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SUMAR EXECUTIV 

 

Propunerea de politici publice dată ţine de revitalizarea și dezvoltarea sectorului industrial. Ea 
vine să soluţioneze problema care constă în activitatea investiţională industrială redusă și în 
descreștere. 
 
În procesul definirii problemei, au fost organizate mese rotunde și au fost intervievaţi mai mulţi 
factori interesaţi, așa ca asociaţiile de business, potenţialii investitori, autorităţile publice locale 
care sunt în proces de negocieri cu investitori industriali, precum și au fost consultate informaţii 
utile privind problema în cauză. 
 

În cele din urmă, au fost identificate un șir de cauze principale, care influenţează negativ decizia 

investitorilor industriali, atît locali cît și străini, de a lansa activitatea de producere în Republica 

Moldova, rezolvarea cărora este în competenţa autorităţilor publice și care nu au o acoperire 

clară în cadrul altor politici sau acte normative. Cauzele date sunt: 

 accesul limitat la terenuri industriale pentru lansarea și desfășurarea activităţii industriale; 

 costuri și riscuri mari legate de procedurile birocratice la iniţierea și desfășurarea activităţii 

industriale; 

 costuri și riscuri mari legate de controlul de stat al activităţii de întreprinzător; 

 cheltuieli mari la importul echipamentului, materiei prime și altor bunuri necesare lansării 

activităţii industriale; 

 cheltuieli mari pentru racordarea la utilităţi. 

Investitorii străini au menţionat și alte cauze, așa ca costurile legate de impozitele din Republica 

Moldova, sugerînd ca măsură de reducere a cheltuielilor investitorilor industriali garantarea 

scutirii de impozitul pe venit pentru o perioadă îndelungată de timp, precum și un șir de alte 

facilităţi, așa ca scutiri de TVA, accize, și orice taxe vamale. Însă, facilităţile fiscale și vamale sunt 

oferite deja în cadrul Zonelor Economice Libere și prin urmare nu au fost abordate în opţiunile 

din această propunere de politici publice. 

 

Propunerea de politici publice dată își propune niște obiective măsurabile și realiste, atingerea 
cărora va însemna soluţionarea problemei: 

 Asigurarea unui ritm mediu anual de creștere a volumului producţiei industriale de 10%, 
pînă în 2015. 

 Creșterea ponderii industriei în PIB pînă la 20-22%, pînă în 2015. 

 Creșterea ponderii populaţiei ocupate în industrie pînă la 20% din numărul total al 
populaţiei ocupate, pînă în 2015. 

Obiectivele menţionate mai sus sunt reflectate și în Strategia de dezvoltare a industriei pe 
perioada pînă în anul 2015, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 1149 din 05.10.2006. 

 Creșterea investiţiilor în capitalul fix din industrie în mediu cu cel puţin 20% pe an, pînă în 
2015. 
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 Creșterea ponderii terenurilor pe care se desfășoară activitate industrială. 
Asupra acestor indicatori vor influenţa și alţi factori, dar contribuţia politicilor propuse în acest 

document ar fi semnificativă. În procesul monitorizării implementării politicii propuse, va fi 

stabilită contribuţia concretă a politicii la atingerea obiectivelor menţionate și vor fi luate 

măsuri de corectare după necesitate. Contribuţia politicii va fi măsurată prin beneficiile 

generate de această politică, care sunt descrise la capitolul analiza impacturilor. 

 

În scopul atingerii obiectivelor și soluţionării problemei, se propune remanierea cauzelor 

definite mai sus, pentru care au fost identificate un șir de soluţii posibile, care s-au redus la 

următoarele: 

 schimbarea destinaţiei terenului agricol destinat lansări activităţii industriale cu scutirea de 
cheltuielile legate de această procedură; 

 atribuirea gratuită a terenului și activelor proprietate publică în folosinţă investitorilor 
industriali cu acordarea dreptului de privatizare a acestora după darea în exploatare a 
construcţiilor cu destinaţie industrială; 

 amînarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la materialele şi echipamentele importate în 
scopul construirii infrastructurii şi utilităţilor necesare lansării activităţii industriale, pînă la 
darea în exploatare a acestora; 

 contribuţia financiară din partea bugetului de stat și locale pentru crearea infrastructurii 
destinate lansării activităţii industriale; 

 optimizarea procedurilor birocratice la lansarea și desfășurarea activităţilor investitorilor 
industriali, prin crearea unei comisii speciale pe lîngă consiliul local, care va coordona 
obţinerea actelor permisive; 

 optimizarea controalelor de stat prin aprobarea unui grafic de controale. 
 

Soluţiile date au fost grupate în două opţiuni: 

1. Adoptarea legii noi cu privire la parcurile industriale (oferirea facilităţilor de stat pentru 
investitorii industriali în cadrul parcurilor industriale, pe un teren de cel puţin 5 ha). 

2. Oferirea facilităţilor de stat pentru toţi investitorii industriali, indiferent de faptul dacă sunt 
amplasaţi sau nu în parcuri industriale și indiferent de mărimea terenului. 

Pe lîngă aceste opţiuni, a fost considerată și opţiunea „status quo”, care înseamnă păstrarea 

situaţiei și măsurilor existente, fără careva intervenţii adăugătoare. 

 

Cele două opţiuni, care presupun careva intervenţii adăugătoare, au fost comparate în baza 

analizei impacturilor pozitive și negative cauzate de acestea. În scopul comparării mai bune a 

opţiunilor menţionate mai sus, opţiunea „status quo” – a nu face nimic adăugător – a fost 

folosită drept scenariu de bază, celelalte opţiuni cauzînd schimbarea acestui scenariu. 

Schimbările respective reprezentă impacturile celor două opţiuni și servesc drept bază pentru 

compararea lor și alegerea opţiunii recomandate. Conform opiniei specialiștilor, în anul acesta 

situaţia economica va începe să se amelioreze ușor. Beneficiile celorlalte opţiuni vor lua în 
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calcul doar efectele generate de către intervenţiile propuse și nu efectele generate în cadrul 

opţiunii „status quo”. 

 

Analiza impactului opţiunilor 
Impacturile Opțiunea 2. Adoptarea legii noi cu privire la parcurile 

industriale 

Opțiunea 3. Oferirea facilităților pentru toți 

solicitanții 

IMPACTUL FISCAL 

Pozitiv  Majorarea încasărilor (impozite și TVA) și 

economiilor anuale la bugetul public cu circa 84 

milioane euro. 

 Majorarea încasărilor (impozite și TVA) și 

economiilor anuale la bugetul public cu circa 42 

milioane euro. 

Negativ  Cel puţin 13 milioane euro costuri la bugetul public 

pentru cofinanţarea creării infrastructurii externe a 

parcurilor industriale. 

 Cel puţin 13 milioane euro costuri la bugetul public 

pentru cofinanţarea creării infrastructurii externe 

pentru investitorii industriali. Reieșind din limitele 

bugetului, și pentru a asigura o comparabilitate mai 

bună dintre opţiuni, s-a presupus că pentru această 

opţiune va fi alocată aceiași sumă ca și în opţiunea 2. 

 Pierderi la bugetul public de la scutirea de plăţile 

legate de schimbarea destinaţiei terenurilor agricole 

de circa 1,2 milioane euro. 

IMPACTUL ECONOMIC 

Pozitiv  Investiţiile în parcurile industriale vor fi de cel 

puţin 850 milioane euro, iar cifra de afaceri de circa 

540 milioane euro anual. Cifra de afaceri este estimată 

pentru momentul cît rezidenţii parcurilor vor deveni 

funcţionali. 

 Investitorii industrial vor economisi circa 4,4 

milioane euro din scutirea de taxa de schimbarea a 

destinaţiei terenului agricol. 

 Soluţia de ghișeu unic și optimizarea controalelor 

de stat va reduce cheltuielile și riscurile investitorilor 

industriali. 

 Va fi stimulată dezvoltarea antreprenorialului în 

regiunile unde vor fi create parcurile industriale 

 Investiţiile în industrie vor fi de circa 425 milioane 

euro, iar cifra de afaceri a acestor investitori de circa 

270 milioane euro anual, în momentul cînd investitorii 

vor fi funcţionali. 

 Investitorii industrial vor economisi circa 1,2 

milioane euro din scutirea de taxa de schimbarea a 

destinaţiei terenului agricol. 

 Reducerea cheltuielilor și riscurilor pentru 

investitorii industriali ca urmare a soluţiei de ghișeu 

unic va fi mai mică ca în cazul opţiunii 2. 

 Va fi stimulată dezvoltarea antreprenorialului în 

regiunile unde vor fi create parcurile industriale, dar 

mai puţin ca în cazul opţiunii 2. 

Negativ Rezidenţii parcurilor industriale vor prelua o parte din 

forţa de muncă a întreprinderilor existente și vor cauza 

majorarea costurilor forţei de muncă din regiune. 

Investitorii industriali vor prelua o parte din forţa de 

muncă a întreprinderilor existente și vor cauza 

majorarea costurilor forţei de muncă din regiune. 

IMPACTUL SOCIAL ȘI ASUPRA SĂRĂCIEI 

Pozitiv  Indirect de la această opţiune vor beneficia circa 

255.000 de oameni. 

 Vor fi create de la 6400 pînă la 23800 locuri de 

muncă. 

  În regiunile unde vor fi create parcuri industriale, 

se vor întoarce acasă pînă la 40% din persoanele care 

lucrează peste hotare. 

 Fondul de remunerare a muncii se va majora cu 

circa 40 milioane euro anual. 

 Comunităţile din regiunile unde vor fi create 

parcuri industriale vor beneficia de la infrastructura 

creată pentru parcuri. 

 Indirect de la această opiune vor benefica circa 

127.500 de oameni. 

 Vor fi create de la 3200 pînă la 11900 locuri de 

muncă. 

 În regiunile unde vor fi lansate activităţi industriale 

se vor întoarce acasă o parte din persoanele care 

lucrează peste hotare. 

 Fondul de remunerare a muncii se va majora cu 

circa 20 milioane euro anual. 

 Comunităţile din regiunile unde vor fi lansate 

activităţi industriale vor beneficia de la infrastructura 

creată. 
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Impacturile Opțiunea 2. Adoptarea legii noi cu privire la parcurile 

industriale 

Opțiunea 3. Oferirea facilităților pentru toți 

solicitanții 

Negativ Nu au fost identificate impacturi sociale negative. Nu au fost identificate impacturi sociale negative. 

IMPACTUL ECOLOGIC 

Pozitiv  Crearea și îmbunătăţirea infrastructurii va aduce 

beneficii mediului înconjurător. Staţiile de epurarea 

create sau restaurate care vor deservi și o parte din 

localităţile învecinate parcului industrial, vor permite 

reducerea poluării mediului înconjurător. 

 Infrastructura restaurată sau nou creată va 

permite consumarea mai eficientă a resurselor 

energetice. 

 O parte din investitorii locali se vor amplasa în 

parcuri industriale și respectiv se va reduce poluarea 

localităţilor. 

 Crearea și îmbunătăţirea infrastructurii va aduce 

beneficii mediului înconjurător. Staţiile de epurarea 

create sau restaurate care vor deservi și o parte din 

localităţile învecinate investitorului industrial, vor 

permite reducerea poluării mediului înconjurător. 

 Infrastructura restaurată sau nou creată va 

permite consumarea mai eficientă a resurselor 

energetice. 

Negativ  Vor fi efecte ecologice negative generale, cauzate 

de o activitate industrială sporită. Aceste efecte sunt 

greu de cuantificat și vor fi estimate la etapa studiului 

de fezabilitate cu privire la oportunitatea creării 

parcului industrial. Se presupune că efecte date se vor 

încadra în normativele existente admisibile, deoarece 

activitatea parcurilor se va supune legislaţiei ecologice 

din Republica Moldova.  

 Vor fi efecte ecologice negative generale, cauzate 

de o activitate industrială sporită. Aceste efecte sunt 

greu de cuantificat și vor fi estimate la etapa studiului 

de fezabilitate cu privire la oportunitatea plasării 

investiţiei industriale. Se presupune că efecte date se 

vor încadra în normativele existente admisibile, 

deoarece activitatea investitorilor industriali se va 

supune legislaţiei ecologice din Republica Moldova. 

 Vor fi scoase din uz terenurile agricole, cea ce 

poate prejudicia sectorul agricol, precum și flora și 

fauna. Se așteaptă că acest efect va fi mai mare ca în 

cazul opţiunii 2, deoarece nu va putea fi asigurat un 

control ca în cazul creării parcurilor industriale, unde 

este implicat un teren mai mare. 

IMPACTUL ADMINISTRATIV 

Pozitiv  Resursele administrative folosite la inspectarea 

activităţii investitorilor industriali va fi optimizată, 

datorită amplasării mai multor investitori pe un teren 

și organizării controalelor conform unui grafic 

prestabilit. 

 Nu se așteaptă careva efecte pozitive. 

Negativ  Vor fi create niște comisii noi. În scopul susţinerii 

procesului de crearea şi funcţionare a parcurilor 

industriale, vor fi create comisii speciale cu privire la 

susţinerea creării și funcţionării parcurilor industriale. 

Comisiile date vor include reprezentaţi ai consiliul 

local, instituţiilor interesate, și deţinătorilor reţelelor 

de utilităţi. Comisiile vor coordona obţinerea tuturor 

autorizaţiilor, avizelor, coordonărilor şi altor acte 

permisive necesare privind terenul, infrastructura şi 

construcţiile  destinate parcului. Există experienţă de 

organizare a comisiilor similare create cu suportul 

proiectului USAID|BIZPRO, în scopul facilitării obţinerii 

permiselor în construcţii. 

 Vor fi create niște comisii noi, în scopul susţinerii 

procesului de crearea şi funcţionare a întreprinderilor 

industriale. Comisiile date vor include reprezentaţi ai 

consiliul local, instituţiilor interesate, și deţinătorilor 

reţelelor de utilităţi. Comisiile vor coordona obţinerea 

tuturor autorizaţiilor, avizelor, coordonărilor şi altor 

acte permisive necesare privind terenul, infrastructura 

şi construcţiile destinate întreprinderii industriale. 

Există experienţă de organizare a comisiilor similare 

create cu suportul proiectului USAID|BIZPRO, în 

scopul facilitării obţinerii permiselor în construcţii. O 

diferenţă majoră faţă de situaţia din opţiunea 2 este 

faptul că nu în toate regiunile vor putea fi create așa 

comisii, din cauza capacităţilor administrative reduse. 
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Este recomandată opţiunea 2, care presupune acordarea unui număr de facilităţi menţionate 
mai sus pentru crearea parcurilor industriale. După cum rezultă din tabelul de mai sus, opţiunea 
dată va genera mai multe impacturi pozitive decît negative și impacturile pozitive vor fi mai 
mari ca în celelalte două opţiuni examinate. Mai mult ca atît, opţiunea dată va contribui cel mai 
mult la atingerea obiectivelor stabilite. 
 



[11] 
 

1. DESCRIEREA PROBLEMEI 

 

1.1. Definirea problemei 

 

Propunerea de politici publice dată ţine de revitalizarea și dezvoltarea sectorului industrial. Ea 
vine să soluţioneze problema care constă în activitatea investiţională industrială redusă și în 
descreștere. 
 
În procesul definirii problemei, au fost organizate mese rotunde și au fost intervievaţi mai mulţi 
factori interesaţi, așa ca asociaţiile de business, potenţialii investitori, autorităţile publice locale 
care sunt în proces de negocieri cu investitori industriali, precum și au fost consultate informaţii 
utile privind problema în cauză. Mai multe detalii despre problemă sunt expuse în subcapitolele 
următoare. 
 
În cele din urmă, au fost identificate un șir de cauze principale, care influenţează negativ decizia 
investitorilor industriali, atît locali cît și străini, de a lansa activitatea de producere în Republica 
Moldova, rezolvarea cărora este în competenţa autorităţilor publice și care nu au o acoperire 
clară în cadrul altor politici publice sau acte normative: 
 
1. Acces limitat la terenuri industriale pentru lansarea și desfășurarea activității industriale. 

Această problemă este caracterizată prin insuficienţa de teren industrial și procedura 
problematică de schimbare a destinaţiei terenului agricol, care se face prin lege sau prin 
hotărîre de Guvern, conform prevederilor Codului funciar. Problema insuficienţei 
terenurilor industriale este în special acută în afara orașelor Chișinău și Bălţi. Mai mult ca 
atît, chiar dacă există terenuri industriale disponibile, cele private sunt prea scumpe iar cele 
de stat nu pot fi obţinute ușor. Această problemă a fost menţionată în mai multe surse, 
inclusiv „Studiul oportunităţilor de dezvoltare a parcurilor industriale în Republica 
Moldova”.1 

 
2. Costuri și riscuri mari legate de procedurile birocratice la inițierea și desfășurarea 

activității industriale. Deși este o problemă generală pentru Republica Moldova, ea este în 
special acută pentru sectorul industrial, deoarece acesta este foarte intensiv din punct de 
vedere tehnologic și respectiv este subiectul numeroaselor reglementări și acte permisive 
atît în domeniile generale precum și în domeniul securităţii industriale și construcţiei. 
Această cauză a fost validată și de alte surse existente, așa ca Cartea Albă publicată de către 
Asociaţia Investitorilor Străini2, Studiul Băncii Mondiale “Doing Business”, unde Republica 
Moldova se poziţionează printre ultimele locuri la capitolul „obţinerea permiselor în 

                                                           
1
 Proiectul finanţat de către EUROPAID: „Studiul oportunităţilor de dezvoltare a parcurilor industriale în Republica 

Moldova”, iulie 2009 
2
 www.fia.md 
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construcţii”3, și „Studiul oportunităţilor de dezvoltare a parcurilor industriale în Republica 
Moldova”, menţionat anterior. 

