității legislației naționale la prevederile Convenției de la
Istanbul, realizat cu suportul Centrului de Drept al Femeilor. La fel, remarcăm aprecierea și susținerea
Consiliului Europei prin participarea la eveniment a dnei Aleid van den Brink, membra Grupului de
experți pentru acțiunea împotriva violenței domestice (GREVIO) care a accentuat importanța ratificării
Convenției pentru țara noastră.
Urmare acestui eveniment, sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a fost creat
grupul de lucru interministerial compus din reprezentanți ai ministerelor de resort și instituțiilor cu
competențe în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, ai societății civile precum și
experți naționali independenți, în vederea elaborării proiectului de lege pentru asigurarea armonizării
legislației naționale la prevederile Convenției de la Istanbul (Ordinul MSMPS nr. 776 din 27.06.2019).
La finalitatea activității grupului de lucru supra-menționat, proiectul de lege pentru asigurarea
armonizării legislației naționale la prevederile CAHVIO a fost transmis spre avizare instituțiilor de
resort prin scrisoarea nr. 12/6820 din 03.12.2019.
Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea Convenției
Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței
domestice, adoptată la Istanbul, la data 11 mai 2011, a fost elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale și expediat spre avizare autorităților publice centrale cu competențe pe domeniul dat
prin scrisoarea nr.12/6873 din 05.12.2019. După definitivarea poziției comune asupra proiectului,
acesta a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.716 din 27.12.2019.
Cooperarea intersectorială în prevenirea și combaterea violenței față de femei și violenței în familie
este esențială, atât în plan legislativ, precum și operațional. În paralel cu eforturile întreprinse în plan
legislativ s-a lucrat și pentru eficientizarea mecanismelor practice de răspuns la cazurile de violență în
familie pe domeniul medical și social. Urmare pilotării și definitivării proiectelor metodologice de
intervenție a profesioniștilor au fost aprobate: Instrucțiunea privind intervenția structurilor teritoriale de
asistență socială în cazurile de violență în familie (Ordinul MSMPS nr. 903 din 29.07.2019) și
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Instrucțiunea privind intervenția instituțiilor medicale în cazurile de violență în familie (Ordinul
MSMPS nr. 1167 din 15.10.2019).
Mecanism instituțional
Activitatea Consiliului coordonator interministerial
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 72/2012, Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale coordonează activitatea Consiliului coordonator interministerial în domeniul
prevenirii și combaterii violenței în familie. În perioada anului 2019, Consiliul s-a întrunit în 4 ședințe
ordinare și una extraordinară.
În cadrul ședințelor au fost abordate diverse subiecte importante din domeniul prevenirii și combaterii
violenței în familie, în scopul asigurării unei coordonări eficiente a activităților desfășurate de
autoritățile cu competențe în domeniu, în același timp, fiind identificate anumite probleme și lacune din
domeniul vizat, precum și priorități și soluții optime în acest sens.
Printre principalele realizări ale Consiliului pentru anul 2019 menționăm:


Aprobarea Instrucțiunii privind intervenția structurilor teritoriale de asistență socială în cazurile
de violență în familie și Instrucțiunea privind intervenția instituțiilor medicale în cazurile de
violență în familie;



Elaborarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative (prevenirea și
combaterea hărțuirii sexuale la locul de muncă și în sistemul educațional), urmare a punerii în
discuție a subiectului dat la ședința Consiliului din 09.07.2018;



Urmare a elaborării și prezentării pe platforma Consiliului a Raportului de analiză a
compatibilității legislației Republicii Moldova la prevederile Convenției de la Istanbul a fost
creat grupul de lucru pentru elaborarea proiectului de lege pentru modificarea actelor normative
în vederea asigurării armonizării la prevederile Convenției de la Istanbul (Ordinul MSMPS nr.
776 din 27.06.2019);



Definitivarea proiectului ce vizează armonizarea legislației Republicii Moldova la prevederile
Convenției de la Istanbul;



Proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la ratificarea
Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și
a violenței domestice;



Lansarea paginii web guvernamentale: www.antiviolenta.gov.md, care este destinată atât
victimelor violenței în familie, cât și specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și
combaterii violenței în familie. Pagina web a fost creată de Ministerul Sănătății, Muncii și
Protecției Sociale din resursele financiare ale bugetul de stat și ulterior dezvoltată în parteneriat
cu UN Women Moldova.

Campania „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”
În anul 2019, campania la nivel internațional a avut următorul slogan: Orange the World: Generation
Equality Stands against Rape! (Orange the World: Egalitatea generațiilor este împotriva violului!).
Aceasta a încurajat susținerea supraviețuitoarelor, mișcărilor de femei și femeilor apărătoare ale
drepturilor omului pentru a pune capăt violenței sistemice împotriva femeilor și fetelor din întreaga
lume.
La nivel național, Campania a avut loc al 17-lea an consecutiv și a preluat sloganul ONU, cu
organizarea și desfășurarea unor evenimente care au avut câte un slogan specific, debutând cu mai
multe evenimente de deschidere organizate de societatea civilă și partenerii de dezvoltare continuând
cu o serie de activități desfășurate atât la nivel central, cât și la nivel local. Ministerul Sănătății, Muncii
și Protecției Sociale a asigurat coordonarea procesului prin elaborare a matricii de activități dedicate
realizării acestei campanii atât la nivel național, cât și local, de către ministere, societate civilă și
organizații internaționale.
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În vederea eliminării tuturor formelor de violență împotriva femeilor, sensibilizării opiniei publice cu
privire la cadrul legal-normativ existent în prevenirea și combaterea violenței în familie, asigurarea
protecției victimelor, precum și mobilizării autorităților centrale și locale și a comunității de a participa
activ la prevenirea și combaterea acestui flagel, în cadrul „Campaniei 16 zile de acțiuni împotriva
violenței în bază de gen” au fost realizate de asemenea următoarele activități pe domeniul de referință,
precum:
•
•
•
•

Desfășurarea conferințelor și activităților de sensibilizare;
Desfășurarea audierilor parlamentare și lecțiilor publice;
Participarea la briefing-uri de presă, emisiuni TV dedicate demarării campaniei;
Organizarea Flashmob-urilor de sensibilizare a publicului referitor la fenomenul violenței în
bază de gen;
• Repartizarea pliantelor informative pe domeniu;
• Expoziții de lucrări de artă;
• Inaugurarea sculpturilor tematice în memoria victimelor decedate pe ambele maluri ale
Nistrului.
Consolidarea capacităților specialiștilor în domeniu
Pe parcursul anului de raportare au avut loc următoarele evenimente (cu suportul Misiunii OSCE în
Moldova), având drept scop consolidarea capacităților specialiștilor pe domeniu:
- 10 ateliere de prevenire a violenței în familie, dintre care 2 pentru specialiști și 8 - pentru
publicul larg, din raionul Râbnița și orașul Comrat pentru 96 de participanți (71 de femei și 25 de
bărbați);
- Trei ateliere pentru specialiștii locali (ofițerii de aplicare a legii și asistenți sociali) privind
combaterea cazurilor de violență domestică în trei raioane învecinate cu râul Nistru (Florești,
Rezina și Căușeni), în perioada septembrie-octombrie 2019, pentru aproximativ 77 de
profesioniști;
- 2 Traininguri pe domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie în Tiraspol și Rîbnița.
Astfel, în iunie 2019, au fost instruiți 40 de psihologi și personal de la centrele de plasament din
regiunea transnistreană și UTA Găgăuzia;
- Schimb de experiență regional între specialiștii din dreapta și stânga Nistrului cu privire la
familiarizarea cu cele mai bune practici pentru furnizorii de servicii în cazurile de violență în
familie - reprezentanții ONG-urilor din Tiraspol, Rîbnița și Comrat s-au reunit în Drochia în iulie
2019;
În cadrul proiectului „Realizarea drepturilor omului pentru persoanele în etate din Moldova, prin
promovarea drepturilor femeilor în vârstă” implementat de HelpAge International, au fost realizate o
serie de instruiri pentru toate echipele multidisciplinare teritoriale din țară, cu excepția mun. Chișinău,
fiind pus accentul pe specificul asistenței și protecției persoanelor în etate care sunt afectate de violență
și abuz.
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale în parteneriat cu Un Women Moldova a organizat
desfășurarea cursului de instruire cu tematica „Creșterea capacităților Structurilor Teritoriale de
Asistență Socială privind sistematizarea datelor și completarea formularului statistic nr. 9 privind
violența în familie”. Astfel, în perioada 12-21 noiembrie 2019 în cadrul Agenției Naționale Asistență
Socială a fost realizată o rundă de instruiri, care a avut drept scop oferirea asistenței practice
reprezentanților Structurilor teritoriale de asistență socială la completarea Formularului statistic
nominalizat (au fost instruiți 72 specialiști din cadrul celor 35 structuri teritoriale de asistență socială).
Menționăm că un efort considerabil în scopul îmbunătățirii sistemului de colectare a datelor în
domeniul violenței în familie a fost inițiat de minister prin colectarea datelor conform formularului
statistic nr.9 privind violența în familie, de la structurile teritoriale de asistență socială. În acest sens
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Raportul statistic privind violența în familie3, relevă un șir de probleme, constrângeri și limitări în
procesul colectare a datelor privind victimele violenței în familie:
- slaba evidență a cazurilor;
- lipsa specialiștilor pe problemele violenței în familie;
- greşeli în completarea formularului statistic „Violenţa în familie”, determinate pe de o parte, de
lipsa de instruire a specialiştilor, pe de altă parte, de lipsa de înregistrare şi evidenţă a acestor
cazuri;
- un număr mic de prestatori specializaţi în domeniul VVF din subordinea APL de nivelul I şi II
au fost incluşi de STAS, în raportarea cazurilor de VF;
- Practic în doar jumătate din cele 35 UAT asistenţii sociali comunitari identifică, înregistrează,
evaluează şi oferă asistenţă la nivel de comunitate.
Reieșind din cele expuse, instruirea asistenților sociali, precum și modificările legislative inițiate
privind asigurarea armonizării legislației naționale la Convenția de la Istanbul, va îmbunătăți
capacitatea acestora de a asigura o colectare calitativă a datelor pe domeniu pentru anul în curs.
Servicii specializate pentru subiecții violenței în familie
Pe teritoriul Republicii Moldova funcționează circa 7 centre prestatoare de servicii adresate victimelor
violenței în familie și traficului de ființe umane finanțate din bugetul de stat, și anume:
1) Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe
umane, mun. Chișinău;
2) Centrul Maternal “Pro Familia”, or. Căușeni;
3) Centrul Maternal or. Anenii Noi ;
4) Centrul Maternal “Pro Femina”, or. Hîncești;
5) Centrul Maternal, or. Cahul;
6) Centrul de Criză Familială “Sotis”, or. Bălți;
7) Centrul Maternal “Ariadna”, or. Drochia;
Totodată, pe teritoriul țării activează următoarele centre prestatoare de servicii victimelor violenței în
familie și traficului de ființe umane finanțate din mijloacele donatorilor:
1) Centrul gestionat de Asociația împotriva violenței „Casa Mărioarei”, mun. Chișinău;
2) Centru de zi - Centrul de Drept al Femeilor, mun. Chișinău;
3) Centrul de reabilitare a victimelor torturii “Memoria”, mun. Chișinău;
4) Centrul de ajutor social al femeii și familiei „Stimul”, Ocnița;
5) Asociația Obștească „Onoarea și Dreptul Femeii Contemporane”, Bălți.
De asemenea, menționăm că prin susținerea financiară a Uniunii Europene va fi implementat începând
cu anul 2020, Programul „EVA” care va promova egalitatea de gen și abilitarea femeilor prin
integrarea componentei de gen în politicile publice locale și prin combaterea violenței domestice
împotriva femeilor și copiilor. Programul va fi implementat de UN Women Moldova și va sprijini o
serie de localități din raioanele Cahul și Ungheni în realizarea progreselor în două arii tematice
menționate.
Serviciul de asistență telefonică pentru victimele violenței în familie și violenței împotriva femeilor
Pe parcursul anului 2019, MSMPS a susținut în continuare financiar activitatea serviciului telefonic
pentru victimele violenței în familie și a violenței împotriva femeilor, alocând suma de 911,8 mii lei.
Serviciul telefonic funcționează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 575/2017, este gratuit pe
întreg teritoriul țării, totodată fiind posibil de accesat și de beneficiarii de peste hotare, disponibil
zilnic, 24 de ore din 24, de la telefonia fixă şi mobilă.