 
 
3. Costuri și riscuri mari legate de controlul de stat al activității de întreprinzător. La fel ca și 

cauza precedentă, deși controlul de stat este o problemă generală pentru Republica 
Moldova, acesta reprezintă o barieră semnificativă în special pentru sectorul industrial. 
Problema dată este recunoscută de toţi factorii interesaţi, a fost menţionată în diferite 
studii elaborate cu suportul donatorilor, așa ca studiul „Cost of Doing Business”, elaborat de 
către Banca Mondială, și a fost reflectată în documente strategice ale Guvernului. 

 
4. Cheltuieli mari la importul echipamentului, materiei prime și altor bunuri necesare lansării 

activității industriale. Ponderea principală în aceste cheltuieli o constituie taxa pe valoarea 
adăugată, precum și cerinţa achitării acestei taxe la momentul importului mărfurilor. Taxa 
pe valoarea adăugată este de 20% din valoarea bunurilor importate, ceea ce reprezintă un 
cost important pentru investitori.  

 
5. Cheltuieli și riscuri majore asociate cu procedurile de import-export. Această problemă se 

datorează procedurilor vamale de lungă durată și costisitoare, acestea fiind foarte 
ineficiente, implicînd un grad înalt de corupţie. Această problemă a fost menţionată de toţi 
investitorii intervievaţi, care au efectuat proceduri vamale atît la import cît și export. 
Această problemă este validată și de către studiul Băncii Mondiale „Doing Business”, care 
plasează Republica Moldova pe locul 140 din 183 de ţări, la capitolul procedurilor de 
import-export. 

 
6. Cheltuieli mari pentru racordarea la utilități. În Republica Moldova, infrastructura de 

utilităţi este slab dezvoltată și are un grad avansat de uzură. Aceasta reprezintă o problemă 
majoră în special pentru investitorii industriali4, care necesită capacităţi semnificative de 
furnizare a utilităţilor, așa ca electricitate, gaz, apă și canalizare în procesul de producere. 
Prin urmare investitorii sunt nevoiţi să suporte cheltuieli semnificative pentru a repara sau 
construi infrastructura de utilităţi pînă la punctele de racordare cu furnizorii de servicii de 
utilităţi. 

 
7. Alte cheltuieli ale investitorilor industriali legate de impozitele din Republica Moldova. 

Investitorii străini au menţionat că o măsură care ar putea fi abordată în reducerea mai 
mare a cheltuielilor investitorilor industriali din Republica Moldova, ar fi scutirea de 
impozitul pe venit pentru o perioadă îndelungată de timp. La moment, în Republica 
Moldova există impozitul pe dividende și va fi reintrodus impozitul pe venit în 2012. 
Reprezentanţii investitorilor străini precum și Camera de comerţ moldo-italiană, au 
menţionat că există o concurenţă între ţări și investitorii industriali preferă lansarea 

                                                           
3
 www.doingbusiness.org 

4
 Investiţiile străine directe în economia Republicii Moldova și perspectivele creșterii acestora în contextul 

vecinătăţii cu Uniunea Europeană, Ana Popa, Expert-Grup și ADEPT, 2007 
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activităţii în zone cu scutire de impozit pe venit pe o perioadă mai îndelungată. Pe lîngă 
aceasta, părţile interesate au menţionat un șir de alte facilităţi care ar permite reducerea 
cheltuielilor investitorilor industriali, așa ca scutiri de TVA, accize, și orice taxe vamale. 
Facilităţile fiscale și vamale menţionate în acest punct sunt oferite deja în cadrul Zonelor 
Economice Libere și prin urmare nu vor fi abordate în opţiunile din această propunere de 
politici publice. 

 

1.2. Situația actuală 

 

Activitatea investiţională industrială în Republica Moldova este redusă și în descreștere. Acest 
fapt poate fi constatat din graficele de mai jos. 
 
Dinamica ponderii industriei în PIB, % 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică 
 
Ponderea industriei în PIB este mică și în descreștere continua pe parcursul a mai multor ani. În 
2009 industria a constituit doar 13% din PIB. 
 
Dinamica creșterii volumului producției industriale, % față de anul precedent 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică 
 
Avînd în vedere ponderea mică a industriei în PIB, producţia industrială a înregistrat o creștere 
insuficientă pînă în 2006 și chiar o tendinţă negativă ulterior. 
 
Dinamica ponderii populației ocupate în industrie în totalul populației ocupate, % 
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* calculat în baza datelor trimestrului IV. Sursa: Biroul Naţional de Statistică 
 
La fel ca și ponderea industriei în PIB, ponderea populaţiei ocupate în industrie este mică, 
constituind doar 13.6% în 2009.  
 
Dinamica creșterii investițiilor în capital fix în industrie, % față de anul precedent 

 
Sursa: Biroul Naţional de Statistică 
 
Dinamica creșterii investiţiilor în capitalul fix în industrie a înregistrat o tendinţă pozitivă pe 
parcursul ultimilor ani, dar totuși insuficientă pentru revitalizarea și dezvoltarea acestui sector. 
Mai mult ca atît, în urma crizei economice, formarea brută de capital fix s-a diminuat în anul 
2009. 
 
Pană la criza economică din 2009, Republica Moldova a înregistrat progres nu numai la capitolul 
investiţiilor în capitalul fix în industrie, dar și a investiţiilor străine directe în general. Cu toate 
acestea, valoarea investiţiilor străine directe pe cap de locuitor a fost mult mai mică decît în 
ţările Europei Centrale și de Est.5 
 

1.1. Evoluția situației dacă nu sunt întreprinse măsuri adăugătoare 
 
Experţii locali și internaţionali susţin că Republica Moldova a atins cel mai scăzut nivel din 
timpul crizei anul trecut și în perioada următoare va înregistra o creștere economică. Printre 
scenariile mai optimiste, BERD prognozează o creștere a PIB de circa 4% în 20106. Pe lîngă 
                                                           
5
 Attracting foreign direct investment under high risk and volatility of international financial markets, Ion 

PÂRTACHI, Vitalie ARVINTE, Economia seria Management, Vol.12, Nr. 1 special/2009 

(http://www.management.ase.ro/reveconomia/2009-1s/7.pdf) 
6
 http://www.europalibera.org/content/article/1959825.html 
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aceasta, Guvernul prognozează o creștere a PIB de 2% și o majorare a indicatorilor care sunt 
descriși în capitolul precedent. Prin urmare situaţia economică în general și cea a industriei în 
special se va ameliora puţin. Totuși, Propunerea de politici publice dată nu ţine de ameliorarea 
crizei recente în sectorul industrial, dar de dezvoltarea acestui sector în perspectivă, precum și 
majorarea ponderii acestuia în PIB. Acest fapt poate fi atins prin oferirea unor stimulente de 
către sectorul public care vor aduce la creșterea fluxului de investiţii industriale locale și 
internaţionale. 
 

1.2. Politica publică actuală 

 

Cadrul strategic și angajamentele privind parcurile industriale 
 
Documente strategice prevăd mai multe măsuri de susţinere a sectorului industrial, printre care 
instrumentul cel mai avansat este susţinerea creării parcurilor industriale: 
 

 Programul de activitate al Guvernului RM „Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, 
Bunăstare” 2009-2013: Susţinerea creării unei reţele de parcuri industriale sub egida 
administraţiei publice locale, în special în zonele adiacente frontierei pentru încurajarea 
integrării întreprinderilor în lanţurile tehnologice internaţionale. 

 
 Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011: 

La componenta “Îmbunătăţirea climatului investiţional”, prevede continuarea dezvoltării 
conceptului de parcuri industriale prin instituirea unor unităţi noi, precum şi examinarea 
posibilităţii extinderii facilităţilor pentru rezidenţii acestor parcuri. 

 

 Strategia națională de dezvoltare pe anii 2008-2011: 
o La componenta „Atragerea investiţiilor, în special a celor străine directe”: promovarea 

oportunităţilor investiţionale prin asigurarea accesului investitorilor la zone economice 
libere, parcuri industriale şi inovaţionale etc. 

o La componenta „Promovarea unor instrumente eficiente pentru facilitarea convergenţei, 
dezvoltării şi creşterii economice a oraşelor, precum şi consolidarea reţelei oraşelor 
mici”: dezvoltarea infrastructurii economice (zone economice libere, parcuri industriale, 
centre de logistică) în localităţile-cheie. 

 

 Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare pe anii 2008-
2011: Înfiinţarea a trei parcuri industriale în raza de creştere regională pînă în 2011. 

 

 Strategia de atragere a investițiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2006-2015, 
aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 1288 din 09.11.2006, prevede măsuri în vederea 
creării parcurilor industriale. 
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 Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015, aprobată prin Hotărîrea 
de Guvern nr. 1149 din 05.10.2006, prevede crearea parcurilor industriale și monitorizarea 
activităţii lor. 

 

 Planul de Dezvoltare Instituțională a Ministerului Economiei: „Identificarea grupărilor 
industriale şi inovaţionale de cluster existente şi potenţiale, perfectarea analizei diagnostic 
şi elaborarea programelor de dezvoltare pentru fiecare cluster. Elaborarea documentaţiei 
tehnice a clusterelor şi implementarea acţiunilor de dezvoltare a clusterelor şi parcurilor 
industriale ca element-cheie a clusterelor selectate. Modificarea şi completarea strategiilor 
naţionale în scopul valorificării potenţialului acestora de a stimula dezvoltarea clusterelor în 
cadrul domeniilor vizate de strategiile sectoriale”. 

 
Legea cu privire la parcurile industriale 
 
Legea nr. 164 din 13.07.2007 „Cu privire la parcurile industriale”, întrunește un șir de 
stimulente pentru crearea parcurilor industriale și atragerea investitorilor/rezidenţilor 
industriali. Articolul 20 prevede că în procesul constituirii şi funcţionării parcurilor industriale, 
statul şi autorităţile administraţiei publice locale vor asigura: 

 atribuirea terenului pentru constituirea parcului industrial pe teren liber; 

 transmiterea terenului în folosinţă administraţiei parcului industrial; 

 crearea infrastructurii tehnice şi de producţie necesare pentru desfăşurarea activităţilor de 
întreprinzător în cadrul parcului industrial; 

 dreptul prioritar al rezidenţilor de procurare, după încetarea funcţionării parcului, în modul 
stabilit de legislaţie, a terenurilor aflate în locaţiunea lor; 

 excluderea din circuitul agricol a terenurilor atribuite pentru constituirea parcurilor 
industriale, cu asumarea recuperării cheltuielilor legate de această procedură. 

 
Legea dată este însoţită de două hotărîri de Guvern: Hotărîrea Guvernului nr.41 din 23.01.2008, 
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de desfăşurare a concursului de selectare 
a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru realizare în cadrul parcului industrial; și 
Hotărîrea Guvernului nr.66 din 28.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la 
parcul industrial.  
 
Parcul industrial este definit ca: teritoriu delimitat, cu suprafaţa de cel puţin 5 ha, în care se 
desfăşoară activităţi economice, de producţie industrială, de prestare a serviciilor, de 
valorificare a cercetărilor ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, într-un regim de facilităţi 
specifice, în vederea valorificării potenţialului uman şi material al regiunii date. 
 
Legea dată, deși aprobată în 2007, nu a avut efecte pozitive pînă la moment. În baza legii a fost 
creat de jure, printr-o hotărîre de Guvern, un parc industrial în localitatea Căinari, care de facto 
nu funcţionează, adică pe teritoriu parcului nu se desfășoară nici o activitate economică.  
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Părţile interesate au menţionat un șir de probleme legate de legea în cauză, principalul neajuns 
este că legea, practic, nu oferă facilităţi în crearea parcurilor industriale pentru sectorul privat, 
dar reglementează în detalii crearea parcurilor în baza activelor proprietate publică, inclusiv 
crearea parcului de către stat prin hotărîre de Guvern. Deși legea prevede participarea și 
investitorilor privaţi la crearea parcului, aceasta limitează mult iniţiativa privată și prin urmare 
descurajează participarea sectorului privat, iar sectorul public, neavînd resurse și cunoștinţe 
suficiente în domeniu, nu poate de sine stătător crea parcuri. Mai mult ca atît legea în vigoare 
permite privatizarea terenului parcului de către rezidenţi numai după expirarea termenului de 
funcţionare a parcului, adică după cel puţin 15 ani. 
 
Reieșind din definiţia parcurilor industriale, crearea acestora ar însemna practic dezvoltarea 
activităţii industriale, ceea ce este în plină concordanţă cu obiectivele de bază ale acestei 
propuneri de politici publice. 
 

Cadrul normativ care ține de accesul la terenuri industriale 
 
Terenurile cu destinaţie industrială/economică pot fi incluse în planurile urbanistice în 
rezultatul unui studiu de fezabilitate preventiv, privind posibilitatea amplasări obiectului 
industrial în condiţiile dezvoltării social-economice a comunităţii/regiunii concrete, cum ar fi 
prezenţa infrastructurii, resurselor naturale, financiare, umane şi altele. Anterior includerii, 
terenurile urmează a fi selectate şi atribuite în conformitate cu prevederile actelor legislativ-
normative în vigoare: Codul funciar nr. 828 din 25 decembrie 1991 și Hotărîrea Guvernului nr. 
1451 din 24.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de atribuire, 
modificare a destinaţiei şi schimbul terenurilor. În rezultatul selectării terenului de către o 
comisie în componenţa reprezentanţilor instituţiilor nominalizate în actele menţionate, 
constituită de administraţia publică locală (APL), se întocmeşte un proces-verbal semnat şi 
ştampilat de persoanele participante. Ulterior, organele de mediu teritoriale eliberează 
încheierea privind selectarea terenului, act care serveşte drept bază la adoptarea deciziei APL 
de atribuire a terenului pentru activităţi economice. Procedura de selectare şi atribuire a 
terenurilor este stabilită prin Hotărîrea de Guvern nr. 1451 din 24.12.2007 şi este identică 
pentru toate terenurile, indiferent de amplasamentul lor. 
 
Etapa următoare ţine de procedura de elaborare a dosarului cadastral, care se efectuează de 
către Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului. Agenţia Relaţii Funciare şi 
Cadastru, la rîndul său, în cazul terenurilor agricole, elaborează şi prezintă Guvernului proiectul 
de hotărîre de Guvern privind schimbarea destinaţiei terenului agricol, cu dosarul cadastral, 
pentru examinare. Schimbarea destinaţiei se efectuează prin hotărîre de Guvern. Planul 
elaborat a obiectului se coordonează cu instituţiile participante (comisia) la etapa de selectare a 
terenului cu obţinerea avizelor respective şi susţinerea expertizei ecologice de stat (Legea nr. 
1515 din 16.06.1993  privind protecţia mediului înconjurător, art. 23, Legea nr. 851 din 
29.05.1996, privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător, 
art. 6). 
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După etapa menţionată mai sus, urmează procedura de obţinere a certificatului de urbanism, 
eliberat de APL, act ce permite proiectarea obiectelor preconizate pentru construcţii și care 
este eliberat în urma avizelor instituţiilor interesate. Proiectele de execuţie a lucrărilor de 
construcţie se coordonează şi se avizează de aceleaşi instituţii şi sunt supuse expertizei 
sanitare–ecologice, conform prevederilor Legilor nr. 1515 și nr. 851). 
 
În procesul funcţionării obiectelor industriale, sunt obligatorii deţinerea autorizaţiei de folosinţă 
specială a apei (Codul apelor nr. 1532 din 22.06.1993, art. 27) și autorizaţiei de emisii a 
poluanţilor în atmosferă (Legea nr.1422 din 17.12.1997, privind protecţia aerului atmosferic). 
 

1.3. Beneficiarii politicii publice propuse 

 

Intervenţia statului pentru rezolvarea problemei definite în această propunere de politici, ar 
avea următorii beneficiari: 
1. Investitorii industriali, care vor beneficia direct de facilităţile oferite în opţiunile propuse. 
2. Comunitatea locală, care va beneficia de la crearea locurilor de muncă și dezvoltarea 

infrastructurii locale. 
3. Administraţiile publice locale, care vor incasa mai multe venituri la buget din activitatea 

industrială, și vor reduce presiunea asupra bugetului în urma creării de noi locuri de muncă. 
4. Prestatorii de servicii de utilităţi, care vor beneficia de la facilităţi în vederea dezvoltării 

infrastructuri sale și ulterior de la mărirea consumului de utilităţi. 
5. Întreprinderile din regiune, care vor presta servicii investitorilor industriali noi, atrași în 

rezultatul oferirii facilităţilor. 
 

2. OBIECTIVELE POLITICII 

 

Pentru propunerea de politici publice dată au fost fixate niște obiective măsurabile și realiste, 
principalele din ele fiind stabilite și în documentele strategice în vigoare: 

 Asigurarea unui ritm mediu anual de creștere a volumului producţiei industriale de 10%, 
pînă în 2015. 