3

Elaborat de Sociopolis cu susținerea UN Women.
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Pe parcursul anului 2019, la Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru victimele violenței în
familie și violenței împotriva femeilor (în continuare Telefonului de Încredere) au fost recepționate
2131 de apeluri de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, dar şi de peste hotarele țării.
Tabelul 3.9.1. Apeluri recepţionate la Telefonul de Încredere4

Luna
2019
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Total apeluri
Ianuarie-Iunie
2019
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Total apeluri
Iulie-Decembrie
2019
Total

Violență în
familie
/Apeluri unice

Violența
Sexuală
/Apeluri
unice

Informare/colaborare
/Apeluri unice

Altele
/Apeluri
unice

Total apeluri/
Total apeluri
unice

146 / 95
112/63
123/63
89/53
104/62
103/63

13 /4
1/1
5/2
7/3
9/6
6/0

19 /18
15/15
13/13
1/1
5/5
6/6

102/ 83
73/48
63/43
53/51
81/67
56/51

280 / 200
201/127
204/121
150/108
199/140
171/120

677/399

41/16

59/58

428/343

1205/816

99/59
79/47
86/43
102/52
77/51
120/64

8/2
12/5
4/2
6/4
7/5
1/1

1/1
5/5
3/3
5/5
6/6
3/3

49/41
40/39
38/31
44/33
66/52
65/50

157/103
136/96
131/79
157/94
156/114
189/118

563/316

38/19

23/23

302/246

926/604

1240/715

79/35

82/81

730/589

2131/1420

Repartizarea apelurilor după reședință

Geografia diversă a apelurilor vine să confirme, o data în plus, că violența are loc
atât în mediul urban cât și cel rural. Totuși faptul că avem înregistrate cele mai
multe apeluri din municipiul Chișinău nu înseamnă deloc că cele mai multe cazuri se
întâmplă anume aici; municipiul Chișinău, are numărul cel mai mare de populație,
dar şi oamenii sunt mai bine informați în capitală. Același lucru putem să-l afirmăm
și despre acele câteva raioane de unde tradițional, deja, se înregistrează mai multe
apeluri - Orhei, Florești, Strășeni, Ungheni și Criuleni.

9% 1%
19%

42%

Rural
Chișinău
Urban
Nu se cunoaște

29%

Internațional

Sursa: http://lastrada.md/rom/centru-de-resurse
4

http://lastrada.md/rom/centru-de-resurse
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Menționăm că de la lansarea Telefonului de Încredere (2009) consilierii serviciului au preluat 19 066
de apeluri de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
În aceeași ordine de idei, menținerea tendinței din anii precedenți de înregistrare a celor mai multe
apeluri la început de săptămână, dar și înaintea zilelor de odihnă, în intervalul de timp 10.00 – 14.00,
ne indică asupra timpului producerii violenței în familie, fiind vorba de perioada când ambii parteneri
sunt acasă. Astfel, cei care sună la început de săptămână, de obicei vorbesc de actele de violență care se
întâmplă în weekend, iar cei care sună înaintea zilelor de odihnă au nevoie mai mult să se informeze
despre pașii care-ar trebui întreprinși în cazul în care se va întâmpla ceva, inclusiv despre planul de
siguranță.
Perspective/provocări
-

Promovarea proiectelor de lege pentru modificarea unor acte normative cu scopde armonizare a
legislației naționale la Convenția de la Istanbul;
Consolidarea capacităților profesioniștilor în domeniu;
Elaborarea Instrucțiunilor intersectoriale privind intervenția în cazurile de violență în familie.

Protecția și asistența victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane (TFU).
Pe parcursul anului 2019, pe domeniul de referință, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a
elaborat și promovat următoarele inițiative în vederea îmbunătățirii cadrului legislativ și a
mecanismelor de implementare ale acestora:


proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind procedura de
repatriere a copiilor și adulților-victime ale traficului de ființe umane, a persoanelor aflate în
situație de dificultate, precum și a copiilor neînsoțiți, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
948/2008

Angajamentele Republicii Moldova asumate urmare a ratificării tratatelor internaționale pe domeniu,
precum și experiența acumulată pe parcursul realizării misiunilor de repatriere (adulți și copii) au
impulsionat necesitatea operării anumitor modificări la cadrul normativ din domeniu.


Proiectul de decret al Președintelui Republicii Moldova privind modificarea Decretului
Președintelui Republicii Moldova nr. 862-VIII din 23 august 2018 pentru inițierea negocierilor
asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul protecției și
repatrierii persoanelor care au suferit de pe urma traficului de ființe umane (adulți și copii),
copiilor neînsoțiți și persoanelor aflate în situație de dificultate

Proiectul decretului nominalizat a fost elaborat în vederea reactualizării componenței delegației din
partea Republicii Moldova, urmare a fluctuației de personal din cadrul autorităților publice și reformei
Autorităților Publice Centrale.
Astfel, Grupul de negociatori al Republicii Moldova va impune necesitatea semnării și va întreprinde
măsurile necesare pentru ajustarea prevederilor Acordului în vederea asigurării intereselor statului.
Scopul final al negocierilor va reprezenta semnarea acordului bilateral precum și dezvoltarea cooperării
dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul asistenței acordate victimelor traficului de ființe
umane și altor categorii, în corespundere cu prevederile Convenției Europene din domeniu.


Circulara metodologică privind mecanismul de referire al beneficiarilor către subdiviziunile
teritoriale pentru ocuparea forței de muncă

Circulara nominalizată reprezintă un suport metodologic pentru angajaţii Structurilor Teritoriale de
Asistenţă Socială în referirea şomerilor care necesită suport suplimentar pe piaţa muncii, în speţă,
victimele traficului de fiinţe umane şi victimele violenței în familie, urmare aprobării Legii
nr.105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.
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Remarcăm faptul că, în vederea evitării stigmatizării statutare a victimelor s-a optat prin specificarea
acestui statut indirect prin normele legale conținute în Legea cadru enunțată în fișa de referire (Legea
nr. 105/2018).
Importanța referirii prin intermediul Structurilor teritoriale de asistență socială oferă posibilitatea de a
asigura consolidarea acțiunilor/măsurilor desfășurate de diferite agenții/instituții în contextul asigurării
unei abordări multidisciplinare la nivel local nu numai a politicilor dar și a eforturilor depuse, inclusiv
financiare.
Beneficiile suportului suplimentar pe piața muncii vor contribui la aplicarea noi măsuri active de
ocupare a forței de muncă, adaptate nevoilor diferitor categorii de șomeri și angajatori, prin
diversificarea formelor de formare profesională a șomerilor, cu includerea instruirii la locul de muncă
pentru șomerii fără o calificare, stagii profesionale pentru șomerii fără experiență de muncă.
O altă dimensiune de intervenție pe domeniul protecției sociale a fost consolidarea capacităților
actorilor anti-trafic:
 La data de 05 martie 2019, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu
Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Republica Moldova a organizat
seminarul „Aspecte noi legislative în asigurarea împuternicirii economice a victimei traficului de
ființe umane ca componentă de bază în realizarea unei incluziuni sociale reușite”, având drept
scop informarea celor 20 de specialiști din cadrul autorităților cu competențe în domeniu despre
propunerile și completările la cadrul normativ și a mecanismelor de implementare a acestuia.
 În data de 14 martie 2019, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), în
parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație, Misiunea în Moldova (OIM) a
organizat atelierul de lucru cu genericul „Sistemul Național de Referire (SNR) pentru protecția și
asistența victimelor și prezumatelor victime ale traficului de ființe umane. Rezultate și
perspective de dezvoltare”. Atelierul de lucru a avut drept scop prezentarea informației cu privire
la funcționalitatea Sistemului Național de Referire (SNR) pentru anul 2018, provocările
sistemice, precum și viziunea nouă a reformării SNR în contextul dezvoltării sistemului de
reabilitare a victimelor infracțiunilor.
Menționăm că, în cadrul evenimentului au fost prezenți 108 participanți cu competențe în
domeniul prevenirii și combaterii TFU, atât de la nivel central, cât și de la nivel local din toate
raioanele R. Moldova.
 În parteneriat cu Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în perioada 8-10
aprilie 2019, Agenția Națională Asistență Socială a organizat atelierul de lucru ”Fenomenul
traficului de ființe umane” (durata – 12 ore, participanți: psihologi și asistenți sociali din cadrul
centrelor prestatoare de servicii specializate și organizațiilor neguvernamentale). Astfel,
formatorii practicieni din instituțiile de profil din SUA au fortificat cunoștințele a 25 specialiști
privind problemele cheie în identificarea, prevenirea și tratamentul traumelor, aducând și cele
mai bune practici specifice.
 În data de 8 noiembrie 2019, Ambasada SUA în Republica Moldova, în parteneriat cu
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Secretariatul permanent al Comitetului
național pentru combaterea traficului de ființe umane din cadrul Cancelariei de Stat au organizat,
în noiembrie 2019, atelierul de lucru „Asistența victimelor traficului de ființe umane". În cadrul
evenimentului au participat reprezentanții: Ambasadei SUA în Moldova, autorităților publice
centrale și a instituțiilor din subordinea acestora, Organizației Internaționale pentru Migrație și ai
societății civile, inclusiv din regiunea stângă a Nistrului.
Au fost abordate subiecte precum:
- Reintegrarea victimelor și prezentarea practicilor de repatriere din partea consulatelor – experiența
SUA;
- Practicile naționale în procedurile de repatriere a victimelor TFU, copiilor neînsoțiți și persoanelor
aflate în situație de dificultate;
 Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Organizația Internațională
pentru Migrație (OIM), în perioada 16-17 decembrie 2019, a organizat seminarul de instruire cu
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genericul ,,Traficul și exploatarea copiilor – cauze, tendințe, prevenire” pentru reprezentanții
Agenției Naționale Asistență Socială și instituțiilor publice din gestiune.
La eveniment au participat 28 specialiști, din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției
Sociale, Inspectoratului de Stat a Muncii, precum și asistenți și pedagogi sociali, psihologi din cadrul
Centrelor prestatoare de servicii specializate, organizațiilor neguvernamentale. Au fost abordate:
problemele identificate în acordarea asistenței și protecției victimelor în cadrul Centrului de asistență și
protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane, profilul psihologic al
copilului victimă a traficului și exploatării. De asemenea, participanții au fost informați despre
procedura de repatriere a copilului-victimă ale TFU și copiilor neînsoțiți.
Pe dimensiunea de prevenire a TFU, este de remarcat faptul că reprezentanții Ministerului Sănătății,
Muncii și Protecției Sociale, precum și a instituțiilor din subordinea ministerului cu competențe în
domeniu, în vederea sensibilizării publicului larg despre riscurile și consecințele traficului de ființe
umane (TFU), în cadrul Campaniei naționale „Săptămâna de luptă împotriva TFU”, desfășurată în
perioada 18-25 octombrie 2019, au participat în cadrul următoarelor evenimente precum: Conferința de
presă privind lansarea Campaniei menționate, seminare, lecții publice, mese rotunde, expoziție de
lucrări și desene ale victimelor TFU, etc.
 Date statistice SNR
Conform generalizării datelor stocate la Unitatea Națională de Coordonare a Sistemului Național de
Referire (SNR) din cadrul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care reflectă cazurile
identificate de către Echipele Multidisciplinare Teritoriale raionale, prin intermediul SNR au fost
identificate în anul 2019 un număr de:



21 victime ale TFU, dintre care: 16 adulți (12 femei și 4 bărbați) și 5 minori (4 fete și 1 băiat);
61 prezumate victime ale TFU, dintre care : 33 adulți (31 femei și 2 bărbați) și 28 minori (16
fete și 12 băieți).

De asemenea, menționăm că, în platforma centrelor prestatoare a serviciilor specializate, finanțate din
bugetul de stat, au fost asistate 71 de victime ale traficului de ființe umane (53 adulți și 18 minori).
Remarcăm faptul că prestarea serviciilor menționate au fost acordate în cadrul:
•
•
•
•

Centrului de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de
ființe umane din mun. Chișinău;
Centrului Maternal “Pro Familia”, or. Căușeni;
Centrul Maternal, or. Cahul;
Centrul Maternal “Ariadna”, or. Drochia.

Activitatea Centrului de Asistență și Protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de
ființe umane din subordinea MSMPS
Centrul de asistență și protecție a victimelor și potențialelor victime ale traficului de ființe umane
(CAP) își desfășoară activitatea pe domeniul traficului de ființe umane și violenței în familie.
Capacitatea Centrului este de 34 locuri, dintre care: 24 pentru femei și cupluri mamă-copil și 10 locuri
– pentru copii separați de părinți.
Beneficiarii Centrului sunt:
-

persoane adulte (femei) și/sau copii (cetățeni ai RM, apatrizi sau străini) care:
a) sunt prezumate sau constate ca fiind persoane cărora, le-au fost aduse daune morale, fizice
sau materiale prin infracțiunea de trafic de ființe umane sau alte infracțiuni în legătură cu
traficul de ființe umane (munca forțată, sclavia, organizarea migrației ilegale);
b) sunt supuse acțiunilor de violență în familie;

-

copiii neînsoțiți repatriați în Republica Moldova, inclusiv copiii neînsoțiți (cetățeni străini) care
urmează a fi repatriați din Republica Moldova în țara de origine.
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Pe parcursul anului 2019, din numărul total de 241 beneficiari asistați (163 beneficiari în serviciul de
plasament și 78 beneficiari în serviciul de zi) au constituit:
Beneficiari

Victime ale VF

8%

Victime ale TFU (inclusiv copiii
acestora)

32%

60%
Copii neînsoțiți, copii rămași fără
îngrijire părintească, persoane
aflate în situație de dificultate

Asistenţa în cadrul Centrului este orientată spre oferirea suportului psiho-social şi a intervenției de
criză. În funcție de necesitățile individuale beneficiarii pot accesa următoarele tipuri de servicii:
1) servicii de zi;
2) servicii de criză;
3) servicii de plasament temporar.
Totodată, gama de servicii acordate este selectată în funcție de particularitățile individuale ale
beneficiarului, necesitățile identificate și circumstanțele cazului, prin raportare la prevederile legale și
standardele de calitate:
Tipuri de asitență

Asistență la sosirea în țară

Plasament

Asistență socială

Asistență psihologică

Asistență medicală

Asistență juridică

Asistența la sosirea în ţară - la solicitarea MSMPS şi/sau OIM, reprezentantul Centrului întîmpină
persoanele repatriate la aeroport sau la alte puncte de trecere a frontierei. Astfel, specialistul Centrului
oferă informații detaliate despre serviciile programului de asistență şi protecţie la care persoana asistată
are dreptul şi,în funcție de dorința acesteia, va însoţi beneficiarul spre Centru sau va organiza
deplasarea beneficiarului în alt mediu adecvat şi securizat.
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Pe parcursul anului 2019, 21 persoane au beneficiat de asistenţă la sosirea în ţară.
Plasament - Centrul oferă cazare provizorie în condiții de siguranță, victimelor și prezumatelor
victime ale traficului de ființe umane. Plasamentul beneficiarilor adulți este stabilit inițial pentru o
perioadă de până la 30 zile. În caz de necesitate, pentru a asigura protecţia acestora, durata cazării
poate fi prelungită pînă la 6 luni. Pentru femeile gravide – victime ale traficului de fiinţe umane,
cazarea este asigurată pentru o perioadă de pînă la 12 luni.
În perioada 01.01.2019-31.12.2019, 163 persoane (124 adulți și 39 copii) au beneficiat de plasament
în cadrul Centrului.
Asistenţa socială – Asistenţa fiecărui beneficiar se realizează în baza planului individualizat de
asistenţă, special conceput întru abordarea necesităţilor imediate şi a specificului beneficiarului. Planul
se elaborează de către asistentul social din cadrul Centrului - manager de caz, fiind consultat cu
beneficiarul, iar după necesitate şi cu responsabilul echipei multidisciplinare de la locul de trai al
acestuia.
În perioada de raportare au fost asistate social 241 persoane (185 adulți și 56 copii).
Asistenţa psihologică – În cadrul Centrului activează psihologi profesionişti ce ajută beneficiarii să
depăşească situaţia de criză, mai ales sentimentele de frică, vinovăţie, depresie, precum şi urmările
stresului post-traumatic în cazurile mai dificile. Consilierea este petrecută sub diferite forme:
individuală sau în grup, consiliere de familie, etc.
În perioada 01.01.2019-31.12.2019, au beneficiat de asistenţă psihologică în cadrul Centrului - 149
persoane (108 adulți și 41 copii). Totodată, în perioada de referință, psihologii Centrului au participat
la 26 ședințe în instanțele de judecată, fiind audiați în calitate de specialiști/martori și au participat la
audierea a 33 copii și adulți victime, care au avut loc la CCTP și instanțele de judecată.
Asistenţa medicală – asistenţa medicală primară şi de reabilitare este oferită beneficiarilor atât pe
durata aflării lor în Centru cât şi în caz de necesitate, după părăsirea acestuia. Inițial, asistenţa medicală
include consultația primară, urmată după caz, de consultația specialistului de profil cu stabilirea
diagnosticului și tratamentului corespunzător.
În perioada ianuarie – decembrie 2019, au beneficiat de asistenţă medicală - 143 persoane (111 adulți
și 32 copii).
Asistenţa juridică – urmare a faptului că beneficiarii nu posedă cunoștințe necesare în vederea
depășirii situației de criză, în cadrul Centrului, aceștia beneficiază de consiliere juridică pe aspectul de
protecție, compensare, nepedepsire (în cazul în care în timpul exploatării au fost comise anumite
infracţiuni) etc. Totodată situația beneficiarului poate indica și alte necesități juridice, precum ar fi:
perfectarea actelor de identitate (pierdute/distruse sau documentarea inițială), custodia copilului,
compensare, procedurile de divorț, litigii patrimoniale etc. Consilierea juridică, după caz, poate genera
și reprezentarea în instanța de judecată a beneficiarului în cauze civile sau penale. Consilierea juridică
se prestează gratuit, la sesizarea asistentului social. Menționăm că, asistenţa juridică specializată a fost
oferită beneficiarilor de către avocaţi calificaţi (prin suport extern -OIM).
Pe parcursul anului 2019, au beneficiat de asistenţă juridică specializată - 23 beneficiari (18 adulți și
5 copii).
Perspective/provocări:
 Promovarea către Guvern a Conceptului privind Mecanismul național de referire pentru
protecția și asistența victimelor infracțiunilor pentru anii 2020-2030 și a Planului de acțiuni pe
anii 2020-2022;
 Inițierea acordării serviciilor specializate pentru bărbați victime ale TFU.
 Modificarea Regulamentului privind procedura de repatriere a copiilor și adulților – victime ale
traficului de ființe umane, a persoanelor aflate în situație de dificultate, precum și a copiilor
neînsoțiți, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2008
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3.10. PROTECȚIA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
Ratificînd Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, prin Legea nr. 166-XVIII din
09.07.2010, Republica Moldova a demonstrat interes în ceea ce priveşte elaborarea şi promovarea
politicilor în domeniul incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi ajustarea legislaţiei
naţionale în vigoare la prevederile celei internaţionale.
În scopul realizării prevederilor tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, a
obiectivelor documentelor strategice naţionale, politicile din domeniu promovate de Ministerul
Sănătății, Muncii și Protecției Sociale sunt orientate în continuare spre promovarea și aplicarea unor
noi mecanisme de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, precum și perfecționarea cadrului
legislativ-normativ pentru asigurarea respectării drepturilor, accesului acestora la prestaţii și servicii
sociale, de ocupare în cîmpul muncii, de reabilitare, ș.a.
În anul 2019, în Republica Moldova, numărul total al persoanelor cu dizabilităţi a constituit 176 056
(dintre care copii - 10 684), inclusiv pe grade de dizabilitate:
Distribuția numărului persoanelor cu dizabilități în anul 2019
Persoane cu dizabilităţi
Persoane cu dizabilităţi severe
Persoane cu dizabilităţi accentuate
Persoane cu dizabilităţi medii
Total
Dintre care:
cu dizabilităţi severe
cu dizabilităţi accentuate
cu dizabilităţi medii
Total