 Creșterea ponderii industriei în PIB pînă la 20-22%, pînă în 2015. 

 Creșterea ponderii populaţiei ocupate în industrie pînă la 20% din numărul total al 
populaţiei ocupate, pînă în 2015. 

Obiectivele menţionate mai sus sunt reflectate și în Strategia de dezvoltare a industriei pe 
perioada pînă în anul 2015, aprobată prin Hotărîrea de Guvern nr. 1149 din 05.10.2006. 

 Creșterea investiţiilor în capitalul fix din industrie în mediu cu cel puţin 20% pe an, pînă în 
2015. 

 Creșterea ponderii terenurilor pe care se desfășoară activitate industrială. 
Obiectivele date vor servi și ca indicatori care vor fi monitorizaţi anual.  
 

Asupra acestor indicatori vor influenţa și alţi factori, dar contribuţia politicilor propuse în acest 

document ar fi semnificativă. În procesul monitorizării implementării politicii propuse, va fi 
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stabilită contribuţia concretă a politicii la atingerea obiectivelor menţionate și vor fi luate 

măsuri de corectare după necesitate. Contribuţia politicii va fi măsurată prin beneficiile 

generate de această politică, care sunt descrise la capitolul analiza impacturilor. 

 

3. OPŢIUNILE DE SOLUŢIONARE A PROBLEMEI ȘI ANALIZA IMPACTURILOR 

 

Identificarea opţiunilor de soluţionare a problemei a fost efectuată în două etape: 
1. Mai întîi au fost identificate soluţiile posibile pentru fiecare din cauzele activităţii 

investiţionale industriale reduse și în descreștere. În urma analizei, din setul de soluţii au 
fost recomandate cîte o soluţie pentru fiecare cauză a problemei. 

2. Soluţiile recomandate pentru cauzele problemei au fost grupate în două opţiuni distincte: 
(a) Oferirea facilităţilor identificate, în cadrul parcurilor industriale și (b) Oferirea facilităţilor 
pentru toţi investitorii industriali. Pe lîngă aceste două opţiuni a fost analizată și opţiunea 
„status quo”, care constă în păstrarea măsurilor existente fără intervenţii adăugătoare. 

 

3.1. Cauzele activității investiționale industriale reduse și posibilele soluții oferite de către 

stat 

 

1. Cauza: Acces limitat la terenuri industriale pentru lansarea și desfășurarea activităţii 
industriale. 

 
 
Soluţii posibile: 
 
1.1. Teren și active imobiliare proprietate publică: 
1.1.1. Darea în folosinţă pe un termen lung a clădirilor și terenurilor publice cu destinaţie 

industrială. La moment activele de stat sunt date în folosinţă în special în baza licitaţiei. 
Pentru a facilita dezvoltarea industriei pe terenurile date, se propune ca activele să fie 
date în folosinţă în baza concursurilor investiţionale, prin care investitorul se obligă să 
folosească activele conform destinaţie și să investească o anumită sumă de bani în 
lansarea activităţii industriale. 

1.1.2. Vînzarea clădirilor și terenurilor de stat cu destinaţie industrială și a terenurilor cu 
destinaţie agricolă. La moment vînzarea activelor se face în special în bază de licitaţie. 
Pentru a facilita dezvoltarea industriei pe terenurile date, se propune ca activele să fie 
privatizate după ce acestea au fost date în folosinţă conform opţiunii descrise mai sus și 
după ce investitorul și-a onorat obligaţiunile privind folosirea terenului conform 
destinaţiei și investirea unei sume de bani în lansarea activităţii. 

 
1.2. Teren cu destinaţie agricolă: 
1.2.1. Schimbarea gratis a destinaţiei terenurilor agricole aflate în proprietatea publică. 
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1.2.2. Schimbarea gratis a destinaţiei terenurilor agricole proprietate privată. La moment 
cheltuielile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru schimbarea destinaţiei terenului 
agricol sunt în mediu de 1,2 milioane lei pe hectar. 

1.2.3. Acordarea dreptului autorităţilor publice locale de schimbare a destinaţiei terenului 
agricol. Această opţiune nu va fi examinată, deoarece ţine de o altă politică, mai vastă, 
în domeniul decentralizării/autonomiei locale. 

 
1.3. Teren aferent construcţiilor: 
1.3.1. Permiterea separării terenurilor aferente construcţiilor existente. Soluţia dată nu va fi 

analizată în această propunere de politici deoarece există un proiect de hotărîre de 
Guvern în acest sens. 

 
2. Cauza: Costuri și riscuri mari legate de procedurile birocratice la iniţierea și desfășurarea 

activităţii industriale. 
 
Soluţii posibile: 
2.1. Crearea ghișeului unic (crearea oficiului frontal) pentru toate tipurile sau majoritatea 

tipurilor de acte permisive, cu elaborarea unui regulament de interacţiune dintre toate 
organele implicate. Această soluţie este greu de realizat în termeni restrînși, deoarece 
vizează practic toate organele cu competenţe de reglementare a activităţii de 
întreprinzător. Prin urmare această soluţie va fi lăsată pentru un cadrul normativ separat. 

2.2. Coordonarea obţinerii tuturor actelor permisive de către un organ de stat imparţial, așa ca 
Ministerul Economiei, prin organizarea și coordonarea procesului de examinare a cererilor 
de către organele implicate. Scopul acestei măsuri este excluderea interacţiunii directe 
dintre solicitant și organul care emite actul permisiv. Această măsură ar necesita cheltuieli 
majore pentru crearea capacităţilor în cadrul Ministerului Economiei și nu este 
recomandată pentru propunerea de politici dată. 

2.3. Coordonarea obţinerii tuturor actelor permisive de către Consiliul naţional pentru 
promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională. În acest scop ar trebui de 
creat un grup de lucru tehnic care ar include toate organele competente. Scopul acestei 
măsuri este excluderea interacţiunii directe dintre solicitant și organul care emite actul 
permisiv. Această măsură ar necesita cheltuieli majore pentru crearea capacităţilor în 
cadrul Consiliului și nu este recomandată pentru propunerea de politici dată. 

2.4. Coordonarea obţinerii tuturor actelor permisive de către autorităţile publice locale (APL). 
Aici ar putea fi creat un grup de lucru care ar include toate organele competente din 
teritoriu. Există precedent în acest sens în unele regiuni unde, cu suportul proiectului 
USAID|BIZPRO, au fost create ghișee unice în domeniul construcţiilor7. Scopul acestei 
măsuri este excluderea interacţiunii directe dintre solicitantul și organul care emite actul 
permisiv. Această măsură poate să fie costisitoare pentru APL mici. Dar s-ar putea oferi 
acest drept APL care are resurse pentru dezvoltarea acestei soluţii, prin obligarea tuturor 
organelor să folosească APL ca oficiul frontal. Acest mecanism va lucra doar dacă există 
voinţă în cadrul APL. Un risc major al acestei soluţii este interacţiunea directă al 

                                                           
7
 www.biztar.md 
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întreprinzătorului cu APL. Parţial acest risc poate fi diminuat prin implicarea Ministerului 
Economiei și/sau Consiliului naţional pentru promovarea proiectelor investiţionale de 
importanţă naţională. Acesta este soluţia recomandată pentru optimizarea procedurilor 
birocratice. 

 
3. Cauza: Costuri și riscuri mari legate de controlul de stat al activităţii de întreprinzător. 
 
Soluţii posibile: 
3.1. Aprobarea unui grafic pentru toate controalele de stat și limitarea controalelor 

neplanificate. Aici s-ar putea folosi experienţa zonelor economice libere (ZEL). Riscul 
acestei soluţii este că nu va putea fi asigurată pentru toţi întreprinzătorii. Mai mult ca atît, 
fără un control asupra acestui proces nu va avea efectul dorit. Unii rezidenţi din ZEL au 
menţionat că sunt inspectaţi în afara graficului dar nu doresc să divulge inspectorii din 
frică. Un control în acest sens ar putea fi efectuat periodic de către Ministerul Economiei. 
Aceasta este soluţia recomandată pentru problema menţionată. 

3.2. Coordonarea tuturor controalelor de către un organ de stat imparţial, așa ca Ministerul 
Economiei, și însoţirea inspectorilor în timpul vizitei și interacţiunii cu întreprinzătorul. 
Această măsură ar fi prea costisitoare. 

3.3. Coordonarea tuturor controalelor de către Consiliul naţional pentru promovarea 
proiectelor investiţionale de importanţă naţională. În acest scop ar trebui de creat un grup 
de lucru tehnic care ar include toate organele competente. Ar trebui ca unul sau mai mulţi 
reprezentanţi imparţiali din cadrul grupului de lucru să însoţească inspectorii. La fel ca și 
soluţia precedentă, această măsură ar fi prea costisitoare. 

 
4. Cauza: Cheltuieli mari la importul echipamentului, materie primă și altor bunuri necesare 

lansării activităţii industriale. 
 
Soluţii posibile: 
4.1. Scutirea necondiţionată de taxa pe valoarea adăugată la importul echipamentului nou, 

materiei prime și altor bunuri necesare lansării activităţii industriale. Această măsura este 
greu de monitorizat și poate aduce prejudicii semnificative bugetului public. 

4.2. Amînarea achitării TVA pentru echipamentul nou, materia primă și alte bunuri necesare 
lansării activităţii industriale. 
Această măsură nu implică pierderi semnificative pentru bugetul public și este soluţia 
recomandată. 

 
5. Cauza: Cheltuieli și riscuri esenţiale asociate cu procedurile de import-export. 
 
Soluţii posibile: 
5.1. Crearea posturilor vamale adăugătoare, în regiunile cu mai multă activitate industriala, prin 

delegarea unei persoane de la vamă care va perfecta toate procedurile vamale. Această 
soluţie ar fi prea costisitoare. 

5.2. Optimizarea tuturor procedurilor vamale. Asupra acestei soluţii se lucrează deja în cadrul 
altor politici și nu va fi abordată în cadrul propunerii de politici dată. 
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6. Cauza: Cheltuieli mari pentru racordarea la utilităţi. 
 
Soluţii posibile: 
 
6.1. Sursele de finanţare a infrastructurii din mijloace publice: 
6.1.1. Planificarea fondurilor în bugetul de stat pentru investiţii în infrastructura necesară 

lansării activităţii industriale. Banii vor fi alocaţi pentru cofinanţarea construcţiei 
infrastructurii în limita resurselor disponibile. 

6.1.2. Planificarea fondurilor în bugetele locale pentru investiţii în infrastructura necesară 
lansării activităţii industriale. Banii vor fi alocaţi pentru cofinanţarea construcţiei 
infrastructurii în limita resurselor disponibile. 

6.1.3. Folosirea mijloacelor Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională în scopul finanţării 
construcţiei infrastructurii necesare lansării activităţii industriale în limita resurselor 
disponibile. Aceste mijloace sunt planificate în fiecare an și dezvoltarea infrastructurii se 
încadrează perfect în obiectivele Fondului. Această sursă va fi folosită în cadrul 
propunerii de politici dată. 

Se recomandă folosirea tuturor surselor de finanţare indicate mai sus. 
 
6.2. Modalitatea de finanţare: 
6.2.1. În cazul Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională, va fi aplicat cadrul normativ 

existent și finanţarea va fi alocată prin Agenţiile de dezvoltare regională. 
6.2.2. În cazul fondurilor de la bugetul de stat, de către Ministerul Economiei vor fi organizate 

concursuri de finanţare a lucrărilor de construcţie a infrastructurii. 
6.2.3. În cazul fondurilor de la bugetele locale, de administraţiile publice locale vor fi 

organizate concursuri de finanţare a lucrărilor de construcţie a infrastructurii. 
 
6.3. Dreptul de proprietate asupra infrastructurii: 
6.3.1. După construirea infrastructurii de utilităţi, aceasta va fi dată în proprietate furnizorilor 

de utilităţi. 
6.3.2. După construirea drumurilor și infrastructurii similare, aceasta va fi dată în proprietate 

administraţiei publice locale. 
 

3.2. Opțiunile și analiza impacturilor 

 

Soluţiile menţionate mai sus au fost grupate în două opţiuni distincte care au fost comparate cu 
opţiunea “status quo”. 
 
Opţiunile analizate sunt: 
1. Opţiunea 1. Status quo. 
2. Opţiunea 2. Adoptarea legii noi cu privire la parcurile industriale (oferirea facilităţilor pentru 

investitorii industriali în cadrul parcurilor industriale). 
3. Opţiunea 3. Oferirea facilităţilor de stat pentru toţi investitorii industriali. 
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Opțiunea 1. Status quo 

 

Această opţiune presupune păstrarea situaţiei actuale, adică neintervenţia adăugătoare din 
partea statului. Situaţia actuală este parţial descrisă la capitolul „Definirea Problemei”. 
 
În scopul comparaţiei mai bune între opţiuni, opţiunea „status quo” a fost folosită drept 
scenariu de bază iar celelalte opţiuni cauza schimbări în acest scenariu. Schimbările respective 
vor reprezenta impacturile opţiunilor și vor servi drept baza pentru compararea lor și alegerea 
celei mai favorabile opţiuni. 
 
Conform opiniei specialiștilor, în anul acesta situaţia economica va începe să se amelioreze ușor. 
Beneficiile celorlalte opţiuni vor lua în calcul doar efectele generate de către intervenţiile 
propuse și nu efectele generate în cadrul opţiunii „status quo”. 
 

Opțiunea 2. Adoptarea legii noi cu privire la parcurile industriale (oferirea facilităților pentru 
investitorii industriali în cadrul parcurilor industriale) 
 
Deși stimulentele necesare dezvoltării industriale pot fi prevăzute în mai multe acte normative, 
Legea cu privire la parcurile industriale deja întrunește unele stimulente. Mai mult ca atît, 
includerea principalelor stimulente într-un act normativ va permite o gestionare mai eficientă a 
situaţiei și mobilizarea mai ușoară a fondurilor internaţionale de dezvoltare, care sunt destinate 
unor iniţiative mai focusate. 
 
Se propune de a folosi acest instrument normativ, schimbînd esenţial abordarea de la crearea 
parcului de către stat spre oferirea asistenţei de stat în crearea parcurilor. În această situaţie, 
Guvernul va atribui statutul de parc industrial solicitanţilor (întreprinderii-administrator care va 
dezvolta și administra parcul) care corespund cerinţelor specificate în lege. Statutul de parc 
industrial va oferi întreprinderilor, care vor activa în cadrul parcului (întreprinderii-
administrator și rezidenţilor parcului), dreptul de a benefica de facilităţile oferite prin lege. 
Practica oferirii facilităţilor în dezvoltarea parcurilor prin atribuirea statutului de parc industrial 
există în Romania, unde au fost dezvoltate mai multe parcuri industriale.  
 
Mai mult ca atît, se recomandă de păstrat definiţia parcului industrial din Legea cu privire la 
parcurile industriale în vigoare, care este menţionată în capitolul ”Definirea problemei” și 
coincide cu definiţiile internaţional recunoscute.8 
 
Prin urmare, crearea parcurilor ar însemna practic dezvoltarea activităţii industriale, ceea ce 
este în plină concordanţă cu obiectivele de bază a propunerii de politici publice dată. 

                                                           
8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_park; http://www.thefreedictionary.com/industrial+park; 

http://www.allbusiness.com/glossaries/industrial-park/4951988-1.html; http://dictionary.reverso.net/english-

cobuild/industrial%20estate 

http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_park
http://www.thefreedictionary.com/industrial+park
http://www.allbusiness.com/glossaries/industrial-park/4951988-1.html
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Conform recomandărilor „Studiului oportunităţilor de dezvoltare a parcurilor industriale în 
Republica Moldova” 9, suprafaţa recomandată a terenului parcului industrial pentru Republica 
Moldova este în limitele 3 – 10 ha. Opţiunea dată va facilita crearea parcurilor în baza 
terenurilor cu următoarea caracteristică: 

 să fie libere de orice sarcini; 

 se află în proprietatea sau în folosinţa,  pe cel puţin 30 de ani, întreprinderii care solicită 
statutul de parc industrial. Această prevedere există și în legislaţia României, unde s-a 
adeverit efectivă; 

 să nu constituie obiectul unor litigii aflate în curs de examinare şi/sau soluţionare în 
instanţele de judecătoreşti în privinţa situaţiei juridice; 

 să aibă acces la căi de transport; 

 să fie accesibilă racordarea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcului la utilităţile 
publice; 

 suprafaţa terenului să fie de cel puţin 5 hectare (această suprafaţă este indicată în Legea 
priind parcurile industriale în vigoare și se încadrează perfect în recomandările experţilor); 

 să nu existe interdicţii legale privind protecţia mediului cauzate de amplasare a parcului. 
Aceste criterii sunt folosite în legislaţia cu privire la parcurile industriale din diferite ţări și în 
special în Romania, unde s-au adeverit efective. 
 
În scopul susţinerii dezvoltării parcurilor industriale, legea va oferi următoarele facilităţi: 

 Schimbarea destinaţiei terenului agricol destinat creării parcului industrial cu scutirea de 
cheltuielile legate de această procedură. 

 Atribuirea gratuită a activelor proprietate publică în folosinţă întreprinderii-administrator 
pentru crearea şi dezvoltarea parcurilor industriale. 