Total
26 707
106 904
42 445
176 056

cu dizabilităţi severe
cu dizabilităţi accentuate
cu dizabilităţi medii
Total

4 865
3 735
2 084
10 684

Copii

Adulţi

21 842
103 169
40 361
165 372

Sursa: CNAS

Comparativ cu anul 2018 (la evidență 175 131 persoane cu dizabilităţi beneficiari de prestaţii sociale)
numărul persoanelor cu dizabilităţi a crescut cu 925 persoane, la fel și numărul copiilor cu dizabilităţi
în vîrstă de pînă la 18 ani a crescut cu 49 (în 2018 – 10 635 copii).
Dinamica populaţiei şi numărului persoanelor cu dizabilităţi, 2015-2019
Numărul populaţiei stabile, mii pers.
Populaţia ocupată, mii persoane
Numărul persoanelor cu dizabilităţi, mii
persoane
Raportul dintre numărul persoanelor cu
dizabilităţi şi populaţia stabilă, %
Raportul dintre numărul persoanelor cu
dizabilităţi şi populaţia ocupată, %
Numărul copiilor în vîrstă de pînă la 18
ani
Numărul copiilor cu dizabilităţi, mii
persoane
Raportul dintre numărul copiilor cu
dizabilităţi şi numărul total al copiilor, %

2015
3 555,2

2016
3 553,0

2017
3550,9

2018
3 547,5

2019
3 542,7

1 203,6

1 219,5

1 207,5

1252,2

872,4

183,6

181,1

179,6

175,1

176,1

5,2

5,1

5,1

4,9

5,0

15,3

14,8

14,8

14,0

24,6

737,6

728,6

685,3

715,0

669,6

12,9

11,7

11,7

10,6

10,7

1,7

1,6

1,7

1,5

1,6
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Raportul dintre numărul copiilor cu
dizabilităţi şi numărul persoanelor cu
dizabilităţi, %

7,0

6,4

6,5

6,0

6,1

Sursa: BNS, CNAS

Ponderea numărului persoanelor cu dizabilităţi în populaţia stabilă a fost constantă pînă în anul 2017 cu
o ușoară descreșrere în anul 2018 și o revenire în anul 2019.
3.10.1. Prestații sociale
Pensii de dizabilitate
În conformitate cu prevederile Legii nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul public de pensii,
persoana încadrată într-un grad de dizabilitate cauzat de o boală obişnuită beneficiază de o pensie de
dizabilitate dacă îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare, în raport cu vîrsta la data constatării
dizabilității. Mărimea pensiei de dizabilitate depinde de salariul persoanei din care s-au calculat
contribuţii de asigurări sociale, gradul de dizabilitate şi stagiul de cotizare. Din 1 aprilie 2019, pensiile
de dizabilitate au fost indexate cu 5,3%. Beneficiază de pensii de dizabilitate circa 125232 persoane.
Dinamica cuantumului pensiei minime şi medie de dizabilitate în funcţie de grad, pentru anii 20152019, cît şi % de indexare sînt reflectate în tabelul de mai jos.
Dinamica cuantumului pensiei minime şi medii de dizabilitate (lei), 2015-2019
Pensii de
dizabilitate
dizabilitate severă
dizabilitate accentuată
Pensia
minimă dizabilitate medie

Pensia
medie

2015

2016

2017

2018

2019

613,10
592,04
416,89

675,02
651,84
459,00

720,75
672,70
480,50

768,75
717,50
512,50

809,50
755,53
539,67

dizabilitate severă

1173,92

1273,10

1429,72

1517,05

1763,92

dizabilitate accentuată
dizabilitate medie
% de indexare

996,31
592,92
7,95%

1090,19
646,68
10,1%

1225,97
746,95
6,8%

1303,27
792,71
6,6%

1542,64
988,08
5,3%

Alocaţii sociale de stat
În cazul în care persoana cu dizabilități nu îndeplineşte condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie,
aceasta beneficiază de alocaţie socială de stat, stabilită în conformitate cu Legea nr.499-XIV din
14.07.1999, privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni.
De alocație socială de stat beneficiază circa 50824 persoane cu dizabilități, care nu întrunesc condițiile
pentru a beneficia de pensiei de dizabilitate (vîrsta în raport cu stagiu de cotizare).
Dinamica mărimii alocaţiilor sociale de stat pentru unele categorii de persoane cu dizabilități pe
parcursul anilor 2015-2019 sînt reflectate în tabelul de mai jos:
Dinamica cuantumului alocației sociale de stat (lei), 2015-2019
Anul
2015
2016
2017
2018
Persoanele cu dizabilităţi
severe
accentuate
medii
Persoanele cu dizabilităţi din copilărie
severe
accentuate
medii

2019

183,93
177,61
125,07

202,50
195,55
137,70

230,94
215,53
153,95

307,50
287,00
205,00

323,80
302,21
215,87

490,48
473,63
333,51

540,00
521,00
521,00

615,80
574,70
410,53

768,75
717,50
512,50

809,50
755,53
539,67
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Copii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă
la 18 ani
severe
accentuate
medii

490,48
473,63
333,51

540,00
521,00
521,00

615,80
574,70
410,53

% indexării

7,95%

10,1%

6,8%

768,75
717,50
512,50
majorate și
indexate
6,6%

809,50
755,53
539,67

5,3%

Alocaţie pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere
Conform prevederilor Legii nr.499-XIV din 14.07.1999 privind alocaţiile sociale de stat, beneficiază
de alocație unele categorii de persoane cu dizabilități severe, inclusiv:
a) persoanele care îngrijesc, însoţesc şi supraveghează la domiciliu un copil cu dizabilităţi severe
în vîrstă de pînă la 18 ani;
b) persoanele cu dizabilităţi severe din copilărie;
c) persoanele cu dizabilităţi severe nevăzătoare.
Începînd cu 1 aprilie 2019 alocația pentru îngrijire, însoțire și supraveghere a fost indexate cu 5,3% - în
prezent aceasta constituie 80% din cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă, stabilit anual de
către Guvern.
Dinamica mărimii alocației pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere (lei) 2015 -2019
Anul
2015
2016
2017
2018
2019
646,35
711,36
769,76
820,00
863,46
Mărimea
alocației
pentru
îngrijire, însoţire şi supraveghere
De alocație pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, care constituie 80% din cuantumul pensiei
minime pentru limită de vîrstă, stabilit anual de către Guvern, iar în anul 2019 au beneficiat circa
15000 persoane.
Suportul financiar de stat
Conform prevederilor Legii nr. 147 din 17.07.2014, pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative prevede acordarea lunară a unui suport financiar de stat persoanelor cu dizabilități
beneficiari de pensii de dizabilitate al căror cuantum al pensiei nu depăşeşte 1500 de lei și persoanelor
cu dizabilități care beneficiază de alocație socială de stat.
a) cu dizabilităţi severe – 180 de lei;
b) cu dizabilităţi accentuate – 120 de lei;
c) cu dizabilităţi medii – 100 de lei.
De suport financiar beneficiază circa 64395 persoane cu dizabilități beneficiari de pensii și circa 50033,
persoane cu dizabilități beneficiari de alocații sociale de stat.
Compensația pentru serviciile de transport
Conform prevederilor Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a compensației pentru
serviciile de transport, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1413 din 27.12.2016, compensația pentru
serviciile de transport se acordă persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, persoanelor cu dizabilități
severe şi accentuate, copiilor cu dizabilităţi, la locul de reședință, din bugetul de stat, prin transferuri cu
destinație specială către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.
Mărimea compensaţiei pentru un trimestru, cu excepţia mun. Chişinău şi mun. Bălţi, constituie:
1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 138
de lei;
2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 69 de lei.
Mărimea compensaţiei pentru un trimestru în mun. Chişinău constituie:
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1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 360
de lei;
2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 180 de lei.
Mărimea compensaţiei pentru un trimestru în mun. Bălţi constituie:
1) pentru persoanele cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani – 270
de lei;
2) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate – 135 de lei.
Suplimentar la mărimile compensaţiei menționate mai sus, persoanele cu dizabilităţi locomotorii
(inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) beneficiază, trimestrial, de un
supliment în mărime de 200 de lei.
Conform datelor parvenite de la structurile teritoriale de asistență socială în anul 2019, au beneficiat de
compensația pentru serviciile de transport circa 145543 persoane cu dizabilități, inclusiv 15157
persoane cu dizabilități locomotorii.
3.10.2. Serviciile sociale
Serviciile sociale create și dezvoltate de APL, ANAS, inclusiv cu suportul ONG-lor în scopul
asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități la un trai independent și în contextul integrării lor în
societate. Conform datelor prezentate de strucutrile teritoriale de asistență socială, în republică
activează, inclusiv:
- 24 servicii „Locuinţă protejată”, pentru 100 beneficiari, inclusiv 12 „Locuinţe protejate” create
de instituțiile rezidențiale gestionate de ANAS, pentru 63 de beneficiari;
- 16 servicii „Casă comunitară”, pentru 105 beneficiari, inclusiv 3 servici „Casă comunitară”
create de instituțiile rezidențiale gestionate de ANAS, pentru 18 beneficiari;
- 26 servicii ”Echipa mobilă”, pentru 839 beneficiari;
- 4 servicii ”Respiro”, pentru 160 beneficiari;
- 42 asistenți familiali, care au în plasament - 42 persoane cu dizabilități.
- 3591 de asistenți personali care îngrijesc 3624 persoane cu dizabilități severe.
- 6 centre de zi, pentru 188 beneficiari.
Reieșind din faptul că, serviciul social „Asistență personală” este printre cele mai solicitate servicii la
nivel local și reprezintă o necesitate stringentă pentru majoritatea persoanelor cu dizabilități severe,
acesta a fost inclus în „pachetul minim de servicii sociale”, respectiv, în anul 2019, prin transferuri cu
destinație specială de la bugetul de stat la bugetele locale de nivelul al doilea au fost transferate
mijloace financiare în cuantum de 70 032.340 mii lei, pentru 145543 beneficiari.
În scopul facilitării comunicării dintre persoana/persoanele cu deficienţe de auz (surzi, muţi ori
surdomuţi) şi reprezentanţii/angajaţii diferitor autorităţi/instituţii/organizaţii în situaţiile cînd au nevoie
de interpret pentru a-şi exercita drepturile şi obligaţiile sale a fost instituit Serviciul de interpretare în
limbajul mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz (Hotărîrea Guvernului nr. 333 din
14.05.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea serviciului). Prestarea
Serviciului este asigurată de către Asociația Surzilor din RM, din mijloacele bugetului de stat, care sunt
achitate prin intermediul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale. În anul 2019, au fost
acordate 7350 de ore de interpretare pentru circa 13271 persoane cu deficienţe de auz, pentru care
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale a achitat Asociației Surzilor din RM – 368,2 mii lei
(comparativ cu anul 2018, cînd au fost acordate 5968 ore de interpretare pentru circa 10143 persoane
cu deficienţe de auz, suma alocată a fost de 272,2 mii lei).
În contextul asigurării accesului grupurilor vulnerabile, inclusiv persoanelor cu dizabilități la servicii
sociale de calitate și susținerii autorităților administrației publice locale, mijloacele fondului de
susținere a populației au fost redirecționate pentru finanțarea serviciilor sociale incluse în pachetul
minim de servicii sociale.
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Finanțarea pachetului minim de servicii sociale se realizează proporțional mijloacelor financiare
acumulate in fondul respectiv și sumei prevăzute pentru pachetul minim de servicii sociale specificate
pentru autoritatea publică locală de nivelul al doilea.
În anul anul 2019 au fost valorificate circa 64 mln.lei pentru finanțarea pachetului minim de servicii
sociale.
Respectiv, prin pachetul minim de servicii sociale in anul 2019, au beneficiat:
-

de suport monetar 3128 persoane;
de sprijin familial 10180 persoane;
de asistent personal 306 persoane.

Servicii de specializare înaltă în cadrul instituțiilor din subordinea ANAS
Agenția Națională de Asistență Socială este coordonator şi asigură buna funcţionare a mai multe centre
de plasament, inclusiv 4 centre de plasament temporar pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale și
psihosociale (profil psihoneurologic), amplasate în municipiul Bălți, satul Cocieri (r. Dubăsari),
comuna Bădiceni (r. Soroca) și satul Brînzeni (r. Edineț), precum și a 2 centre de plasament temporar
pentru copii cu dizabilități: or. Orhei (băieți) și or. Hîncești (fete).
Instituțiile rezidenţiale sunt instituții prestatoare de servicii sociale cu specializare înaltă și oferă
beneficiarilor, în conformitate cu necesităţile speciale şi particularităţile de dezvoltare individuală,
protecţie socială prin prestarea de servicii socio-medicale, plasament temporar sau de lungă durată,
îngrijire, alimentaţie, asigurare cu îmbrăcăminte şi încălţăminte, terapie ocupaţională, activităţi
culturale, kinetoterapie, asistenţă medicală etc.
În instituțiile rezidențiale beneficiază de servicii circa 1900 persoane cu dizabilități intelectuale și
psihosociale.
Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale rămîne o prioritate a
Guvernului și Ministerului, respeciv, prin Hotărîrea Guvernului nr. 893 din 12 octombrie 2018 a fost
aprobat Programul național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și
psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională Asistență Socială, pentru anii
2018-2026, care are ca scop reformarea sistemului rezidențial de îngrijire a persoanelor cu dizabilități
intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de ANAS, prin dezvoltarea și
prestarea serviciilor sociale la nivel de comunitate, în vederea asigurării dreptului la viață independentă
și trai în comunitate a acestora.
În acest sens, transformarea instituțiilor rezidențiale, dezvoltarea serviciilor sociale de alternativă are ca
scop prevenirea instituționalizării şi dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități, precum şi
soluţionarea cazurilor la nivel comunitar înainte ca ele să se agraveze, iar ca obiectiv primordial este
prevenirea marginalizării, excluziunii sociale şi facilitarea reintegrării beneficiarilor în mediul familial,
în comunitate.
Cât privește prevenirea instituționalizării, pe parcursul perioadei de referință, au parvenit spre
examinare 134 solicitări de plasament a persoanelor în instituții cu profil psihoneurologic, dintre care 8
solicitări invocau necesitatea plasamentului copiilor. În contextul necesității examinării acestor
solicitări, Grupul de lucru privind examinarea solicitărilor de plasament în instituții cu profil
psihoneurologic a fost convocat în 18 ședințe. În 41 cazuri a fost prevenită instituționalizarea.
În anul 2019, din instituțiile de asistență socială din gestiunea Agenției au fost dezinstituționalizate 63
persoane. Aceste persoane au accesat serviciile sociale Locuință protejată și Casă comunitară,
dezvoltate de către centrele de plasament temporar.
Concomitent, menționăm că, în perioada anilor 2014-2019, cu aportul autorităților publice locale și cu
suportul organizațiilor necomerciale din domeniu au fost dezinstituționalizate în vederea incluziunii
sociale circa 400 persoane.
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Asigurarea cu mijloace ajutătoare tehnice și reabilitarea medicală în cadrul CREPOR-lui
Acordarea ajutorului protetico-ortopedic persoanelor cu diferite forme de afecțiuni, deformații şi
maladii ale aparatului locomotor, precum şi prestarea serviciilor de reabilitare medicală a persoanelor
cu dizabilități locomotorii şi a veteranilor de război este realizată de către Centrul Republican
Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare (CREPOR).
Modul de asigurare a unor categorii de cetăţeni cu mijloace ajutătoare tehnice este stabilit prin
Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 26.07.2011, iar prestarea serviciilor de reabilitare medicală în cadrul
CREPOR-lui este stabilit prin Ordinul Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, nr. 38 din
05.03.2013.
La evidența CREPOR-lui sunt circa 55249 persoane cu maladii ale aparatului locomotor, dintre care,
10864, veterani și persoane cu dizabilități de pe urma războiului și 3155 persoane cu amputații ale
membrelor superioare şi inferioare.
Dinamica mijloacelor ajutătoare tehnice și a serviciilor de reabilitare oferite de CREPOR
Denumirea
2015
2016
2017
2018
2019
Mijloace ajutătoare tehnice (unități/perechi)
580
610
676
2040
2256
2410
1270
1135
1300
8186
8595
8883

Proteze
Orteze
Bandaje
Încălțăminte
ortopedică
Cărucioare fotolii
Suport de mers
Cîrje, subcoate
Bastoane

Servicii de reabilitare
medicală/staționar
(persoane)