 Acordarea dreptului de privatizare a terenului proprietate publică, aflat în locaţiunea 
rezidentului parcului industrial, după darea în exploatare a construcţiilor cu destinaţie 
industrială şi conexe. Această facilitate nu este prevăzută în Legea cu privire la parcurile 
industriale în vigoare. 

 Amînarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la materialele şi echipamentele importate în 
scopul construirii infrastructurii şi utilităţilor comune ale  parcului industrial pînă la darea în 
exploatare a acestora. Această facilitate nu este prevăzută în Legea cu privire la parcurile 
industriale în vigoare. 

 La darea în locaţiune a terenurilor, precum şi a clădirilor construcţiilor şi altor fonduri fixe, 
proprietate publică, întreprinderea-administrator poate aplica coeficientul de micşorare 
pînă la 0,3 din tarifele stabilite pentru calcularea preţului normativ al pămîntului sau din 
cuantumul minim al chiriei proprietăţii publice stabilite prin legea bugetului pe anul 
respectiv. Această soluţie vine să faciliteze rezidenţii parcului industrial în situaţia cînd 
preţul normativ îl depășește pe cel de piaţă. 

                                                           
9
 Proiectul finanţat de către EUROPAID: „Studiul oportunităţilor de dezvoltare a parcurilor industriale în Republica 

Moldova”, iulie 2009 
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 Contribuţia financiară pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie. Contribuţia 
dată va fi acordată de la bugetul de stat, bugetele locale, Fondul Naţional de Dezvoltare 
regională și alte surse. 

 
Toate procedurile de obţinere a permiselor, autorizaţiilor și avizelor de la organele competente, 
atît pentru întreprinderea care creează parcul (întreprinderea-administrator) precum și pentru 
rezidenţii parcului, care intenţionează să lanseze activitatea industrială, vor fi obţinute în baza 
principiilor de ghișeu unic, prin constituirea unei comisii coordonate de către consiliului local, și 
care va cuprinde reprezentanţii: 

 consiliului local; 

 instituţiilor specializate în domeniu; 

 deţinătorilor de utilităţi; 

 şi altor instituţii după caz. 
 
Mai mult ca atît, controalele activităţii rezidenţilor parcurilor industriale vor fi efectuate 
conform unui grafic aprobat prin dispoziţia Guvernului. 
 
Pentru a beneficia de facilităţile descrise mai sus, investitorul care intenţionează să creeze 
parcul industrial (întreprinderea-administrator), va trebui să solicite obţinerea statutului de 
parc industrial, depunînd o cerere la Ministerul Economiei. Solicitantul va trebui să aibă în 
proprietate sau folosinţă terenul cu caracteristicele descrise mai sus și să prezinte un studiu de 
fezabilitate care va demonstra oportunitatea creării parcului industrial și va cuprinde informaţii 
relevante privind: 

 descrierea concepţiei parcului industrial, inclusiv genurile de activitate preconizate, după 
caz; 

 impactul (avantajele) creării parcului industrial asupra dezvoltării regiunii (social, economic 
şi mediu); 

 descrierea activităţii economice în regiune şi potenţialul atragerii rezidenţilor în parc; 

 potenţialul uman în regiune pentru activitatea parcului;  

 existenţa infrastructurii regionale necesare activităţii parcului, precum şi  descrierea stării 
infrastructurii tehnice şi de producţie la care se va racorda parcul industrial;   

 delimitarea terenului şi configuraţia parcului industrial (planul de amplasare a terenului în 
zonă, studiu geotehnic, studiu topografic etc.); 

 valoarea estimativă a investiţiilor pentru crearea parcului și sursele acestora: 
o construcţia infrastructurii şi utilităţilor comune din exteriorul parcului; 
o construcţia utilităţilor comune interne; 
o reabilitarea şi punerea în funcţiune a infrastructurii şi utilităţilor existente; 
o amenajarea teritoriului etc; 

 etapele şi termenii de creare a parcului industrial. 
 
Studiul de fezabilitate va fi examinat de către Ministerul Economiei și dacă va fi constatată 
oportunitatea creării parcului industrial, Ministerul va elabora proiectul hotărîrei de Guvern cu 
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privire la atribuirea statutului de parc industrial. Statutul de parc industrial va fi atribuit prin 
hotărîre de Guvern, în care vor fi incluse toate facilităţile oferite. 
 
Principalele deosebiri dintre Legea în vigoarea și legea nouă privind parcurile industriale: 

Prevederile Legea în vigoare Legea propusă 

Crearea și lichidarea parcului 
industrial 

Parcul industrial este creat prin hotărîre de 
Guvern, atît în cazul terenurilor și activelor 
de stat cît și proprietate a autorităţilor 
publice locale. La decizia Guvernului, 
parcul este lichidat și nu este clar ce se 
întîmlă mai departe cu parcul, în afară de 
faptul că rezidenţii parcului au dreptul 
prioritar să cumpere terenul. La crearea 
parcului sunt oferite facilităţi prin lege, 
care sunt descrise mai jos. Parcul este 
creat pentru un termen de cel puţin 15 ani, 
cu posibilitatea de extindere. 

Guvernul nu creează parcul industrial, dar 
atribuie statutul de parc industrial 
întreprinderii-administrator, care acordă 
dreptul de a beneficia de facilităţile 
prevăzute în lege. Dacă deţinătorul 
statutului nu respectă prevederile legii, 
statutul este retras, iar parcul poate 
continua activitatea. Parcul este creat de 
către proprietarul sau deţinătorul terenului 
și activelor. 
Statutul de parc industrial este acordat 
pentru o perioadă de cel puţin 15 ani, cu 
posibilitatea de extindere. 

Terenul și activele în baza cărora 
este constituit parcul (publice sau 
private) 

Prevede facilităţi pentru parcurile create 
doar în baza terenurilor și activelor 
proprietate publică 

Prevede facilităţi pentru parcurile create în 
baza terenurilor și activelor private și 
publice 

Facilitățile oferite la crearea și 
funcționarea parcului 

  

Schimbarea destinaţiei terenului 
agricol gratis 

Prevede această facilitate doar pentru 
terenurile proprietate publică 

Prevede această facilitate atît pentru 
terenurile proprietate publică cît și privată 

Atribuirea gratuită a activelor 
proprietate publică în folosinţă 
întreprinderii-administrator 

Prevede această facilitate, dar fără dreptul 
de privatizare pînă la încetarea funcţionării 
parcului (cel puţin 15 ani) 

Prevede această facilitate cu dreptul de 
privatizare la momentul dării în exploatare 
a construcţiilor conform destinaţiei 

Acordarea dreptului de privatizare 
a terenului proprietate publică, 
aflat în locaţiunea rezidentului 

Nu este permisă privatizarea pînă la 
momentul încetării funcţionării parcului 
(cel puţin 15 ani) 

Este permisă privatizarea la momentul 
dării în exploatare a construcţiilor conform 
destinaţiei 

Amînarea plăţii TVA la materialele 
şi echipamentele importate în 
scopul construirii infrastructurii şi 
utilităţilor comune 

Nu este prevăzut Este prevăzut 

Întreprinderea-administrator 
poate aplica coeficientul de 
micşorare pînă la 0,3 din tarifele 
stabilite pentru calcularea preţului 
normativ al pămîntului sau din 
cuantumul minim al chiriei 
proprietăţii publice 

Este prevăzut Este prevăzut 

Facilitarea creării parcului prin 
soluţia de ghișeu unic 

Nu este prevăzut Este prevăzut. În cazul în care consiliul local 
a decis susţinerea creării parcului 
industrial, acesta creează Comisia cu 
privire la susţinerea procesului de creare și 
funcţionare a parcului industrial, care 
coordonează procedurile de obţinere a 
autorizaţiilor, avizelor, coordonărilor şi 
altor acte permisive necesare privind 
terenul, infrastructura şi construcţiile  
destinate parcului industrial 

Optimizarea procedurilor de 
control asupra activităţii 
rezidenţilor parcului industrial 

Nu este prevăzut Este prevăzut. Controale planificate vor 
avea loc nu mai des de o dată în decursul 
unui an calendaristic, conform graficului 
aprobat prin dispoziţia Guvernului. 

Administrarea parcurilor   



[27] 
 

industriale 

Numirea conducerii 
administratorului 

Conducerea administratorului este numită 
prin hotărîre de Guvern 

Guvernul nu se implică la numirea 
conducerii administratorului  

Posibilitatea administratorului de a 
efectua activitate în calitate de 
rezident 

Nu permite Permite desfășurarea activităţii de 
rezident. Aceasta este binevenit pentru 
modele de parcuri, unde administratorul 
este o companie care dorește să 
desfășoare activitate industrială pe o parte 
din teren și să ofere în chirie restul 
terenului pentru companiile 
subcontractori. 

 
La elaborarea legii noi cu privire la parcurile industriale au fost luate în consideraţie și 
recomandările „Studiului oportunităţilor de dezvoltare a parcurilor industriale în Republica 
Moldova”. 
 
Schemele facilitării creării parcurilor industriale în diferite situaţii, conform acestei opţiuni, sunt 
prezentate în anexă. 
 
Impacturile 
 
Dacă va fi implementată această opţiune, ar putea fi facilitată crearea a 5 parcuri industriale 
timp de pînă la 10 ani, conform concluziilor „Studiului oportunităţilor de dezvoltare a parcurilor 
industriale în Republica Moldova”. Crearea parcurilor ar fi finanţată din contul mijloacelor 
publice și private. 
 
Studiul menţionat a identificat și terenurile cu potenţial pentru crearea parcurilor, care sunt 
amplasate în regiunile: Florești, Căinari, Ungheni, Soroca și Cahul: 

 Florești Căinari Ungheni Soroca Cahul Total 

Numărul locuitorilor 
din raza de 20 km 

82094 81099 92160 81411 85536 422300 

Suprafaţă propusă a 
parcului industrial, ha 

61,2 
agricol 

23,4 
industrial 

50,0 
ne-

industrial 

39,3 
agricol 

5,9 
industrial 

179.8 
 

Numărul estimativ 
minim de angajaţi 

2000 1400 3000 1200 1000 8600 

Numărul estimativ 
mediu de angajaţi 

5500 2100 7500 5600 4000 24700 

Numărul estimativ 
maxim de angajaţi 

9 000 2 800 12 000 10 000 7 000 40800 

Sursa: Proiectul finanţat de către EUROPAID: „Studiul oportunităţilor de dezvoltare a parcurilor 
industriale în Republica Moldova”, iulie 2009 
 
Experţii studiului menţionat au cuantificat unele beneficii și costuri de la crearea parcurilor 
industriale. Pentru a asigura comparabilitatea impacturilor opţiunilor din această propunere de 
politici publice, vom limita analiza pentru o perioadă de 5 ani. Ne vom axa pe presupunerile 
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studiului menţionat, conform cărora pe parcursul la următorii 5 ani vor fi create 3 parcuri 
industriale. Acestea vor fi parcurile create în condiţiile facilităţilor oferite de către stat și 
autorităţile publice locale. Studiul a identificat și locaţiile cu cel mai mare potenţial pentru 
crearea parcurilor în următorii 5 ani: Floreşti, Căinari şi Ungheni. Descrierea terenurilor 
oportune pentru crearea parcurilor industriale în aceste localităţi sunt prezentate în tabelul de 
mai sus. 
 
Impacturile fiscale 

 

Pozitive: 

 A fost estimat că bugetul public va avea economii din reducerea cheltuielilor pentru 

indemnizaţii de șomaj, deoarece parcurile industriale vor oferi multe locuri noi de muncă. 

Suma acestor economii, conform studiului menţionat, va fi de cel puţin 5 milioane euro pe 

an. 

 Fondul de remunerarea a muncii angajaţilor în cadrul parcurilor industriale a fost estimat la 

cel puţin 40 milioane euro anual. Dacă calculăm toate plăţile către bugetul public de la 

această sumă, așa ca impozitul pe venitul persoanelor fizice și contribuţiile de asigurări 

sociale și medicale,10  bugetul va cîștiga cel puţin 21,6 milioane euro anual. 

 Valoarea adăugată a rezidenţilor parcurilor industriale va fi de cel puţin 220 milioane euro 

anual, ceea ce înseamnă că, avînd cota TVA de 20%, bugetul public va incasa circa 44 

milioane euro sub formă de TVA. 

 Profitul generat de către rezidenţii parcurilor industriale va fi de cel puţin 179 milioane euro 

anual. Dacă presupunem că cel puţin o jumătate din această sumă va fi retrasă sub formă de 

dividende, care sunt impozitate cu 15%, bugetul public va incasa 13,4 milioane euro anual. 

Chiar dacă rezidenţii vor evita să retragă profitul sub formă de dividende, conform politicei 

fiscale, impozitul pe venitul persoanelor juridice va fi reintrodus în 2012, și prin urmare, 

bugetul public va incasa cel puţin suma indicată mai sus.  

Prin urmare, încasările anuale totale la bugetul public vor crește cu cel puţin 84 milioane de 

euro anual. 

 

Negative: 

 Studiul menţionat mai sus a estimat că pentru cele 3 parcuri industriale, statul și autorităţile 

publice locale vor trebui să aloce o sumă de bani pentru construirea infrastructurii externe 

de cel puţin 13 milioane euro. Suma dată poate fi și mai mare în cazul în care nu vor fi 

contribuţii din partea sectorul privat la etapa de creare a parcului industrial. Mai mult ca atît, 

                                                           
10

 23% contribuţii sociale plătite de angajator, 6% contribuţii sociale plătite de angajat, 3,5% contribuţii de asigurări 

medicale, plătite de angajat și 3,5%, plătite de angajator și 18% impozit pe venitul persoanelor fizice – a fost folosit 

plafonul maxim deoarece mărimea fondului de remunerare de 40 milioane euro este o estimare minimă. 
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avînd în vedere posibilităţile financiare reduse ale autorităţilor publice locale, cea mai mare 

parte a sumei date ar trebui prevăzută în bugetul de stat. 

 Este importat de menţionat că încasările la bugetul public de pe urma activităţii parcurilor 

industriale menţionate mai sus, după ce parcurile vor deveni funcţionale, anual, vor depăși 

de 6,5 ori cheltuielile statului la facilitarea creării parcurilor industriale. 

 

Riscuri 

 Deși legea va prevedea scutirea de plăţile legate de schimbarea destinaţiei terenurilor 

agricole destinate parcurilor industriale, aceasta nu va aduce prejudicii majore bugetului 

public, deoarece încasările date nu au fost prevăzute în buget. Pot fi aduse prejudicii doar 

dacă vor fi create parcuri pe terenurile schimbarea destinaţiei cărora este deja planificată, 

plăţile respective nefiind acumulate la buget. Însă se așteaptă că ponderea acestor terenuri 

va fi nesemnificativă. 

 Amînarea achitării TVA la fel nu va prejudicia bugetul public, deoarece nu au fost prevăzute 

în buget încasări din TVA pentru materialele utilizate la construcţia infrastructurii parcurilor 

industriale.  Pot fi aduse prejudicii doar dacă agenţii economici care deja au planificat 

lansarea activităţii industriale, indiferent de crearea parcului, vor deveni rezidenţi ai 

parcului și nu vor investi în crearea infrastructurii și respectiv nu vor achita TVA planificat, și 

doar dacă aceste plăţi au fost planificate în buget. Însă se așteaptă că ponderea acestor 

situaţii va fi nesemnificativă. 

 

Impacturile economice 

 

Pozitive: 

 A fost estimat că investiţiile în parurile industriale vor fi de cel puţin 850 milioane euro. Cifra 

de afaceri a rezidenţilor parcurilor industriale va fi de cel puţin 540 milioane euro anual. 

Cifra de afaceri este estimată pentru momentul cît rezidenţii parcurilor vor deveni 

funcţionali. 

 Conform legislaţiei în vigoare, cheltuielile necesare legate de schimbarea destinaţiei unui 

hectar de tren agricol cu o bonitate medie constituie circa 72 mii euro11. Din suprafaţa celor 

trei terenuri cu potenţial pentru crearea parcurilor, 61,2ha sunt agricole, ceea e înseamnă 

că legea propusă va economisi 4,4 milioane euro investitorilor în parcuri industriale. 

 Soluţia de ghișeu unic pentru parcurile industriale va permite optimizarea procedurilor 

birocratice și prin urmare micșorarea cheltuielilor și riscurilor pentru întreprinderea-

administrator și investitorii industriali din parcuri. Efecte similare va avea optimizarea 

controalelor de stat în cadrul parcurilor industriale. 

                                                           
11

 1,2 milioane lei la cursul Băncii Naţionale a Moldovei din 25.03.2010 (16.62 lei/euro) 
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 Va fi îmbunătăţită infrastructura în regiunile unde vor fi create parcurile, inclusiv 

infrastructura de drumuri, de căi ferate, de reţele de utilităţi: aprovizionare cu apă, energie 

electrică, gaz natural, canalizare, telecomunicaţii. De la dezvoltarea infrastructurii vor 

beneficia și antreprenori locali care nu sunt localizaţi în parc. 

 Va fi stimulată dezvoltarea antreprenorialului în regiunile unde vor fi create parcurile 

industriale. Întreprinderile locale vor fi subcontractate de către rezidenţii parcurilor pentru 

diferite lucrări și servicii. 