901
1016
425
667
379
657
77
53
Servicii de reabilitare
2447
2321

608
2383
1124
8076

545
2379
958
8081

1060
356
472
74

1437
398
460
175

2222
334
299
18

2263

2256

2123

Reabilitarea medicală în cadrul centrelor de reabilitare
Reabilitarea medicală a persoanelor cu dizabilități se realizează, de asemenea, în cadrul centrelor de
reabilitare „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă şi „Victoria” din or. Sergheevca, Ucraina. Capacitatea
Centrelor de reabilitare este de 260 de paturi, astfel ca pe parcursul anului 2019, pentru centrul de
reabilitare „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă au fost distribuite 3718 bilete, iar pentru centrul de
reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, Ucraina 4395 bilete. Biletele de reabilitare se eliberează
beneficiarilor prin intermediul Direcţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei, în baza
recomandărilor medicale şi ordinii de înscriere în rînd pentru primirea biletului (Hotărîrea Guvernului
nr. 372 din 06.05.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a
biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi). Dreptul la bilet
de reabilitare/recuperare se stabileşte de către structura teritorială de asistență socială de la locul de
domiciliu al solicitantului în baza cererii de luare în evidență depusă de către solicitant cu prezentarea
documentelor necesare. Costul unui bilet de reabilitare a constituit în anul 2019, 7090,65 lei la Centrul
„Victoria” din or. Sergheevca, Ucraina și 8310,96 lei la Centrul „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă.
3.10.3. Consemnarea Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi – 3 decembrie
La 14 octombrie 1992 Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a proclamat Ziua de 3
decembrie – Zi Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi.
În fiecare an, comunitatea internaţională consemnează acest eveniment, ca semn de solidaritate cu
persoanele cu dizabilităţi.
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Astfel, ministerul elaborează şi aprobă, anual, prin ordinul ministrului un Program de acţiuni privind
consemnarea Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi - 3 decembrie, care este transmis
organelor de resort (autorităţilor publice centrale şi locale, instituţiilor sociale, secţiilor/direcţiilor
asistenţă socială şi protecţie a familiei din republică, ONG-lor etc.) cu titlu de recomandare, spre
executare.
În anul 2019, prin Ordinul Ministrului sănătății, muncii și protecţiei sociale, nr. 1274 din 8 noiembrie
2019, a fost aprobat Planul de acţiuni, consacrate consemnării Zilei Internaţionale a persoanelor cu
dizabilităţi.
În perioada 29 noiembrie – 7 decembrie 2019, au fost organizate mai multe acțiuni, inclusiv:
- Conferința ,,Educația incluzivă în raionul Leova: realizări și perspective”;
- Lecția publică ,,Politici sociale dezvoltate în Republica Moldova pentru asigurarea incluziunii
sociale a persoanelor cu dizabilități”;
- Expoziția de fotografii ”Oamenii care inspiră”;
- Lansarea Serviciilor sociale „Locuință Protejată” în mun. Bălți și în or. Soroca;
- Organizarea Evenimentului de promovare a abilităților persoanelor cu dizabilități,
expoziție cu vînzări a lucrărilor confecționate manual, ș.a.
3.10.4. Suport din partea statului acordat asociațiilor obşteşti
Anual, în bugetul de stat sunt aprobate mijloace financiare pentru compensarea parţială a contribuţiilor
de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Asociației
Nevăzătorilor din Moldova, Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova şi Societăţii Invalizilor din
Republica Moldova, şi mijloace financiare pentru procurarea de utilaj şi materie primă la
întreprinderile organizaţiilor menţionate.
În vederea susținerii întreprinderilor specializate ale asociațiilor obștești ale persoanelor cu dizabilități,
în Bugetul de stat pentru anul 2019, au fost aprobate mijloace financiare pentru:
- Compensarea parțială a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, care se plătesc de
către organizațiile și întreprinderile Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Nevăzătorilor din Moldova” - în
sumă de 471,0 mii de lei, ale Asociației Surzilor din Republica Moldova - în sumă de 366,5 mii lei,
și ale Societății Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 260,0 mii lei;
- Procurarea de utilaj și materie primă, întreprinderilor Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia
Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de 2107,7 mii lei, ale Asociației Surzilor din Republica
Moldova – în sumă de 1684,5 mii lei și ale Societății Invalizilor din Republica Moldova – în sumă
de 1672,6 mii lei.
- Crearea locurilor de muncă la întreprinderile Asociaţiei Nevăzătorilor din Moldova” – în sumă de
250,0 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 250,0 mii de lei;
- Plata pentru serviciile de traducere în limbajul mimico-gestual/semnelor acordate de interpreţii
Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova, la solicitarea persoanelor cu dizabilități de auz – în
sumă de 289,0 mii de lei.
Mijloacele financiare menţionate sunt alocate asociaţiilor obşteşti prin intermediul Ministerului
Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale.
Totodată, menționăm că întreprinderile specializate beneficiază de scutiri la plata TVA la importul
materiei prime, precum și pentru mărfurile și serviciile produse:
Articolul 103, alin.(7) al Codului Fiscal aprobat prin Legea nr. 1163-XIII din 24.04.1997, stabilește că,
TVA nu se aplică materiei prime, materialelor, articolelor de completare și accesoriilor necesare
procesului de producție, importate de organizațiile și întreprinderile societăților orbilor, societăților
surzilor și societăților invalizilor, conform listei și în modul stabilit de Guvern;
Articolul 4, alin.(18) lit.b) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal, nr. 1417
din 17.12.1997, prevede scutirea de vărsarea la buget a TVA la mărfurile produse și serviciile prestate
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de organizațiile și întreprinderile societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor,
conform listei aprobate de Guvern.
Modul de acordare a facilităților la TVA este reglementat prin Hotărîrea Guvernului nr. 819 din
18.10.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de
facilităţi privind TVA conform prevederilor art. 4 alin. (18) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie
1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal.
Beneficiază de subvenții și de scutiri la TVA - 7 întreprinderi specializate.
3.10.5. Incluziunea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități
Incluziunea în cîmpul muncii a persoanelor cu dizabilități se realizează în conformitate cu prevederile
art. 34 al Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, nr. 60 din 30.03.2012 și Legea
cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj, nr. 105 din 14.06.2018 (în
vigoare pînă la 10.02.2019).
Astfel, persoanele cu dizabilităţi se încadrează în muncă conform pregătirii lor profesionale şi a
capacităţii lor de muncă, atestate prin certificatul de încadrare în grad de dizabilitate şi conform
recomandărilor conținute în programul individual de reabilitare şi incluziune socială, emis de Consiliul
Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă sau structurile sale teritoriale.
Angajarea persoanei cu dizabilităţi în muncă se realizează în următoarele forme:
a) la întreprinderi, instituţii şi organizaţii în condiţii obişnuite;
b) la domiciliu;
c) la întreprinderi specializate.
Angajatorii, indiferent de forma de organizare juridică, care conform schemei de încadrare a
personalului au 20 de angajaţi şi mai mult, creează sau rezervează locuri de muncă şi angajează în
muncă persoane cu dizabilităţi într-un procent de cel puţin 5 la sută din numărul total de salariaţi.
3.10.6. Serviciile de ocupare în cîmpul muncii
Persoanele cu dizabilităţi care sunt în căutarea unui loc de muncă şi conform concluziei Consiliului
Național pentru Determinarea Dizabilității și Capacității de Muncă li se recomandă încadrarea în
cîmpul muncii, au dreptul de a beneficia de măsuri active de stimulare a ocupării forţei de muncă
prestate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și subdiviziunile sale
teritoriale (STOFM), inclusiv: informare, ghidare în carieră, intermediere a muncii, formare
profesională, etc.
Pe parcursul anului 2019, la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, au fost înregistrate cu
statut de şomer 644 persoane cu dizabilităţi (1,9% din nr. total de şomeri înregistraţi), din care 287
femei (45% femei).
STOFM au acordat servicii de informare la 577 persoane cu dizabilități.
În scopul facilitării integrării pe piaţa muncii, au urmat cursuri de formare profesională gratuite 31
persoane cu dizabilităţi (5,1% din nr. total de persoane cu dizabilități înregistrate). Din totalul
absolvenților din rândul șomerilor cu dizabilități, au urmat cursuri de calificare 16 persoane (51,6%),
cursuri de recalificare - 13 persoane (41,9%) şi cursuri de perfecţionare - 2 persoane cu dizabilități
(6,5%).
Cele mai multe persoane cu dizabilități care au absolvit cursurile de formare profesională au fost din
categoria de vârstă 16-24 ani (15 persoane). După absolvirea cursurilor au fost plasate în câmpul
muncii 23 de persoane cu dizabilități (74,2%), dintre care 10 persoane s-au angajat de sine stătător.
Conform art. 36 din Legea nr. 105/2018 au beneficiat de subvenții 25 de agenți economici pentru
angajarea a 45 șomeri, din care 28 persoane cu vârsta 50 de ani și peste (62,2%) și 17 persoane cu
dizabilități (37,8%).
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Conform art. 38 din Legea nr. 105/2018, au beneficiat de subvenții pentru crearea sau adaptarea
locurilor de muncă 2 agenți economici care au angajat în muncă 2 persoane cu dizabilități. Alte 6
dosare au fost examinate și acceptate la Comisia multidisciplinară la finele anului 2019 și vor fi
finanțate odată cu organizarea și efectuarea investițiilor corespunzătoare ei.
În cadrul STOFM mun. Chișinău, r. Cahul și r. Soroca/centrele de ghidare în carieră au fost organizate
195 activități de ghidare în carieră, la care au participat 3132 beneficiari, dintre care 57% femei.
Activitățile au avut ca scop explorarea oportunităților pe piața forței de muncă, diversității
profesiilor/meseriilor, evaluarea propriilor aptitudini și capacități profesionale, precum și ghidarea
profesională în vederea integrării socio-economice de succes. În scopul extinderii serviciilor de ghidare
în carieră prestate, în luna iulie 2019 ANOFM cu suportul Proiectului „Reconceptualizarea Orientării
Profesionale și Consilierii în Carieră” implementat de Centrul pentru Educație Antreprenorială și
Asistență în Afaceri (CEDA), a dotat 17 STOFM cu echipament care e destinat organizării activităților
de ghidare în carieră. Este vorba despre platforma electronică a ANOFM destinată pentru testarea
abilităților și identificarea profesiei potrivite Cognitrom Career Planner (CCP). În total, 20 STOFM
sunt dotate cu platforma respectivă.
Pe parcursul anului 2019, 744 persoane au beneficiat de servicii de ghidare în carieră prin intermediul
platformei CCP, dintre care 64,7% sunt femei. 86,4% din beneficiarii platformei CCP sunt tineri cu
vârsta până la 34 ani, inclusiv elevi/absolvenți.
Dinamica indicatorilor/serviciilor acordate persoanelor cu dizabilităţi adresate la AOFM
TOTAL

Anul

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nr. șomerilor înregistrați din rîndul
persoanelor cu dizabilităţi
(% din numărul total de șomeri)
Nr. șomerilor plasați din rîndul
persoanelor cu dizabilităţi
(% din numărul total al persoanelor cu
dizabilităţi înregistrate cu statut de
şomer)
Nr. şomerilor beneficiari de servicii de
intermediere a muncii din rîndul
persoanelor cu dizabilităţi
(% din numărul total al persoanelor cu
dizabilităţi înregistrate cu statut de
şomer)
Nr. şomerilor absolvenți ai cursurilor de
formare profesională
din rîndul persoanelor cu dizabilităţi
(% din numărul total al persoanelor cu
dizabilităţi înregistrate cu statut de
şomer)
Nr. şomerilor antrenați la lucrările
publice din rîndul persoanelor cu
dizabilităţi
(% din numărul total al persoanelor cu
dizabilităţi înregistrate cu statut de
şomer)
Nr. șomerilor beneficiari de servicii de
informare si consiliere profesională din
rîndul persoanelor cu dizabilităţi
(% din numărul total al persoanelor cu
dizabilităţi înregistrate cu statut de
şomer)
Nr. de șomeri beneficiari de alocaţie de
integrare sau reintegrare profesională
din rîndul persoanelor cu dizabilităţi
(% din numărul total al persoanelor cu

598
(1,5%)

877
(1,7%)

773
(1,5%)

680
(1,6%)

624
(1,7%)

600
(1,9%)

3552
(1,5%)

220
(36,8%)

300
(34,2%)

342
(44,2%)

298
(43,8%)

275
(44,0%)

200
(33,3%)

1435
(40,3%)

300
(50,2%)

344
(39,2%)

364
(47,1%)

507
(74,6%)

356
(57,0%)

291
(48,5%)

1871
(52,6%)

65
(10,9%)

77
(8,8%)

87
(11,3%)

76
(11,2%)

58
(9,2%)

31
(5,1%)

363
(10,2%)

18
(3,0%)

52
(5,9%)

40
(5,2%)

38
(5,6%)

65
(10,4%)

0

213
(5,9%)

585
(97,8%)

757
(83,3%)

692
(89,5%)

708
(100%)

742
(100%)

577
(96,1%)

3484
(98,0%)

32
(5,4%)

36
(4,1%)

26
(3,4%)

23
(3,4%)

24
(3,8%)

24
(4,0%)

141
(3,9%)
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dizabilităţi înregistrate cu statut de
şomer)
Nr. de șomeri beneficiari de ajutor de
șomaj din rîndul persoanelor cu
dizabilităţi
(% din numărul total al persoanelor cu
dizabilităţi înregistrate cu statut de
şomer)
Nr. de persoane aflate în căutarea unui
loc de muncă fără statut de șomer
adresate la AOFM

119
(20,0%)

96
(10,9%)

149
(19,3%)

141
(20,7%)

128
(20,5%)

260
(43,3%)

633
(17,8%)

896

404

342

282

131

1287

2055

Date statistice privind ocuparea persoanelor cu dizabilități
Conform datelor Biroului Național de Statistică, rata de participare pe piața forței de muncă a
persoanelor cu dizabilități a constituit 17,2% în comparație cu 42,3% la persoanele fără dizabilitate.
Printre bărbații cu dizabilități rata de activitate a fost de 16,9%, iar în cazul femeilor de 17,5%. În
mediul urban rata de participare a constituit 16,6% și în mediul rural 17,5%.
Rata șomajului la persoanele cu dizabilități a fost de 3,8% față de 5,1% în rândul șomerilor fără
dizabilitate.
Persoanele cu dizabilități sunt ocupate într-o proporţie mult mai mică: în timp ce rata de ocupare a
persoanelor fără dizabilitate este de 40,1%, în rândul persoanelor cu dizabilități aceasta constituie doar
16,5%. La bărbați acest indicator a înregistrat 15,9%, la femei, respectiv 17,2%. Rata de ocupare a
persoanelor cu dizabilități din mediul rural a fost mai înaltă (17,0%) în comparație cu cea din mediul
urban (15,6%).
Respectarea prevederilor legislaţiei muncii în cadrul întreprinderilor unde activează persoane cu
dizabilităţi
Pe parcursul anilor 2015-2019 Inspectoratul de Stat al Muncii, în cadrul controalelor planificate a
verificat și modul de aplicare a prevederilor art. 34 al Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea
socială a persoanelor cu dizabilităţi.
Astfel, în perioada de referință s-au constatat următoarele:

Anul

2015
2016
2017
2018
2019

Nr.
de unităţi cu
un efectiv de
20 şi mai
multe
persoane
vizitate

2002
1594
1108
913
827

Rezervarea locurilor
Se aflau în relații de
Nr.
de muncă
muncă
de unităţi care
persoanelor cu
deţin registre
dizabilităţi
de evidenţă a
cererilor de
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
angajare a
de
locurilor
de
persoane cu
persoanelor
unităţi
de muncă unităţi
dizabilităţi
cu dizabilităţi