 

Negative: 

 Rezidenţii parcurilor industriale vor prelua o parte din forţa de muncă a întreprinderilor 

existente și vor cauza majorarea costurilor forţei de muncă din regiune.  

 

Riscuri: 

 Facilităţile parcurilor industriale pot crea o concurenţă neloială dintre rezidenţii parcurilor și 

întreprinderile locale care se află în afara parcului. Acest risc va putea fi redus parţial la 

momentul facilitării creării parcului, cînd în baza studiului de fezabilitate privind 

oportunitatea creării parcului, vor putea fi identificate impacturile economice și prevenită 

crearea concurenţei cu întreprinderile existente. 

 Activitatea parcurilor industriale poate cauza scumpirea materiei prime în regiune. 

 

Impacturile sociale și asupra sărăciei 

 

Pozitive: 

 Impacturile sociale pozitive vor fi resimţite de populaţia din raza de 20 km a parcurilor 

industriale. Cele trei regiuni cu potenţial cel mai mare de creare a parcurilor industriale 

cuprind o populaţie de circa 255000 de oameni. 

 Numărul de locuri de muncă create va varia de la cel puţin 6400 pînă la maximum 23800. O 

parte din locuri de muncă vor fi completate din persoanele angajate în alte companii din 

regiune, dar vor fi angajaţi și mulţi șomeri, precum și multe persoane care se vor întoarce de 

peste hotare avînd oferte de locuri de muncă în ţara lor. 

 Se presupune că locurile de muncă oferite de întreprinderile din parcurile industriale vor fi 

atât de atractive, încât, în scenariul cel mai optimist, 40% din populaţia care lucrează în 

străinătate din regiunile respective vor reveni la comunităţile natale. 

 Cheltuielile legate de remunerarea forţei de muncă angajată în parcurile industriale va fi de 

cel puţin 40 milioane euro anual. 

 Va fi îmbunătăţită infrastructura în regiunile unde vor fi create parcurile industriale, inclusiv 

infrastructura de drumuri, de căi ferate, de reţele de utilităţi: aprovizionare cu apă, energie 
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electrică, gaz natural, canalizare, telecomunicaţii. De la dezvoltarea infrastructurii va 

benefica și comunitatea locală. 

 

Negative: 

 Nu au fost identificate impacturi sociale negative. 

 

Riscuri: 

 Poate avea loc migraţia semnificativă a populaţiei aptă de muncă spre regiunile unde vor fi 

create parcurile industriale. Acest fapt va afecta negativ situaţia socială a regiunilor de unde 

va migra populaţia. Acest efect negativ va putea fi anticipat prin intermediul studiului de 

fezabilitate privind oportunitatea creării parcului industrial. 

 

Impacturile asupra mediului înconjurător 

 

Pozitive: 

 Crearea și îmbunătăţirea infrastructurii va aduce beneficii mediului înconjurător. Staţiile de 

epurarea create sau restaurate care vor deservi și o parte din localităţile învecinate parcului 

industrial, vor permite reducerea poluării mediului înconjurător. 

 Infrastructura restaurată sau nou creată va permite consumarea mai eficientă a resurselor 

energetice. 

 O parte din investitorii locali se vor amplasa în parcuri industriale și respectiv se va reduce 

poluarea localităţilor. 

 

Negative: 

 Vor fi efecte ecologice negative generale, cauzate de o activitate industrială sporită. Aceste 

efecte sunt greu de cuantificat și vor fi estimate la etapa studiului de fezabilitate cu privire 

la oportunitatea creării parcului industrial. Se presupune că efecte date se vor încadra în 

normativele existente admisibile, deoarece activitatea parcurilor se va supune legislaţiei 

ecologice din Republica Moldova. 

 

Riscuri: 

 Vor fi scoase din uz terenurile agricole, cea ce poate prejudicia sectorul agricol, precum și 

flora și fauna. Însă, în urma discuţiilor cu reprezentanţii Agenţiei Relaţii Funciare și Cadastru, 

s-a ajuns la concluzia că în Republica Moldova sunt multe terenuri agricole de calitate 

proastă și terenuri nefolosite. Acesta, în combinaţie cu faptul că facilitarea creării parcului 

industrial va fi precedată de un studiu de fezabilitate, va asigura minimizarea pierderilor 

sectorului agricol. 
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Impacturile administrative 

 

Pozitive: 

 Resursele administrative folosite la inspectarea activităţii investitorilor industriali va fi 

optimizată, datorită amplasării mai multor investitori pe un teren și organizării controalelor 

conform unui grafic prestabilit. 

 

Negative: 

 Vor fi create comisii noi. În scopul susţinerii procesului de crearea şi funcţionare a parcurilor 

industriale, vor fi create comisii speciale cu privire la susţinerea procesului de creare și 

funcţionare a parcurilor industriale. Comisiile date vor include reprezentaţi ai consiliul local, 

instituţiilor interesate, și deţinătorilor reţelelor de utilităţi. Comisiile vor coordona obţinerea 

tuturor autorizaţiilor, avizelor, coordonărilor şi altor acte permisive necesare privind terenul, 

infrastructura şi construcţiile  destinate parcului. Deși comisia este o structură nouă, 

activitatea acesteia nu va implica schimbări majore. Există experienţă în constituirea 

comisiilor similare în cîteva localităţi din Republica Moldova, unde cu suportul proiectului 

USAID|BIZPRO, au fost creare comisii în scopul facilitării obţinerii permiselor în construcţii, 

și care s-au adeverit lucrative și fără implicarea costurilor adiţionale majore. Unicul 

aranjament deosebit va fi desemnarea persoanelor responsabile de secretariatul comisiei, 

care vor trebui să dedice mai mult timp în acest scop. 

 

Riscurile 

 Nu au fost identificate riscuri la acest capitol. 

 

Opțiunea 3. Oferirea facilităților pentru toți solicitanții 

 

Această opţiune presupune oferirea tuturor facilităţilor menţionate mai sus, indiferent de 
faptul că sunt amplasaţi în parcuri industriale sau nu, precum și fără restricţii referitor la 
mărimea terenului. Cu toate acestea, pentru a primi facilităţile menţionate, investitorii vor 
trebui să demonstreze oportunitatea lansării activităţii industriale. 
 
Această opţiune ar necesita cheltuieli majore pentru crearea capacităţilor de analiză și 
monitorizare a tuturor cererilor privind obţinerea facilităţilor. Nu este ușor de estimat cîte 
solicitări vor fi, dar se presupune că vor fi solicitate facilităţi pentru mai multe terenuri mici. 
 
Avînd în vedere că fondurile bugetare sunt limitate, vom presupune că această opţiune va 
implica cheltuirea aceleiași sume de bani din bugetul public, pentru crearea infrastructurii, ca și 
în opţiunea 2. 
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Presupunem că terenurile identificate pentru parcurile industriale din opţiunea 2, vor fi 
dezvoltate mai haotic și parţial în cadrul opţiunii date, și prin urmare nu vor putea fi valorificate 
atît de eficient ca în cazul creării parcurilor industriale. Aceasta se va întîmpla deoarece nu va fi 
un concept clar pe tot terenul. Mai mult ca atît, statul va susţine toţi solicitanţii și prin urmare 
va oferi asistenţă în crearea infrastructurii pentru investitori separaţi, indiferent de mărimea 
terenului. Prin urmare dezvoltarea infrastructurii va fi mai puţin eficientă. Spre exemplu, pentru 
un parc industrial ar fi construită o staţie de epurare și alte capacităţi de utilităţi pentru 
deservirea tuturor rezidenţilor. Dacă facilităţile nu sunt acordate parcului, în majoritatea 
cazurilor, fiecare investitor va fi nevoit să-și construiască infrastructura doar pentru sine. În 
rezultat, cu aceleași mijloace, statul va putea construi capacităţi pentru deservirea unui număr 
mai mic de investitori. Din discuţii cu specialiști în domeniul infrastructurii, s-a estimat că dacă 
nu este asigurată infrastructura pentru un număr mai mare de investitori din start, bugetul 
prevăzut va permite acoperirea cheltuielilor de construire a infrastructurii pentru o suprafaţă 
totală de terenuri industriale care va fi cu pînă la 50% mai mică decît în opţiunea 2. Prin urmare 
va fi stimulat un volum de investiţii mai mic cu pînă la 50% în comparaţie cu opţiunea 2. 
 
O altă diferenţă importantă dintre facilitarea parcurilor industriale și facilitarea investitorilor 
industriali individuali, este faptul că, în special investitorii străini, preferă să-și plaseze 
investiţiile în localuri bine amenajate și unde deja activează investitori industriali, inclusiv străini. 
Prin urmare existenţa parcurilor industriale va fi un stimulent adăugător pentru atragerea 
investiţiilor comparativ cu situaţia cînd facilităţile sunt acordate separat fiecărui investitor în 
parte. Acest fapt a fost confirmat de către directorul companiei cu capital belgian „SPAMOL” 
SRL, care gestionează parcul industrial privat „Euroinvestpark”, amplasat în orașul Chișinău. 
 
Se presupune că celelalte stimulente, așa ca scoaterea din uz agricol a terenului gratis, nu vor 
aduce beneficii suplimentare faţa de opţiunea 2. Aceasta se datorează faptului că în cazul 
opţiunii 2 vor fi asigurate terenuri industriale cu o capacitate de a amplasa un număr fezabil de 
investitori reieșind din piaţa muncii și alţi factori de producere existenţi în Moldova. 
 
Schimbarea destinaţiei terenului agricol, gratis, nu va putea fi controlată eficient, și acest lucru 
poate aduce prejudicii mai mari mediului înconjurător și sectorului agrar. 
 
Amînarea plăţii TVA va fi greu de administrat și pot apărea fraude în acest sens, aducînd 
prejudicii majore bugetului de stat. 
 
Terenurile proprietate publică vor fi oferite mai ușor oricărui investitor industrial, inclusiv pe 
parcele mai mici. Prin urmare utilizarea acestora nu va fi atît de eficientă precum în cadrul 
parcului industrial. 
 
În cadrul acestei opţiuni, controlul asupra respectării condiţiilor pentru obţinerea facilităţilor va 
fi mai slab. 
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Impacturile fiscale 

 

Pozitive: 

 Se așteaptă că beneficiile fiscale vor fi aceleași ca și în opţiunea 2, dar mărimea acestora va 

fi cu 50% mai mică, din cauza utilizării neeficiente a resurselor publice. Prin urmare, 

încasările anuale la bugetul public în cazul acestei opţiuni vor crește cu circa 42 milioane de 

euro. 

 

Negative: 

 Se presupune că bugetul public va cheltui aceiași sumă pentru construcţia infrastructurii 

externe destinată activităţii investitorilor industriali. Reieșind din limitele bugetului, și 

pentru a asigura o comparabilitate mai bună dintre opţiuni, s-a presupus că pentru această 

opţiune va fi alocată aceiași sumă ca și în opţiunea 2, adică circa 13 milioane euro.  

 Este importat de menţionat că încasările la bugetul public de pe urma activităţii 

investitorilor industriali, după ce aceștia vor deveni funcţionali, vor depăși de 3 ori 

cheltuielile bugetului public la facilitarea creării infrastructurii acestora. Pentru comparaţie, 

în cazul opţiunii 2, încasările date vor depăși de 6,5 ori cheltuielile bugetare respective. 

 Prejudiciile la bugetul public de la scutirea de plăţile legate de schimbarea destinaţiei 

terenurilor agricole destinate activităţii industriale vor fi mai mari ca în cazul opţiunii 2, 

deoarece activitatea industrială va fi lansată pe mai multe terenuri, schimbarea destinaţiei 

cărora este deja planificată, și plăţile respective nu vor fi acumulate la buget. Dacă 

presupunem că așa terenuri vor reprezenta 50% din terenurile agricole care vor benefica de 

facilităţi, adică 16.83ha12, pierderile la buget vor fi de circa 1,2 milioane euro. 

 

Riscuri 

 Amînarea achitării TVA va prejudicia bugetul public mai mult ca în opţiunea 2, deoarece vor 

fi mai mulţi agenţii economici care deja au planificat lansarea activităţii industriale, 

indiferent de facilităţile oferite prin lege, și vor achita TVA cu întîrziere, adică după lansarea 

activităţii. 

 

Impacturile economice 

 

Pozitive: 

                                                           
12

 Se presupune că în opţiunea 3 vor fi facilitate cu 50% mai puţine terenuri destinate activităţii industriale 

(134,6ha*50%=67,3ha). Din acestea se presupune că 50% vor fi terenuri agricole (67,3ha*50%=33,65ha) iar din 

acestea, 50% vor fi terenuri planificate pentru schimbarea destinaţiei pană la oferirea facilităţilor 

(33,65ha*50%=16,83). 
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 A fost estimat că investiţiile industriale care vor fi generate de facilităţile oferite în cadrul 

acestei opţiuni vor fi cu 50% mai mici decît în opţiunea 2, și vor reprezenta cel puţin 425 

milioane euro. Cifra de afaceri a investitorilor industriali va fi și ea cu 50% mai mică, adică 

270 milioane euro anual, în momentul cînd investitorii vor fi funcţionali. 

 Conform legislaţiei în vigoare, cheltuielile necesare legate de schimbarea destinaţiei unui 

hectar de tren agricol cu bonitatea medie constituie circa 72 mii euro13. Suprafaţa 

terenurilor agricole pentru care destinaţia nu a fost planificată pînă la introducerea 

facilităţilor, va fi de 16,83 ha, ceea e înseamnă că legea propusă va economisi 1,2 milioane 

euro investitorilor industriali. 

 Soluţia de ghișeu unic va permite optimizarea procedurilor birocratice și prin urmare 

micșorarea cheltuielilor pentru investitorii industriali. Însă, deoarece această soluţie implică 

niște aranjamente speciale, ea nu va putea funcţiona efectiv pentru un umăr mare de 

investitori industriali amplasaţi răzleţit. Respectiv, efectul pozitiv de la această soluţie va fi 

mai mic ca în cazul opţiunii 2. Situaţia va fi similară cu optimizarea controalelor de stat 

pentru investitorii industriali. 

 Va fi îmbunătăţită infrastructura în regiunile unde vor fi amplasaţi investitorii industriali, 

inclusiv infrastructura de drumuri, de căi ferate, de reţele de utilităţi: aprovizionare cu apă, 

energie electrică, gaz natural, canalizare, telecomunicaţii. De la dezvoltarea infrastructurii 

vor beneficia și antreprenori locali existenţi, însă aceste beneficii vor fi mai mici ca în cazul 

opţiunii 2, deoarece vor fi stimulaţi mai puţini investitori, și prin urmare investiţiile în 

infrastructură vor fi mai mici pentru fiecare caz și mai puţin eficiente în ansamblu. 

 Va fi stimulată dezvoltarea antreprenorialului în regiunile unde vor fi amplasaţi investitorii 

industriali. Întreprinderile locale vor fi subcontractate de acești investitori pentru diferite 

lucrări și servicii. Însă aceste beneficii vor fi mai mici ca în cazul opţiunii 2, deoarece vor fi 

facilitaţi mai puţini investitori. 

 

Negative: 

 Investitorii industriali vor prelua o parte din forţa de muncă a întreprinderilor existente și 

vor cauza majorarea costurilor forţei de muncă din regiune.  

 

Riscuri: 

 Facilităţile acordate investitorilor industriali pot crea o concurenţă neloială dintre 

investitorii noi și întreprinderile locale existente. 

 Activitatea investitorilor industriali poate cauza scumpirea materiei prime în regiune. 

 

Impacturile sociale și asupra sărăciei 

                                                           
13

 1,2 milioane lei la cursul Băncii Naţionale a Moldovei din 25.03.2010 (16.62 lei/euro) 
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Pozitive: 

 Se presupune că numărul populaţiei care indirect va benefica de la investitorii industriali noi 

va fi cu 50% mai mic ca în cazul opţiunii 2 – circa 127500 de oameni. 

 Numărul de locuri de muncă create va fi cu 50% mai mic ca în opţiunea 2, și va varia de la 

cel puţin 3200 pînă la maximum 11900 de oameni. O parte din locuri de muncă vor fi 

completate din persoanele angajate în alte companii din regiune, dar vor fi angajate și 

multe persoane șomeri, precum și multe persoane care se vor întoarce de peste hotare 

avînd oferte de locuri de muncă în ţara lor. 

 Se presupune că locurile de muncă oferite de investitorii industriali vor fi atât de atractive, 

încât, o parte din populaţia care lucrează în străinătate din regiunile respective vor reveni la 

comunităţile natale. 

 Cheltuielile legate de remunerarea forţei de muncă angajată în parcurile industriale va fi de 

cel puţin 20 milioane euro anual. 

 Va fi îmbunătăţită infrastructura în regiunile unde vor fi amplasaţi investitorii industriali, 

inclusiv infrastructura de drumuri, de căi ferate, de reţele de utilităţi: aprovizionare cu apă, 

energie electrică, gaz natural, canalizare, telecomunicaţii. De la dezvoltarea infrastructurii 

va benefica și comunitatea locală. Însă aceste beneficii vor fi cu 50% mai mici ca în cazul 

opţiunii 2. 

 

Negative: 

 Nu au fost identificate impacturi sociale negative. 

 

Negative: 

 Poate avea loc migraţia semnificativă a populaţiei aptă de muncă spre regiunile unde vor fi 

amplasaţi investitorii industriali. Acest fapt va afecta negativ situaţia socială a regiunilor de 

unde va migra populaţia. Acest efect negativ va putea fi anticipat prin intermediul studiului 

de fezabilitate privind oportunitatea plasării investiţiei. 

 

Impacturile asupra mediului înconjurător 

 

Pozitive: 

 Crearea și îmbunătăţirea infrastructurii va aduce beneficii mediului înconjurător. Staţiile de 

epurarea create sau restaurate care vor deservi și o parte din localităţile învecinate 

investitorului industrial, vor permite reducerea poluării mediului înconjurător. 

 Infrastructura restaurată sau nou creată va permite consumarea mai eficientă a resurselor 

energetice. 
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Negative: 

 Vor fi scoase din uz terenurile agricole, ceea ce poate prejudicia sectorul agricol, precum și 

flora și fauna. Se așteaptă că acest efect va fi mai mare ca în cazul opţiunii 2, deoarece nu va 

putea fi asigurat un control ca în cazul creării parcurilor industriale, unde este implicat un 

teren mai mare. 

 Vor fi efecte ecologice negative generale, cauzate de o activitate industrială sporită. Aceste 

efecte sunt greu de cuantificat și vor fi estimate la etapa studiului de fezabilitate cu privire 

la oportunitatea plasării investiţiei industriale. Se presupune că efecte date se vor încadra în 

normativele existente admisibile, deoarece activitatea investitorilor industriali se va supune 

legislaţiei ecologice din Republica Moldova. 

 

Riscuri: 

 Nu au fost identificate alte efecte negative. 

 

Impacturile administrative 

 

Pozitive: 

 Nu se așteaptă careva efecte pozitive. 

 

Negative: 

 În scopul susţinerea procesului de crearea şi funcţionare a întreprinderilor industriale, vor fi 

create comisii speciale. Comisiile date vor include reprezentaţi ai consiliul local, instituţiilor 

interesate, și deţinătorilor reţelelor de utilităţi. Comisiile vor coordona obţinerea tuturor 

autorizaţiilor, avizelor, coordonărilor şi altor acte permisive necesare privind terenul, 

infrastructura şi construcţiile destinate întreprinderii industriale. O diferenţă majoră faţă de 

situaţia din opţiunea 2 este faptul că nu în toate regiunile vor putea fi create așa comisii, din 

cauza capacităţilor administrative reduse. 

 

Riscurile 

 Nu au fost identificate riscuri la acest capitol. 

 

4. OPŢIUNEA RECOMANDATĂ 

 

Este recomandată opţiune 2 „Adoptarea legii noi cu privire la parcurile industriale”, care 
presupune acordarea unui număr de facilităţi menţionate mai sus pentru crearea parcurilor 
industriale. 
 
După cum rezultă din analiza impacturilor de mai sus, opţiunea dată va genera mai multe 
impacturi pozitive decît negative și impacturile pozitive vor fi mai mari ca în celelalte două 
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opţiuni examinate. Mai mult ca atît, opţiunea dată va contribui cel mai mult la atingerea 
obiectivelor stabilite. 
 

Implementarea și monitorizarea 

 

Implementarea legii propuse va fi coordonată de către Ministerul Economiei cu implicarea mai 
multor instituţii: 

 Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova, care va fi responsabilă de promovarea 
parcurilor industriale din Republica Moldova și atragerea investitorilor în aceste parcuri. 

 Agenţiile de Dezvoltare Regională, care vor fi implicate în examinarea oportunităţii creării 
parcurilor industriale și finanţarea/co-finanţarea construcţiei infrastructurii acestora. 

 Autorităţile administraţie publice centrale interesate, care vor fi implicate în facilitarea 
obţinerii tuturor actelor permisive necesare și examinarea oportunităţii creării parcurilor, în 
cadrul comisiilor speciale create în acest scop. 

 Autorităţile administraţiei publice locale interesate, care vor fi implicate în coordinarea 
procesului obţinerii tuturor actelor permisive necesare, examinarea oportunităţii creării 
parcurilor și promovarea parcurilor industriale. 

 Consiliul naţional pentru promovarea proiectelor investiţionale de importanţă naţională, 
care va fi implicat în protejarea intereselor investitorilor din cadrul parcurilor industriale, 
prin soluţionarea problemelor birocratice. 

 
Implementarea legii, precum și efectele economice, sociale și ecologice, vor fi monitorizate prin 
mai multe căi: 

 Controlul respectării prevederilor legii de către solicitanţii statutului de parc industrial 

 Controlul (nu mai des de odată pe an) respectării legislaţiei în vigoare în domeniul sanitar și 
ecologic de către organele competente. Datele obţinute vor permite evaluarea efectelor și 
riscurilor asupra mediului înconjurător și situaţiei sanitare. 

 Monitorizarea indicatorilor economici și sociali: 
o Asigurarea unui ritm mediu anual de creștere a volumului producţiei industriale de 10%, 

pînă în 2015. 
o Creșterea ponderii industriei în PIB pînă la 20-22%, pînă în 2015. 
o Creșterea ponderii populaţiei ocupate în industrie pînă la 20% din numărul total al 

populaţiei ocupate, pînă în 2015. 
o Creșterea investiţiilor în capitalul fix din industrie în mediu cu cel puţin 20% pe an, pînă 

în 2015. 
o Creșterea ponderii terenurilor pe care se desfășoară activitate industrială. 

 
Monitorizarea va permite de reacţionat cu careva schimbări în cadrul normativ în caz dacă 
impacturile negative și riscurile se vor mări considerabil. 
 

Schemele facilitării creării parcurilor industriale în diferite situaţii, conform acestei opţiuni, sunt 
prezentate în anexă. 
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5. SINTEZA PROCESULUI DE CONSULTARE 

 

Procesul de elaborarea a propunerii de politici publice dată a început cu elaborarea planului de 
lucru şi crearea grupului de lucru, care au fost aprobate prin ordinul Viceprim-ministrului, 
Ministrului Economiei Valeriu Lazăr, nr. 03 din 3 februarie 2010. Grupul de lucru a avut 
următoarea componenţă: 

 Ion Lupan - Direcţia generală  politici industriale şi  de competitivitate, Ministerul 
Economiei;  

 Olga Badanova - Direcţia dezvoltarea tehnologică şi competitivitate, Ministerul Economiei; 

 Vladimir Crivciun - Direcţia politici investiţionale şi de promovare a exportului, Ministerul 
Economiei; 

 Vasile Vulpe - Direcţia juridică, Ministerul Economiei; 

 Grigorii Ştirbu - Direcţia dezvoltarea tehnologică şi competitivitate,  Ministerul Economiei; 

 Ion Răuleţ - Direcţia dezvoltarea tehnologică şi competitivitate, Ministerul Economiei 

 Angela Ţurcanu - Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor,  Ministerul 
Economiei; 

 Roman Laduş - expert al proiectului DFID; 

 Vasilii Dogotari - Direcţiei juridică şi armonizarea legislaţiei, Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare; 

 Natalia Leviţchi - Direcţia analiză financiară, Ministerul Finanţelor; 

 Anastasia Gangal - Direcţia relaţii internaţionale şi atragerea investiţiilor, Ministerul 
Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale; 

 Mihai Mustea - Direcţia Inspectoratul Ecologic de Stat, Ministerul Mediului; 

 Mihai Bîlba - Direcţia relaţii externe,  Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova; 

 Vladimir Ciobanu - Direcţia relaţii funciare şi cadastru, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. 
 
La data de 1 februarie 2010, la Ministerul Economiei a fost organizată masa rotundă cu 
genericul „Identificarea soluţiilor pentru facilitarea procesului de creare a parcurilor industriale”.  
În cadrul acestui eveniment au participat reprezentanţi ai organelor centrale de specialitate, 
autorităţilor publice locale de nivelul 2, mediului de afaceri şi organizaţiilor non-
guvernamentale. Ulterior au mai fost organizate mese rotunde și un șir de întîlniri de consultare 
la etapele de definire a problemei, identificare a opţiunilor și analiză a impacturilor mai mulţi 
factori interesaţi. 
 
În procesul elaborării propunerii de politici publice au fost consultaţi următorii factori 
interesaţi: 

 Asociaţia Investitorilor Străini din Moldova și alte asociaţii de business. 

 Camera de Industrie și Comerţ din Moldova. 

 Reprezentanţii investitorilor industriali potenţiali. 

 Experţii care au participat la implementarea Proiectului finanţat de către EUROPAID: 
„Studiul oportunităţilor de dezvoltare a parcurilor industriale în Republica Moldova”, iulie 
2009. 
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 Reprezentanţii parcului industrial din Căinari, care nu funcţionează la moment din cauza 
nefinisării lucrărilor de construcţie a infrastructurii. 

 Reprezentanţii autorităţilor publice locale cu potenţial de crearea a parcurilor industriale și 
care au negociat cu potenţialii investitori industriali locali și străini: Florești, Căinari, Cimișlia, 
Ungheni, Hîncești. 

 Reprezentanţii autorităţilor publice centrale interesate: Ministerul Ecologiei, Ministerul 
Agriculturii, Ministerul Finanţelor, Agenţia “Cadastru”, Ministerul Construcţiilor și 
Dezvoltării Regionale, alte instituţii interesate. 

 Reprezentanţii parcului industrial privat cu capital Belgian „Euroinvestpark” creat de către 
compania „SPAMOL” SRL, în sectorul Ciocana din or. Chișinău. 

 
Pe parcursul elaborării propunerii de politici publice dată, reprezentanţii Ministerului Economiei 
s-au deplasat în China, unde au studiat experienţa facilitări creării parcurilor industriale, precum 
și impacturile economice, sociale și de mediu ale acestora. 
 
Pe data de 13 aprilie 2010, în incinta Ministerului Economie, a avut loc o masă rotundă la care a 
fost prezentată Propunerea de politici publice cu privire la parcurile industriale. În urma 
discuţiilor proiectul a fost validat și acceptat de către participaţi. Masa rotundă a fost moderată 
de către Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru al economiei și a inclus următorii 
participanţi: 

 Sergiu Ciobanu, viceministru al economiei 

 Reprezentanţii grupului de lucru cu privire la elaborarea propunerii de politici publice, care 
a inclus reprezentanţi ai autorităţilor publice interesate și Camera de Comerţ și Industrie a 
Republicii Moldova. 

 Andrei Timuș, directorul Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor și Promovare a Exportului 
din Moldova. 

 Roberto Pace, Camera de Comerţ Moldo-Italiană. 

 Sergiu Căpăţină, Camera de Comerţ Moldo-Belgiană. 

 Andrei Vacarciuc, președintele raionului Cimișlia. 

 Gheorghe Răileanu, primar al or. Cimișlia. 

 Sergiu Pleșca, viceprimar al or. Cimișlia. 

 Boris Stanov, primar al or. Căinari. 

 Sergiu Rusu, vicepreședintele raionului al raionului Florești. 

 Nina Gaivas, primar interimar al or. Florești. 

 Vasile Excorescu, director al Î.S. „Parcul Industrial Căinari”. 

 Sergiu Scutaru, consilier al orașului Ungheni. 

 Eugen Roșcovanul, Asociaţia Micului Business. 

 Ion Leșan, Clubul oamenilor de afaceri „Timpul”. 

 Dinu Armașu, Asociaţia Investitorilor Străini din Moldova (FIA). 

 Gheorghe Gritcu, directorul „SPAMOL” SRL care gestionează parcul privat „Euroinvestpark”. 

 Șova Ion, „Euromall” SRL. 
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Propunerea de politici publice dată se bazează pe recomandările părţilor interesate, inclusiv la 
capitolul problemelor și soluţiilor la aceste probleme. Pe parcursul analizei, unele propuneri nu 
au fost acceptate, din cauza că erau abordate de alte proiecte de acte normative sau nu erau 
considerate realiste. Acest proces este descris pe parcursul documentului dat. 
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ANEXA: SCHEMELE FACILITĂRII CREĂRII PARCURILOR INDUSTRIALE CONFORM NOII LEGI CU 

PRIVIRE LA PARCURILE INDUSTRIALE 

 

Facilitarea parcului industrial creat la inițiativa autorităților administrației publice centrale 

(APC), pe terenul și activele proprietate de stat și în baza întreprinderii de stat (ÎS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniţiatorul creării parcului industrial – APC 

Cerere la consiliul local privind susţinerea creării parcului 

Terenul parcului în proprietate sau folosinţă 

Comisia facilitează obţinerea documentaţiei iniţiale necesare, inclusiv decizia APL, avizele pe lot 

ÎS depune toate documentele obţinute în cadrul Comisiei și alte documente necesare, inclusiv 

studiul de fezabilitate cu privire la oportunitatea creării parcului industrial, Ministerului Economiei. 

Ministerul Economiei examinează documentele și dacă constată oportunitatea creării parcului, 

pregătește proiectul hotărîrii de Guvern privind crearea parcului industrial și acordarea statutului 

de parc industrial întreprinderii-administrator: 

- Schimbarea gratis a destinaţiei terenului agricol, după caz 

- Acordarea statutului de parc industrial ÎS, care devine întreprindere-administrator, pentru o 

perioadă de 15 ani, cu posibilitatea extinderii pentru încă 15 ani. 

- Atribuirea terenului proprietate de stat în folosinţă, gratis, ÎS pe o perioadă de 30 de ani 

pentru crearea parcului industrial, cu indicarea posibilităţii de darea în folosinţă rezidenţilor în 

bază de concurs investiţional cu posibilitatea privatizării terenului după darea în exploatare a 

construcţiei prevăzute în contractul încheiat cu rezidentul, sau de către întreprinderea 

administrator, ca teren aferent construcţiilor. 

- Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat pentru crearea infrastructurii parcului 

- Acordarea amînării plăţii TVA pentru materia primă, echipamentul și alte materiale folosite la 

construirea infrastructurii parcului, pînă la darea în exploatare a infrastructurii 

Pe lîngă acestea facilităţi, legea prevede alocarea mijloacelor financiare de la APL și Fondul 

Naţional de Dezvoltare Regională. 

Guvernul aprobă hotărîrea de Guvern privind crearea parcului și atribuirea statului 

de întreprindere-administrator pentru o perioadă de 15 ani 

APC predă în folosinţă terenul unei ÎS nou create sau existente pe un termen de 30 ani, cu condiţia 

că ÎS va obţine statutul de parc industrial. În caz contrar terenul se va întoarce proprietarului. 

Daca consiliul consideră oportun, creează Comisia privind parcul 
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Pe parcursul la 15 ani, următoarele facilităţi sunt acordate la crearea parcului: 

- Amînarea plăţii TVA pentru materialele și utilajele folosite la construcţia infrastructurii 

pînă la darea în exploatare a infrastructurii. Această facilitate va fi acordată pe toată 

durata valabilităţii statutului de parc industrial. 

- Dreptul de folosinţă a terenului de stat pe perioada valabilităţii statutului de parc 

industrial, cu dreptul de privatizare după darea în exploatare a imobilului construit în 

conformitate cu contractul încheiat în urma concursului investiţional. 

- Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, bugetul APL și alte surse, pentru 

crearea infrastructurii parcului, pe parcursul dezvoltării parcului. 

Pe parcursul valabilităţii statutului de parc industrial, pe teritoriu parcului pot activa doar 

rezidenţii care încheie contract de desfășurarea a activităţii în parcul industrial. Dacă 

rezidenţii încalcă prevederile contractului, contractul va fi reziliat, și aceștia nu mai pot 

desfășura activitate în cadrul parcului industrial, în afară de cazurile cînd rezidenţii au 

privatizat terenul pe care activează. 

Statutul de parc industrial se retrage prin hotărîre de Guvern, dacă: 

- expirară termenului pentru care a fost acordat statutul de parc industrial; 

- decizia definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, în cazurile în care s-a stabilit că 

majoritatea deţinătorilor statutului de rezident nu realizează obiectivele asumate prin 

contractele încheiate cu întreprinderea-administrator, cu autorităţile publice centrale 

sau locale, după caz; 

- întreprinderea-administrator nu îndeplineşte atribuţiile şi obligaţiile sale în conformitate 

cu prevederile legii cu privire la pacurile industriale. 

 

 

 
Retragerea statutului de parc industrial duce la suspendarea regimului de facilităţi: 

- Terenul și activele date în folosinţă întreprinderii-administrator și rezidenţilor este 

înstrăinat, cu excepţia terenului care se află în folosinţa rezidentului pentru lansarea 

activităţii economice, acesta avînd dreptul de a privatiza terenul după darea în 

exploatare a construcţiilor. Dacă statutul a fost retras din cauză expirării valabilităţii 

statutului, rezidenţii au drept preferenţial la privatizarea terenului. 

- În situaţia retragerii statutului de parc industrial înainte de expirarea valabilităţii 

acestuia, întreprinderea-administrator va achita contravaloarea taxei în vigoare pentru 

modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent 

parcului industrial. Însă, în cazul în care valoarea infrastructurii tehnice și de producţie 

creată în cadrul parcului, depășește valoarea taxei menţionate, întreprinderea-

administrator nu achită această taxă. 
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Facilitarea parcului industrial creat la inițiativa autorităților administrației publice centrale 

(APC), pe terenul și activele proprietate de stat și cu participarea investitorului privat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniţiatorul creării parcului industrial – APC 

Cerere la consiliul local privind susţinerea creării parcului 

Terenul parcului în proprietate sau folosinţă 

Comisia facilitează obţinerea documentaţiei iniţiale necesare: decizia consiliului, avizele pe lot 

Investitorul privat sau societatea comercială cu capital public-privat, depune toate documentele 

obţinute în cadrul Comisiei și alte documente necesare, inclusiv studiul de fezabilitate cu privire la 

oportunitatea creării parcului industrial, Ministerului Economiei. 