174
189
126
73
181

519
574
404
251
631

215
233
140
62
164

713
712
358
219
512

102
109
79
44
133

Nr.
de unităţi vizitate
care au informat
AOFM despre
locurile de muncă
vacante rezervate

24
11
15
24
98

Pentru asigurarea transparenţei activităţii de inspecţie, de către inspectorii Inspectoratului de Stat al
Muncii, au fost realizate acţiuni de informare a populaţiei prin diferite mijloace mass-media privind
cele mai eficiente metode de aplicare a Legii nr.60 din 30.03.2012 privind incluziunea socială a
persoanelor cu dizabilităţi.
Inspectoratul de Stat al Muncii permanent monitorizează modul de conformare a agenților economici la
prevederile legii menționate.
3.10.7. Determinarea dizabilității și capacității de muncă
Instituția abilitată cu funcții în domeniul determinării gradului de dizabilitate este Consiliul Național
pentru Determinarea Dizabilității şi Capacității de Muncă (CNDDCM). Modul de organizare si
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funcționare, structura și efectivul limită a Consiliului, precum și Instrucțiunea privind determinarea
gradului de dizabilitate sunt aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 18.04.2018, privind
determinarea dizabilității (în vigoare din 01.05.2018). Prin Hotărîrea menționată a fost reformat
Consiliul și procesul de determinare a dizabilității, astfel încât sistemul național să fie unul corect,
incoruptibil, corespunzător, transparent, durabil/sustenabil, care să răspundă nevoilor populației,
inclusiv:
- au fost create structuri teritoriale ale Consiliului în fiecare raion/municipiu și sector a mun.
Chisinău, aproape de cetățeni, care asigură la nivel local pregătirea și transmiterea dosarului pentru
determinarea gradului de dizabilitate, fără ca persoana să se deplaseze în alte unități administrativteritoriale;
- s-a eliminat prezența obligatorie a persoanei la procedura de determinare a gradului de
dizabilitate (participă numai la dorință), ceea ce garantează scutirea de cheltuieli financiare și efort din
partea persoanei solicitante, precum și prevenirea elementelor de corupție;
- aplicarea principiului - front office și back office, în procesul de lucru, respectiv structurile
teritoriale lucrează la direct cu cetățenii, recepționează cererile și setul de documente, întocmesc
dosarele electronice și dosarele pe suport de hîrtie, iar echipele pentru determinarea gradului de
dizabilitate, determină gradul de dizabilitate în lipsa persoanei sau în prezența acesteia;
- se aplică un mecanism imparțial de determinare a gradului de dizabilitate prin asigurarea
procedeului de distribuire aleatorie a dosarelor către echipele pentru determinarea gradului de
dizabilitate și către serviciile de control;
- se aplică circuitul electronic al dosarelor electronice în procesul de transmitere, stocare,
repartizare aleatorie și determinare a gradului de dizabilitate.
Reformarea sistemului de determinare a dizabilității este determinată de problemele din sistem, care
sunt raportate de către cetățeni, organele de control, unele autorități publice și nu în ultimul rînd de
către experții internaționali, Comitetul ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități și Raportorii
speciali ONU care au vizitat țara noastră.
Pe parcursul anului 2019 au fost expertizate total (primar și repetat) 70145 persoane (adulți și copii),
din care încadrate în grad de dizabilitate (primar și repetat) 66923 persoane. Persoanele adulte
încadrate în grad de dizabilitate reprezintă 88,5% din numărul total de persoane cu dizabilități (primari
și repetați), iar copiii încadrați în grad de cu dizabilitate (primari și repetați) – 11,5%.
Dizabilitatea la persoanele în vîrstă de 18 ani şi peste
Dizabilitatea primară
Dizabilitatea primară reprezintă procesul de atribuire a gradului de dizabilitate persoanei pentru prima
dată. În anul 2019 au fost expertizate primar 15665 persoane în vîrstă de 18 ani şi peste (an. 2018 –
10376 pers.), dintre care persoane 13811 (87,5%) încadrate în grad de dizabilitate (an. 2018 – 8350
pers.). Din totalul persoanelor cu dizabilitate primară, locuitori urbani sunt 5032(37,0%), inclusiv în
vîrsta aptă de muncă –4450 (88,4%) şi pensionari – 582 (11,6%); locuitori rurali – 8681 (63%);
inclusiv în vîrsta aptă de muncă 8007 (92,2%) şi pensionari – 674 (7,8%).
Totodată, în anul de referință, 2019, a fost prelungit concediul medical la - 951 persoane (a.20181253), nu s-au încadrat în grad de dizabilitate - 922 persoane (anul 2018 –710 persoane).
În structura persoanelor cu dizabilitate primară predomină bărbaţii (9320 persoane) cu o pondere de
68,0%. Analiza dizabilităţii pe grupe de vârstă scoate în evidenţă un număr mai mare al persoanelor cu
dizabilităţi după vârsta de 50 de ani – 8179/60%. Totodată, numărul persoanelor cu dizabilităţi rămâne
înalt şi pentru segmentul de vârstă 40 – 49 de ani – 2984 persoane (22%). Același lucru se constată și
în aspect gender, cele mai multe femei cu dizabilităţi, aparţin grupului de vârstă 50 – 56 de ani, din
numărul total de femei cu dizabilități de 2306.
Solicitarea şi încadrarea persoanelor în grad de dizabilitate, 2015-2019
Dizabilitate primară
Persoane

cu

dizabilităţi

expertizate

2015

2016

2017

2018

2019

14514

13542

12893

10376

15665
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primar:
- persoane încadrate în grad de dizabilitate
-nivelul de încadrare în grad de
dizabilitate

11204
77,2%

10944
80,8%

10168
78,3%

8350
80,5%

13713
87,5%

Sursa: CNDDCM

În cazul repartizării persoanelor conform gradului de dizabilitate primară menţionăm că în cazul a
47,1% a fost stabilit grad accentuat de dizabilitate, pentru 38,0% – grad mediu, iar în cazul a 14,9 %
persoane expertizate primar a fost determinat gradul sever.
Repartizarea persoanelor în vîrstă de 18 ani și peste cu dizabilitate primară conform gradului de
dizabilitate, 2015-2019

Gradul de dizabilitate
Total, persoane, inclusiv:
gradul sever
gradul accentuat
gradul medie
% faţă de total persoane cu
dizabilitate primară:
gradul sever
gradul accentuat
gradul mediu

2015
11204
1702
5959
3543

2016
10944
1775
5695
3474

2017
10168
1720
5041
3407

2018
8350
1238
4072
3040

2015

2016

2017 2018

15,2
53,2
31,6

16,2
52,0
31,7

16,9
49,6
33,5

14,8
48,8
36,4

2019
13713
2039
6465
5209
2019
14,9
47,1
38,0

Sursa: CNDDCM

Comparativ cu anul 2018, se atestă o sporire a gradului mediu de dizabilitate, cu 1,6%, sever - cu 0,1%
și accentuat - cu diminuare cu 1,6%.
Rata gradelor de dizabilitate la persoanele expertizate primar în vîrsta de 18 ani și peste, 2015-2019
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Dizabilitate medie

3543

3474

3407

5209

Total încadrați în grad de dizabilitate,
persoane

11204

10944

10337

13713

Dizabilitate severă
Dizabilitate accentuată

Dizabilitate medie
Total încadrați în grad de dizabilitate, persoane

În funcţie de formele nozologice în baza cărora s-a stabilit dizabilitatea primară, pe parcursul ultimilor
ani sunt predominante tumorile și bolile aparatului circulator. În anul 2019, în dizabilitatea primară
preponderente sunt tumorile cu 20,0% (an.2018 – 20,4%); bolile aparatului circulator – 18% (anul
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2018 -20,2%); bolile sistemului osteo-articular, muşchilor şi ţesutului conjunctiv –14,6% (a.201812,4%). Se menține sporită și dizabilitatea primară din cauza bolilor endocrine, de nutriție și de
metabolism –7,2% (a.2018- 7,4%), inclusiv diabetul zaharat – 70% și afecțiunile glandei tiroide 10,1%.
Se atestă o descreștere a bolilor sistemului nervos, care determină o pondere de 6,9 % din dizabilitatea
primară la adulți (a.2018 – 9,8%), inclusiv epilepsia și sindroamele epileptice, Urmează leziunile
traumatice – 6,2% (a.2018 – 5,7%), bolile aparatului digestiv- 6,6% (a.2018 – 5,5%), inclusiv ciroza
hepatică – 63,2%, Tulburarile mentale – 5,7%, (a.2018 - 4.9%); bolile ochiului și anexelor sale – 4%,
(4% și în 2018).
Structura dizabilităţii primare după nozologii la persoane în vîrsta de 18 ani și peste, 2015-2019, %
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Dizabilitatea repetată
Dizabilitatea repetată reprezintă atribuirea gradului de dizabilitate după expertiza medico-socială
repetată a persoanei. În anul 2019, au fost reexpertizate 46606 persoane (an. 2018 – 33239 persoane),
dintre care din nou încadraţi în grad de dizabilitate 45519 persoane (2018 – 32437 persoane), (97,7%).
Din numărul persoanelor reexpertizate în anul 2019 - 16551 persoane, sînt locuitori urbani (an. 201812114) ceea ce constituie circa 35,5% (an. 2018 - 36,4%), dinre care din nou încadrate în grad de
dizabilitate 16299 persoane 35,8 (an. 2018 - 11880- 36,6%), iar 30055 persoane sînt locuitori din
sectorul rural (an. 2018 – 21125) în proporție de 64,5 la sută (an. 2018 – 63,6%) dintre care, încadrate
repetat în grad de dizabilitate 29220 persoane, (an. 2018 – 20557) persoane (64,2%), (63,4% - 2018).
Încadrarea repetată a persoanelor cu dizabilităţi în vîrstă de 18 ani şi peste în grad de dizabilitate,
2015-2019
Dizabilitate repetată
Persoane cu dizabilităţi expertizate repetat:
-persoane reîncadrate în grad de dizabilitate
-nivelul de reîncadrare în grad de dizabilitate

2015
40447
39797
98,4%

2016
42584
41912
98,4%

2017
42695
42044
98,5%

2018
33239
32437
97,6

2019
46606
45519
97,7

Sursa CNDDCM

În cazul repartizării persoanelor reexpertizate conform gradului de dizabilitate, menţionăm că 10,1%
sunt cu dizabilitate severă, 48,2% cu dizabilitate accentuată şi 41,7% cu dizabilitate medie. Comparativ
cu anul 2018 dizabilitatea severă s-a majorat cu 1,3%, dizabilitatea accentuată s-a micşorat cu 4,9%, iar
cea medie a crescut cu 3,7%.
Structura gradelor de dizabilitate repetată, vârsta de 18 ani şi peste, a.2015-2019
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Dizabilitatea fără termen de reexpertizare
În anul 2019 dizabilitatea fără termen a fost stabilită pentru 471 persoane (a.2018 – 234) din total
persoane cu dizabilitate primară –13811 (a.2018 – 8350 persoane) şi pentru 5610 persoane cu
dizabilitate repetată (a.2018 –3591) din 47106 total persoane (a.2018 – 32437), ceia ce constituie
3,4% din dizabilitatea primară și respectiv 11,9% din dizabilitatea repetată.
Încadrarea persoanelor în grad de dizabilitate fără termen de expertizare la persoane în vîrstă de
18 ani și peste, 2015-2019
2015
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0,3
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Persoane încadrate în grad de dizabilitate repetat fără
3,6
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2,8
dizabilități primare, %
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9,0
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Sursa CNDDCM