Guvernul asigură organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a investitorului privat 

pentru construcţia infrastructurii tehnice şi de producţiei a parcului industrial. În acest sens vor fi 

două modalităţi de atribuire în folosinţă a terenului pentru 30 de ani: 

- Atribuirea terenului investitorului privat 

- Crearea unei societăţii comerciale cu capital public-privat, dacă statul a ales această 

modalitate, căreia se atribuie terenul. 

Atribuirea terenului va fi condiţionată de obţinerea ulterioară a statutul de parc industrial de către 

investitorul privat sau societatea comercială cu capital public-privat. 

Ministerul Economiei examinează documentele și dacă constată oportunitatea creării parcului, 

pregătește proiectul hotărîrii de Guvern privind crearea parcului industrial și acordarea statutului 

de parc industrial întreprinderii-administrator: 

- Schimbarea gratis a destinaţiei terenului agricol, după caz 

- Acordarea statutului de parc industrial investitorului privat, cu forma organizator juridică de 

SRL sau SA, sau societăţii comerciale cu capital public-privat, care devine întreprindere-

administrator, pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea extinderii pentru încă 15 ani. 

- Atribuirea terenului proprietate de stat în folosinţă, gratis, întreprinderii-administrator, pe o 

perioadă de 30 de ani pentru crearea parcului industrial, cu indicarea posibilităţii de darea în 

folosinţă rezidenţilor în bază de concurs investiţional cu posibilitatea privatizării terenului 

după darea în exploatare a construcţiei prevăzute în contractul încheiat cu rezidentul, sau de 

către întreprinderea administrator, ca teren aferent construcţiilor. 

- Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat pentru crearea infrastructurii parcului 

- Acordarea amînării plăţii TVA pentru materia primă, echipamentul și alte materiale folosite la 

construirea infrastructurii parcului, pînă la darea în exploatare a infrastructurii 

Pe lîngă acestea facilităţi, legea prevede alocarea mijloacelor financiare de la APL și Fondul 

Naţional de Dezvoltare Regională. 

Daca consiliul consideră oportun, creează Comisia privind parcul 
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Guvernul aprobă hotărîrea de Guvern privind crearea parcului și atribuirea statului 

de întreprindere-administrator pentru o perioadă de 15 ani 

Pe parcursul la 15 ani, următoarele facilităţi sunt acordate la crearea parcului: 

- Amînarea plăţii TVA pentru materialele și utilajele folosite la construcţia infrastructurii 

pînă la darea în exploatare a infrastructurii. Această facilitate va fi acordată pe toată 

durata valabilităţii statutului de parc industrial. 

- Dreptul de folosinţă a terenului de stat pe perioada valabilităţii statutului de parc 

industrial, cu dreptul de privatizare după darea în exploatare a imobilului construit în 

conformitate cu contractul încheiat în urma concursului investiţional. 

- Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, bugetul APL și alte surse, pentru 

crearea infrastructurii parcului, pe parcursul dezvoltării parcului. 

Pe parcursul valabilităţii statutului de parc industrial, pe teritoriu parcului pot activa doar 

rezidenţii care încheie contract de desfășurarea a activităţii în parcul industrial. Dacă 

rezidenţii încalcă prevederile contractului, contractul va fi reziliat, și aceștia nu mai pot 

desfășura activitate în cadrul parcului industrial, în afară de cazurile cînd rezidenţii au 

privatizat terenul pe care activează. 

Statutul de parc industrial se retrage prin hotărîre de Guvern, dacă: 

- expirară termenului pentru care a fost acordat statutul de parc industrial; 

- decizia definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, în cazurile în care s-a stabilit că 

majoritatea deţinătorilor statutului de rezident nu realizează obiectivele asumate prin 

contractele încheiate cu întreprinderea-administrator, cu autorităţile publice centrale 

sau locale, după caz; 

- întreprinderea-administrator nu îndeplineşte atribuţiile şi obligaţiile sale în conformitate 

cu prevederile legii cu privire la pacurile industriale. 

 

 

 
Retragerea statutului de parc industrial duce la suspendarea regimului de facilităţi: 

- Terenul și activele date în folosinţă întreprinderii-administrator și rezidenţilor este 

înstrăinat, cu excepţia terenului care se află în folosinţa rezidentului pentru lansarea 

activităţii economice, acesta avînd dreptul de a privatiza terenul după darea în 

exploatare a construcţiilor. Dacă statutul a fost retras din cauză expirării valabilităţii 

statutului, rezidenţii au drept preferenţial la privatizarea terenului. 

- În situaţia retragerii statutului de parc industrial înainte de expirarea valabilităţii 

acestuia, întreprinderea-administrator va achita contravaloarea taxei în vigoare pentru 

modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent 

parcului industrial. Însă, în cazul în care valoarea infrastructurii tehnice și de producţie 

creată în cadrul parcului, depășește valoarea taxei menţionate, întreprinderea-

administrator nu achită această taxă. 
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Facilitarea parcului industrial creat la inițiativa autorităților administrației publice locale 

(APL), pe terenul și activele proprietate APL și în baza întreprinderii municipale (ÎM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniţiatorul creării parcului industrial – APL 

Cerere la consiliul local privind susţinerea creării parcului 

Terenul parcului în proprietate sau folosinţă 

Daca consiliul consideră oportun, creează Comisia privind parcul 

Comisia facilitează obţinerea documentaţiei iniţiale necesare: decizia consiliului, avizele pe lot 

ÎM depune toate documentele obţinute în cadrul Comisiei și alte documente necesare, inclusiv 

studiul de fezabilitate cu privire la oportunitatea creării parcului industrial, Ministerului Economiei. 

Ministerul Economiei examinează documentele și dacă constată oportunitatea creării parcului, 

pregătește proiectul hotărîrii de Guvern privind crearea parcului industrial și acordarea statutului 

de parc industrial întreprinderii-administrator: 

- Schimbarea gratis a destinaţiei terenului agricol, după caz 

- Acordarea statutului de parc industrial ÎM, care devine întreprindere-administrator, pentru o 

perioadă de 15 ani, cu posibilitatea extinderii pentru încă 15 ani. 

- Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat pentru crearea infrastructurii parcului 

- Acordarea amînării plăţii TVA pentru materia primă, echipamentul și alte materiale folosite la 

construirea infrastructurii parcului, pînă la darea în exploatare a infrastructurii 

Pe lîngă acestea facilităţi, legea prevede alocarea mijloacelor financiare de la APL și Fondul 

Naţional de Dezvoltare Regională. 

Guvernul aprobă hotărîrea de Guvern privind crearea parcului și atribuirea statului 

de întreprindere-administrator pentru o perioadă de 15 ani 

APL predă în folosinţă terenul unei  ÎM nou create sau existente pe un termen de 30 ani, cu 

condiţia că ÎM va obţine statutul de parc industrial. În caz contrar terenul se va întoarce. 
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Pe parcursul la 15 ani, următoarele facilităţi sunt acordate la crearea parcului: 

- Amînarea plăţii TVA pentru materialele și utilajele folosite la construcţia infrastructurii 

pînă la darea în exploatare a infrastructurii. Această facilitate va fi acordată pe toată 

durata valabilităţii statutului de parc industrial. 

- Dreptul de folosinţă a terenului APL pe perioada valabilităţii statutului de parc industrial, 

cu dreptul de privatizare după darea în exploatare a imobilului construit în conformitate 

cu contractul încheiat în urma concursului investiţional. 

- Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, bugetul APL și alte surse, pentru 

crearea infrastructurii parcului, pe parcursul dezvoltării parcului. 

Pe parcursul valabilităţii statutului de parc industrial, pe teritoriu parcului pot activa doar 

rezidenţii care încheie contract de desfășurarea a activităţii în parcul industrial. Dacă 

rezidenţii încalcă prevederile contractului, contractul va fi reziliat, și aceștia nu mai pot 

desfășura activitate în cadrul parcului industrial, în afară de cazurile cînd rezidenţii au 

privatizat terenul pe care activează. 

Statutul de parc industrial se retrage prin hotărîre de Guvern, dacă: 

- expirară termenului pentru care a fost acordat statutul de parc industrial; 

- decizia definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, în cazurile în care s-a stabilit că 

majoritatea deţinătorilor statutului de rezident nu realizează obiectivele asumate prin 

contractele încheiate cu întreprinderea-administrator, cu autorităţile publice centrale 

sau locale, după caz; 

- întreprinderea-administrator nu îndeplineşte atribuţiile şi obligaţiile sale în conformitate 

cu prevederile legii cu privire la pacurile industriale. 

 

 

 
Retragerea statutului de parc industrial duce la suspendarea regimului de facilităţi: 

- Terenul și activele date în folosinţă întreprinderii-administrator și rezidenţilor este 

înstrăinat, cu excepţia terenului care se află în folosinţa rezidentului pentru lansarea 

activităţii economice, acesta avînd dreptul de a privatiza terenul după darea în 

exploatare a construcţiilor. Dacă statutul a fost retras din cauză expirării valabilităţii 

statutului, rezidenţii au drept preferenţial la privatizarea terenului. 

- În situaţia retragerii statutului de parc industrial înainte de expirarea valabilităţii 

acestuia, întreprinderea-administrator va achita contravaloarea taxei în vigoare pentru 

modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent 

parcului industrial. Însă, în cazul în care valoarea infrastructurii tehnice și de producţie 

creată în cadrul parcului, depășește valoarea taxei menţionate, întreprinderea-

administrator nu achită această taxă. 
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Facilitarea parcului industrial creat la inițiativa autorităților administrației publice locale 

(APL), pe terenul și activele proprietate APL și cu participarea investitorului privat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniţiatorul creării parcului industrial – APL 

Cerere la consiliul local privind susţinerea creării parcului 

Terenul parcului în proprietate sau folosinţă 

Dacă consiliul consideră oportun, creează Comisia privind parcul 

Comisia facilitează obţinerea documentaţiei iniţiale necesare: decizia consiliului, avizele pe lot 

Investitorul privat sau societatea comercială cu capital public-privat, depune toate documentele 

obţinute în cadrul Comisiei și alte documente necesare, inclusiv studiul de fezabilitate cu privire la 

oportunitatea creării parcului industrial, Ministerului Economiei. 

Guvernul aprobă hotărîrea de Guvern privind crearea parcului și atribuirea statului 

de întreprindere-administrator pentru o perioadă de 15 ani 

Ministerul Economiei examinează documentele și dacă constată oportunitatea creării parcului, 

pregătește proiectul hotărîrii de Guvern privind crearea parcului industrial și acordarea statutului 

de parc industrial întreprinderii-administrator: 

- Schimbarea gratis a destinaţiei terenului agricol, după caz 

- Acordarea statutului de parc industrial investitorului privat, cu forma organizator juridică de 

SRL sau SA, sau societăţii comerciale cu capital public-privat, care devine întreprindere-

administrator, pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea extinderii pentru încă 15 ani. 

- Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat pentru crearea infrastructurii parcului 

- Acordarea amînării plăţii TVA pentru materia primă, echipamentul și alte materiale folosite la 

construirea infrastructurii parcului, pînă la darea în exploatare a infrastructurii 

Pe lîngă acestea facilităţi, legea prevede alocarea mijloacelor financiare de la APL și Fondul 

Naţional de Dezvoltare Regională. 

Consiliul local asigură organizarea şi desfăşurarea concursului de selectare a investitorului privat 

pentru construcţia infrastructurii tehnice şi de producţiei a parcului industrial. În acest sens vor fi 

două modalităţi de atribuire în folosinţă a terenului pentru 30 de ani: 

- Atribuirea terenului investitorului privat 

- Crearea unei societăţii comerciale cu capital public-privat, dacă consiliul local a ales această 

modalitate, căreia se atribuie terenul. 

Atribuirea terenului va fi condiţionată de obţinerea ulterioară a statutul de parc industrial de către 

investitorul privat sau societatea comercială cu capital public-privat. 
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Pe parcursul la 15 ani, următoarele facilităţi sunt acordate la crearea parcului: 

- Amînarea plăţii TVA pentru materialele și utilajele folosite la construcţia infrastructurii 

pînă la darea în exploatare a infrastructurii. Această facilitate va fi acordată pe toată 

durata valabilităţii statutului de parc industrial. 

- Dreptul de folosinţă a terenului APL pe perioada valabilităţii statutului de parc industrial, 

cu dreptul de privatizare după darea în exploatare a imobilului construit în conformitate 

cu contractul încheiat în urma concursului investiţional. 

- Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, bugetul APL și alte surse, pentru 

crearea infrastructurii parcului, pe parcursul dezvoltării parcului. 

Pe parcursul valabilităţii statutului de parc industrial, pe teritoriu parcului pot activa doar 

rezidenţii care încheie contract de desfășurarea a activităţii în parcul industrial. Dacă 

rezidenţii încalcă prevederile contractului, contractul va fi reziliat, și aceștia nu mai pot 

desfășura activitate în cadrul parcului industrial, în afară de cazurile cînd rezidenţii au 

privatizat terenul pe care activează. 

Statutul de parc industrial se retrage prin hotărîre de Guvern, dacă: 

- expirară termenului pentru care a fost acordat statutul de parc industrial; 

- decizia definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, în cazurile în care s-a stabilit că 

majoritatea deţinătorilor statutului de rezident nu realizează obiectivele asumate prin 

contractele încheiate cu întreprinderea-administrator, cu autorităţile publice centrale 

sau locale, după caz; 

- întreprinderea-administrator nu îndeplineşte atribuţiile şi obligaţiile sale în conformitate 

cu prevederile legii cu privire la pacurile industriale. 

 

 

 
Retragerea statutului de parc industrial duce la suspendarea regimului de facilităţi: 

- Terenul și activele date în folosinţă întreprinderii-administrator și rezidenţilor este 

înstrăinat, cu excepţia terenului care se află în folosinţa rezidentului pentru lansarea 

activităţii economice, acesta avînd dreptul de a privatiza terenul după darea în 

exploatare a construcţiilor. Dacă statutul a fost retras din cauză expirării valabilităţii 

statutului, rezidenţii au drept preferenţial la privatizarea terenului. 

- În situaţia retragerii statutului de parc industrial înainte de expirarea valabilităţii 

acestuia, întreprinderea-administrator va achita contravaloarea taxei în vigoare pentru 

modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent 

parcului industrial. Însă, în cazul în care valoarea infrastructurii tehnice și de producţie 

creată în cadrul parcului, depășește valoarea taxei menţionate, întreprinderea-

administrator nu achită această taxă. 
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Facilitarea parcului industrial creat la inițiativa ÎS, ÎM sau societății comerciale în baza 

terenului și activelor proprietate publică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniţiatorul creării parcului industrial – ÎS, ÎM, SC 

Cerere la consiliul local privind susţinerea creării parcului 

Terenul parcului în proprietate sau folosinţă 

Comisia facilitează obţinerea documentaţiei iniţiale necesare, inclusiv decizia APL, avizele pe lot 

ÎS, ÎM, SC depune toate documentele obţinute în cadrul Comisiei și alte documente necesare, 

inclusiv studiul de fezabilitate cu privire la oportunitatea creării parcului industrial, Ministerului 

Economiei. 

Ministerul Economiei examinează documentele și dacă constată oportunitatea creării parcului, 

pregătește proiectul hotărîrii de Guvern privind crearea parcului industrial și acordarea statutului 

de parc industrial întreprinderii-administrator: 

- Schimbarea gratis a destinaţiei terenului agricol, după caz 

- Acordarea statutului de parc industrial ÎS, ÎM sau SC, care devine întreprindere-administrator, 

pentru o perioadă de 15 ani, cu posibilitatea extinderii pentru încă 15 ani. 

- În cazul terenului de stat, atribuirea terenului proprietate de stat în folosinţă, gratis, ÎS, ÎM sau 

SC, pe o perioadă de 30 de ani pentru crearea parcului industrial, cu indicarea posibilităţii de 

darea în folosinţă rezidenţilor în bază de concurs investiţional cu posibilitatea privatizării 

terenului după darea în exploatare a construcţiei prevăzute în contractul încheiat cu 

rezidentul, sau de către întreprinderea administrator, ca teren aferent construcţiilor. 

- Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat pentru crearea infrastructurii parcului 

- Acordarea amînării plăţii TVA pentru materia primă, echipamentul și alte materiale folosite la 

construirea infrastructurii parcului, pînă la darea în exploatare a infrastructurii 

Pe lîngă acestea facilităţi, legea prevede alocarea mijloacelor financiare de la APL și Fondul 

Naţional de Dezvoltare Regională. 

Guvernul aprobă hotărîrea de Guvern privind crearea parcului și atribuirea statului 

de întreprindere-administrator pentru o perioadă de 15 ani 

Daca consiliul consideră oportun, creează Comisia privind parcul 
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Pe parcursul la 15 ani, următoarele facilităţi sunt acordate la crearea parcului: 

- Amînarea plăţii TVA pentru materialele și utilajele folosite la construcţia infrastructurii 

pînă la darea în exploatare a infrastructurii. Această facilitate va fi acordată pe toată 

durata valabilităţii statutului de parc industrial. 