Comparativ cu anul 2018 se constată o creştere a dizabilității fără termen atât primare, cât și celei
repetate, respectiv cu 0,6% și cu 0,7%.
Încadrarea în grad de dizabilitate fără termen de expertizare la persoane în vîrstă de 18 ani și peste,
2015-2019, %
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Dizabilitatea la persoanele în vîrstă de 0-17 ani 11 luni 29 zile
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Dizabilitatea primară la persoane în vîrstă de 0-17 ani 11 luni 29 zile
În anul 2019 au fost expertizați primar 1521 copii (an. 2018 – 1302 copii), gradul de dizabilitate a fost
stabilit primar pentru 1444 copii (an. 2018- 1238 copii ). Nu s-au încadrat în grad de dizabilitate - 76
copii (a.2018- 63).
În structura dizabilității primare, conform vârstei predomină segmentul de vîrstă, 7 – 15 ani 11 luni 29
zile – 40% (an. 2018- 41%). Totodată, rămâne semnificativ şi segmentul de vârstă de 0-2 ani 11 luni 29
zile – 27,8% (an. 2018 – 28,3%).
Distribuția dizabilității primare după mediul de trai este de 593 (41%) copii din mediul urban (a.2018 –
493 copii), unde preponderent este gradul sever-238 copii (40,1%), gradul accentuat-237 copii
(39,9%), gradul mediu-118 copii (20%); din sectorul rural 851 copii (58,9%) (a.2018 – 745 copii),
preponderent este gradul accentuat-357 copii (42%), urmat de gradul sever 256 copii (30,1%) și mediu238 copii (27,9%).
Dizabilitatea primară la persoane de vîrstă 0 – 17 ani 11 luni 29 zile, 2015-2019
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Sursa: CNDDCM

De menționat faptul că circa 41,1% din cei copiii încadrați primar în grad de dizabilitate sunt de grad
accentuat, 34,2% sunt de grad sever și 24,57 revin gradului mediu.
Rata gradelor de dizabilitate primară la persoane de vîrsta 0 – 17 ani 11 luni 29 zile, 2015-2019
Structura dizabilității primare la copii 0-18 ani după grade de dizabilitate,
aa.2015-2019
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În funcţie de nozologia în baza căreia s-a stabilit dizabilitatea primară, pe parcursul ultimilor ani
predomină malformațiile congenitale, deformațiile și anomaliile cromosomiale (indicatori constanți).
În anul 2019, primul loc le revine tulburărilor mentale și de comportament - 388 cazuri (a.2018-313
cazuri), inclusiv retardul mental - 227 cazuri. Pe locul doi s-au plasat malformațiile congenitale,
deformaţiile şi anomaliile cromosomiale - 361 cazuri (an. 2018 - 324 cazuri), inclusiv malformații
congenitale ale aparatului circulator -118 cazuri (an. 2018 - 106 cazuri). Locul trei revine patologiilor
sistemului nervos - 205 cazuri (an. 2018 - 152 cazuri).
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De menționat, că în anul 2019 se menține practic la același nivel ca în anul 2018 - 6,0% (87 cazuri)
ponderea bolilor endocrine, de nutriție și metabolism, comparativ cu anii 2016-2017 (5,1-5,2%),
plasîndu-se pe locul IV.
Patologiile sistemului osteo-articular, muşchilor şi ţesutului conjunctiv – 81 (5,6%) cazuri. Bolile
aparatului respirator – 12 cazuri (0,8%), bolile ochiului și anexelor sale – 57 cazuri (3,9%), grad mediu
în 53%. Bolile urechii și apofizei mastoide – 47 cazuri, inclusiv surditatea – 44 cazuri, care a adus la
grad accentuat în 75%.
Structura dizabilității primare conform nozologiilor predominante la persoane în vârstă de 0-17 ani 11 luni
29 zile, an.2015-2019
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Dizabilitatea repetată la persoane în vîrstă de 0-17 ani 11 luni 29 zile
În anul 2019, gradul de dizabilitate a fost stabilit repetat pentru 6249 copii de la 0-17 ani 11 luni 29
zile, din totalul de 6353 expertizați repetat. Comparativ cu anul 2018 numărul persoanelor expertizate
repetat a crescut cu 12,1%, iar ponderea numărului persoanelor încadrate repetat în grad de
dizabilitate a crescut cu 11,6%.
Distribuția dizabilității repetate după mediul de trai: din mediul urban 2276 (36,4%) copii, inclusiv
grad sever- 549 copii (24,1%), grad accentuat- 1068 copii (46,9%), grad mediu- 659 copii (29%); din
sectorul rural 3973 copii (63,6%), grad sever 679 copii (17,1%), grad accentuat-1893 copii (47,6%), și
mediu-1401 copii (35,3%).
Pentru categoria de vârstă 0 - 17 ani 11luni 29 zile, în anul 2019, comparativ cu anul 2018 a
descrescut procentul de reîncadrare cu 1,3% (de la 99,7% până la 98,4%).
Dizabilitatea fără termen de reexpertizare la persoane în vîrstă de 0–17 ani 11 luni 29 zile
Încadrarea persoanelor în vîrstă de 0-17 ani 11 luni 29 zile în grad de dizabilitate stabilită fără termen,
2019

CNDDCM
Total

Număr total dizabilităţi Număr persoane cu
(primare și repetate) dizabilităţi stabilite f/t
a.2018
6821

a.2019
7691

a.2018
461

Sursa: CNDDCM
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a.2019
883

Ponderea dizabilităţi
f/t din total dizabilităţi
(primare și repetate)
a.2018
a.2019
6,8
11,5

Concluzii.
În anul 2019, în vederea realizării prevederilor tratatelor internaționale, documentelor strategice
naționale, Programului de activitate a Guvernului și Ministerului, s-a reușit înregistrarea mai multor
progrese în ceea ce priveşte incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv:
- au fost operate modificări la Legea nr. 499/1999 privind alocațiile sociale de stat pentru unele
categorii de cetățeni, care prevăd:
 includerea unei noi categorii de beneficiari de alocații sociale de stat - persoanelor cu
dizabilități severe, stabilite până la vârsta de 23 de ani, cuantumul cărora constituie 100% din
cuantumul pensiei minime pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de
către Guvern;
 a fost majorat cu 40% cuantumul alocațiilor sociale pentru persoane cu dizabilități severe,
accentuate și medii, și care constituie după modificare - 80% din cuantumul pensiei minime pentru
persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii, stabilit anual de către Guvern.
- a fost reglementat prin Hotărîre de Guvern modul de organizare și funcționare a Serviciului de
asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități și Standardele minime de calitate” și
realizată contractarea de către Minister a Serviciului menționat;
- a fost reglementat prin Hotărîre de Guvern modul de organizare și funcționare a Serviciului
social „Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități şi a Standardele minime de calitate”;
- au fost îmbunătățite prevederile legislației în vederea asigurării dreptului persoanelor cu
dizabilităţi ale aparatului locomotor de a beneficia de facilități la importul mijloacelor de transport
destinate pentru transportarea acestora și scutirea de taxa pentru folosirea drumurilor;
- a fost constituită Instituția publică ”Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și
Reabilitare”, prin reorganizarea din întreprindere de stat în instituție publică a CREPOR-lui;
- a fost reglementat procesul de subvenționare a angajatorilor pentru crearea sau adaptarea
locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități și îmbunătățirea serviciilor, măsurilor de ocupare în
câmpul muncii pentru această categorie de persoane;
- a fost asigurat schimbul de date și informații dintre CNDDCM și alte instituții; excluderea
cotoarelor; îmbunătățirea procesului de repartizare aleatorie a dosarelor; stabilirea termenului pentru
depunerea și examinarea dosarelor în cadrul Consiliului, ș.a.
Cu toate că au fost întreprinse mai multe acțiuni și sunt mai multe realizări concrete în domeniu, mai
este necesar în continuare de întreprins măsuri în vederea implementării prevederilor Convenției ONU
privind drepturile persoanelor cu dizabilități, a recomandărilor, observațiilor experților Comitetului
ONU, precum și a observațiilor raportorilor speciali ONU care au vizitat Republica Moldova.
Astfel, pentru anul 2020, ne propunem următoarele priorități, inclusiv:
1. Implementarea în continuare a Programului național de incluziune socială a persoanelor cu
dizabilități pentru anii 2017-2022, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 723 din 8 septembrie 2017;
2. Implementarea Programului național de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități
intelectuale și psihosociale din instituțiile rezidențiale gestionate de Agenția Națională Asistență
Socială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 893 din 12 octombrie 2018 și a Planurilor de
transformare a instituțiilor rezidențiale;
3. Îmbunătățirea și perfecționarea regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor
sociale „Locuință protejată”, „Plasament familial pentru adulţi” și „Casă comunitară”, inclusiv ajustarea
la necesitățile prestatorilor și beneficiarilor de servicii, inclusiv în contextul realizării procesului de
dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării;
4. Ajustarea cadrului normativ în contextul realizării procesului de reinginerie și digitizăre a
serviciului public „Determinarea dizabilității și capacității de muncă”, care va asigura creșterea calității
și accesibilității populației la serviciul public menționat, precum și implementarea în continuaare a
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reformei sistemului de determinare a dizabilității;
5. Elaborarea și aprobarea Metodologiei de calculare a prețurilor la mijloacele ajutătoare tehnice
confecționate de către Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și
Reabilitare”;
6. Majorarea veniturilor și cheltuielilor Fondului de susținere a populației pentru finanțarea
pachetului minim de servicii sociale, respectiv subvenționarea APL II/structurilor teritoriale de
asistență socială pentru dezvoltarea Serviciului social „Asistență personală”;
7. Elaborarea Raportului doi și trei, combinat, privind implementarea Convenfiei ONU privind
drepturile persoanelor cu dizabilitali și a Observațiilor finale ale Comitetului ONU pentru drepturile
persoanelor cu dizabilități, din 2017;
8. Organizarea, participarea, în parteneriat și cu suportul ONG-lor și donatorilor din domeniu, la
diferite conferințe, seminare, training-uri, ș.a., în scopul consolidării capacităților angajaților
instituțiilor publice implicate în procesul de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități.
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