- Dreptul de folosinţă a terenului de stat pe perioada valabilităţii statutului de parc 

industrial, cu dreptul de privatizare după darea în exploatare a imobilului construit în 

conformitate cu contractul încheiat în urma concursului investiţional. 

- Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, bugetul APL și alte surse, pentru 

crearea infrastructurii parcului, pe parcursul dezvoltării parcului. 

Pe parcursul valabilităţii statutului de parc industrial, pe teritoriu parcului pot activa doar 

rezidenţii care încheie contract de desfășurarea a activităţii în parcul industrial. Dacă 

rezidenţii încalcă prevederile contractului, contractul va fi reziliat, și aceștia nu mai pot 

desfășura activitate în cadrul parcului industrial, în afară de cazurile cînd rezidenţii au 

privatizat terenul pe care activează. 

Statutul de parc industrial se retrage prin hotărîre de Guvern, dacă: 

- expirară termenului pentru care a fost acordat statutul de parc industrial; 

- decizia definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, în cazurile în care s-a stabilit că 

majoritatea deţinătorilor statutului de rezident nu realizează obiectivele asumate prin 

contractele încheiate cu întreprinderea-administrator, cu autorităţile publice centrale 

sau locale, după caz; 

- întreprinderea-administrator nu îndeplineşte atribuţiile şi obligaţiile sale în conformitate 

cu prevederile legii cu privire la pacurile industriale. 

 

 

 
Retragerea statutului de parc industrial duce la suspendarea regimului de facilităţi: 

- Terenul și activele date în folosinţă întreprinderii-administrator și rezidenţilor este 

înstrăinat, cu excepţia terenului care se află în folosinţa rezidentului pentru lansarea 

activităţii economice, acesta avînd dreptul de a privatiza terenul după darea în 

exploatare a construcţiilor. Dacă statutul a fost retras din cauză expirării valabilităţii 

statutului, rezidenţii au drept preferenţial la privatizarea terenului. 

- În situaţia retragerii statutului de parc industrial înainte de expirarea valabilităţii 

acestuia, întreprinderea-administrator va achita contravaloarea taxei în vigoare pentru 

modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent 

parcului industrial. Însă, în cazul în care valoarea infrastructurii tehnice și de producţie 

creată în cadrul parcului, depășește valoarea taxei menţionate, întreprinderea-

administrator nu achită această taxă. 
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Facilitarea parcului industrial creat la inițiativa unei societăți comerciale (SC) în baza terenului 

și activelor proprietate privată  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniţiatorul creării parcului industrial – SC 

Cerere la consiliul local privind susţinerea creării parcului 

Terenul parcului în proprietate sau folosinţă 

Comisia facilitează obţinerea documentaţiei iniţiale necesare, inclusiv decizia APL, avizele pe lot 

SC depune toate documentele obţinute în cadrul Comisiei și alte documente necesare, inclusiv 

studiul de fezabilitate cu privire la oportunitatea creării parcului industrial, Ministerului Economiei. 

Ministerul Economiei examinează documentele și dacă constată oportunitatea creării parcului, 

pregătește proiectul hotărîrii de Guvern privind crearea parcului industrial și acordarea statutului 

de parc industrial întreprinderii-administrator: 

- Schimbarea gratis a destinaţiei terenului agricol, după caz 

- Acordarea statutului de parc industrial SC, care devine întreprindere-administrator, pentru o 

perioadă de 15 ani, cu posibilitatea extinderii pentru încă 15 ani. 

- Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat pentru crearea infrastructurii parcului 

- Acordarea amînării plăţii TVA pentru materia primă, echipamentul și alte materiale folosite la 

construirea infrastructurii parcului, pînă la darea în exploatare a infrastructurii 

Pe lîngă acestea facilităţi, legea prevede alocarea mijloacelor financiare de la APL și Fondul 

Naţional de Dezvoltare Regională. 

Guvernul aprobă hotărîrea de Guvern privind crearea parcului și atribuirea statului 

de întreprindere-administrator pentru o perioadă de 15 ani 

Pe parcursul la 15 ani, următoarele facilităţi sunt acordate la crearea parcului: 

- Amînarea plăţii TVA pentru materialele și utilajele folosite la construcţia infrastructurii 

pînă la darea în exploatare a infrastructurii. Această facilitate va fi acordată pe toată 

durata valabilităţii statutului de parc industrial. 

- Alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat, bugetul APL și alte surse, pentru 

crearea infrastructurii parcului, pe parcursul dezvoltării parcului. 

Daca consiliul consideră oportun, creează Comisia privind parcul 
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Pe parcursul valabilităţii statutului de parc industrial, pe teritoriu parcului pot activa doar 

rezidenţii care încheie contract de desfășurarea a activităţii în parcul industrial. Dacă 

rezidenţii încalcă prevederile contractului, contractul va fi reziliat, și aceștia nu mai pot 

desfășura activitate în cadrul parcului industrial, în afară de cazurile cînd rezidenţii au în 

proprietate terenul pe care activează. 

Statutul de parc industrial se retrage prin hotărîre de Guvern, dacă: 

- expirară termenului pentru care a fost acordat statutul de parc industrial; 

- decizia definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, în cazurile în care s-a stabilit că 

majoritatea deţinătorilor statutului de rezident nu realizează obiectivele asumate prin 

contractele încheiate cu întreprinderea-administrator, cu autorităţile publice centrale 

sau locale, după caz; 

- întreprinderea-administrator nu îndeplineşte atribuţiile şi obligaţiile sale în conformitate 

cu prevederile legii cu privire la pacurile industriale. 

 

 

 
Retragerea statutului de parc industrial duce la suspendarea regimului de facilităţi: 

- În situaţia retragerii statutului de parc industrial înainte de expirarea valabilităţii 

acestuia, întreprinderea-administrator va achita contravaloarea taxei în vigoare pentru 

modificarea destinaţiei sau pentru scoaterea din circuitul agricol a terenului aferent 

parcului industrial. Însă, în cazul în care valoarea infrastructurii tehnice și de producţie 

creată în cadrul parcului, depășește valoarea taxei menţionate, întreprinderea-

administrator nu achită această taxă. 
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privind ajustarea metodologiei de stabilire a taxei de 

cazare în căminele institušiilor de stat de învăšământ 
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din domeniul ştiinšei şi inovării, reieşind din cheltuielile 

efective, prešurile şi tarifele curente 
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1. DESCRIEREA PROBLEMEI 

Prioritatea de bază a politicilor publice din domeniul educaţiei este îmbunătăţirea calităţii şi 

sporirea accesului echitabil la servicii educaţionale pentru copiii şi tinerii din Republica Moldova. 

Condiţiile bune de trai în căminele studenţeşti constituie o necesitate de primă importanţă în 

procesul de asigurare a calităţii învăţământului la toate nivelurile. Fiind dotate adecvat, căminele 

sunt în măsură să asigure studenţilor atât condiţii de trai, cât şi condiţii pentru studiu calitativ. 

În situaţia în care Republica Moldova este cea mai săraca ţară din Europa, dar și problemele 

survenite ca urmare a crizei economice au determinat multe dificultăţi de ordin financiar. În mod 

particular deficitul bugetar şi majorarea tarifelor la agentul termic şi electric au exacerbat situaţia 

privind incapacitatea de plată a costurilor de întreţinere a căminelor studenţeşti. Astfel, la ora 

actuală, statul reuşeşte cu greu să asigure condiţii decente de trai în căminele studenţeşti. 

Resursele financiare limitate fac ca necesităţile existente în sistem să fie acoperite doar parţial. 

Deşi cheltuielile publice pentru educaţie au sporit în ultimii ani, resursele alocate sunt 

insuficiente.  

Actualmente în Republica Moldova există 292 cămine funcţionale, care se află în gestiunea a 

patru ministere: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul 

Culturii şi Ministerul Educaţiei. Ponderea cea mai mare o deţine Ministerul Educaţiei, care 

gestionează 67% din căminele din ţară. 42 (14,3%) cămine studenţeşti sunt în stare 

nefuncţională. 50% din cămine necesită reparaţie capitală. O parte din cămine necesită atât 

reparaţie capitală, cât şi reparaţie curentă. Ponderea acestora constituie 70%.  

În localităţile urbane aproximativ 30% din cămine sunt cămine de prima generaţie, construite 

35-40 ani în urmă, care actualmente s-au învechit moral, şi-au pierdut rezistenţa constructivă şi 

consumă excesiv energie termică. Acestea necesită reparaţia capitală a structurii de rezistenţă, 

a reţelelor inginereşti de alimentare cu energie şi apă. Căminele construite în ultimii ani necesită 

îmbunătăţirea elementelor de conservare a energiei, precum şi modernizarea echipamentului 

tehnic: schimbarea ascensoarelor care au  depăşit perioada de funcţionare de 25 ani, trecerea 

la sisteme de încălzire autonomă, asigurarea fiabilităţii constructive a clădirilor construite din 

panouri care au suportat în ultimul secol 4 cutremure. 

Având în vedere că o parte din cămine este în stare nefuncţională, la moment se valorifică doar 

o parte din capacitatea totală a căminelor. Acest fapt corelează cu capacitatea de satisfacere a 

cererilor de cazare în cămin, care la momentul de faţă constituie 72% din numărul total de 

solicitări. Este de remarcat, că aproximativ o treime din tinerii care îşi face studiile la una din 

instituţiile de învăţământ este cazat în căminele studenţeşti, ceea ce reprezintă în termeni reali 

circa 46000 studenţi. Faptul  că nu toate solicitările de cazare sunt satisfăcute generează, în 

unele cazuri, probleme legate de repartizarea locurilor în cămin şi de suprasolicitare a spaţiului 

(gradul de utilizare a spaţiului locuibil ajunge până la 111%).  
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Crearea condiţiilor decente de trai în căminele studenţeşti este asigurată de trei actori de bază: 

statul, studentul şi instituţia de învăţământ. Fiecare din părţi are responsabilităţi de ordin 

financiar şi organizaţional. Conform legislaţiei, statul este responsabil de achitarea a 60% din 

costul curent de întreţinere a căminelor instituţiilor de învăţământ superior şi mediu de 

specialitate şi 85% din costul curent de întreţinere a căminelor instituţiilor de învăţământ 

secundar de specialitate;  asigurarea reparaţiilor curente; asigurarea cheltuielilor capitale 

(investiţii capitale, reparaţii capitale, procurarea mijloacelor fixe). Instituţiile de învăţământ sunt 

responsabile de asigurarea reparaţiilor curente şi de asigurarea cheltuielilor capitale. Studentul 

este responsabil de achitarea a 40% (15% pentru studenţii din instituţiile de învăţământ 

secundar profesional) din costul curent de întreţinere a unui loc în cămin. Aşadar, 

responsabilităţile sunt clar definite. Statul suportă cea mai mare parte din cheltuieli, iar studentul 

are o contribuţie modestă la menţinerea condiţiilor de trai din cămin.  

Analiza raportului financiar de la 1 ianuarie 2010 al Ministerului Finanţelor arată că, cheltuielile 

totale pentru întreţinerea curentă a căminelor pentru circa 46000 studenţi pentru anul 2009 au 

constituit 123,2 mln. MDL, din care de la buget s-au alocat 77 mln. MDL (62,5%), şi din mijloace 

speciale, provenite din taxa de cazare achitată de student – 46, 2 mln. MDL (37,5%). Raportul 

financiar cuprinde căminele aflate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei alimentare 

(10,4%), Ministerului Sănătăţii (16,9%), Ministerului Educaţiei (67,5%), Ministerului Culturii 

(3,2%), Academiei de Ştiinţe a Moldovei (0,8%), Academiei de Administrare Publică (1,2%) 

(Anexa 4). În analiza ulterioară căminele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Academiei de 

Administrare Publică, precum şi căminele destinate cursurilor de perfecţionare ale Ministerului 

Sănătăţii nu au fost luate în consideraţie. Motivul neincluderii acestora în calcul este determinat 

de faptul că instituţiile respective sunt mai degrabă excepţii şi nu sunt reprezentative pentru 

sistem.  

Analiza rapoartelor financiare arată că în anul 2009 costul mediu lunar de întreţinere a unui loc 

în cămin a constituit 247,5 lei, din care studentul achita 99 lei (40%). Cel mai mare cost a fost 

înregistrat la căminele din subordinea Ministerului Culturii (369,55 lei), iar cel mai mic fiind la 

căminele din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare (214,5 lei). Analiza 

datelor solicitate de la instituţiile de învăţământ privind cheltuielile reale de întreţinere a 

căminelor studenţeşti (două cămine ale ASEM şi 6 cămine ale UTM) arată că costul lunar de 

întreţinere a unui loc în cămin variază de la 136,15 lei pe lună, până la 308,11 lei pe lună 

(Anexa 7). Aceste date vin să confirme datele din raportul financiar.    

Având numărul persoanelor cazate în cămine şi costul lunar de întreţinere a unui loc în cămin 

se estimează că cheltuielile totale reale de întreţinere a căminelor depăşesc cheltuielile totale 

prezentate în raportul financiar. Această diferenţă constituie în mediu 13%. Diferenţa respectivă 

este achitată din alte mijloace speciale (decât taxa de cazare) ale instituţiilor de învăţământ. 

Aşadar, costul total real de întreţinere a căminelor constituie 141,5 mln. MDL, din care 77 mln. 

MDL sunt achitate din bugetul de stat, care acum reprezintă 54% şi nu 60% cum este stipulat în 

legislaţie. 46,2 mln. MDL sunt achitate de către studenţi, această sumă  reprezintă 33% din 

costul total de întreţinere a unui loc în cămin şi 18,3 mln. MDL (13%) sunt achitate de instituţiile 

de învăţământ (Anexa 4). 

Aici este important de menţionat, că informaţia analizată reflectă realitatea anului  2009. În 2010 

s-au majorat tarifele la serviciile comunale şi respectiv s-a majorat şi costul curent de întreţinere. 
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De aici se poate presupune că capacitatea de achitare a statului în anii următori va fi mai 

redusă decât în 2009.  

În ceea ce priveşte cheltuielile capitale oferite de stat şi de instituţiile de învăţământ pentru 

căminele studenţeşti, acestea la fel sunt insuficiente pentru acoperirea necesităţilor stringente.  

(Anexa 6). Alocările din bugetul de stat sunt neuniforme, în anul 2007 suma alocată a fost de 

0,8 mln. MDL, în 2008 – 47,9 mln. MDL, în  2009 – 1,02 mln. MDL. Pentru anul 2010 a fost 

aprobată o sumă de 71,9 mln. MDL, în special alocată pentru realizarea reparaţiilor capitale în 

căminele în stare extrem de proastă. Mult mai modeste sunt resursele provenite din mijloacele 

speciale ale instituţiilor de învăţământ. În 2006, 2008, 2009 acestea nu au alocat nimic pentru 

cheltuieli capitale. Pentru anul 2010 din mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţământ în 

acest scop a fost aprobată o sumă de 52,4 mln.MDL.  

Prin urmare, se constată că sistemul educaţional se confruntă cu problema politicii 

nesustenabile privind asigurarea condiţiilor decente de trai în căminele studenţeşti. 

1.1 CAUZELE ŞI EFECTELE PROBLEMEI 

Cauzele care au determinat ineficienţa politicii privind asigurarea condiţiilor decente de trai în 

căminele studenţeşti (Anexa 1) sunt următoarele: pe de o parte, în contextul reducerii veniturilor 

publice ca urmare a crizei financiar-economice, s-au restrâns cheltuielile pentru educaţie, ceea 

ce a determinat alocarea insuficientă a resurselor pentru întreţinerea căminelor studenţeşti. Pe 

de altă parte, decizia de promovare a acestei politicii din partea statului a fost luată fără calculul 

posibilelor efecte financiar-economice. Lipsa unei estimări a posibilului impact financiar asupra 

bugetului public în combinaţie cu insuficienţa resurselor financiare şi managementul ineficient 

au agravat şi mai mult situaţia privind condiţiile de trai în cămine.  

În consecinţă, unele cămine studenţeşti au ajuns în stare nefuncţională, adică deconectate de la 

toate reţelele şi incapabile de a găzdui locatari. În paralel, pentru căminele în stare funcţională, 

insuficienţa resurselor financiare determină de multe ori impunerea regimului de restricţie la 

agentul electric, termic, de alimentare cu apă, până la sistarea acestora. Procurarea insuficientă 

de inventar moale, mobilier şi alte mijloace fixe face ca condiţiile în căminele studenţeşti să 

rămână în stare lamentabilă. Cu excepţia câtorva cămine ale sistemului de învăţământ superior 

(unele cămine ale Universităţii de Medicină şi Farmacie “N. Testemiţeanu”, Universităţii Tehnice 

din Moldova şi Academiei de Studii Economice din Moldova), condiţiile de trai sunt precare. 

Acest fapt duce la crearea disconfortului fizic şi psihic, deteriorarea stării de sănătate şi în cele 

din urmă la limitarea accesului la studii.   

Pentru a salva căminele de la deteriorare instituţiile de învăţământ alocă resurse din mijloacele 

speciale acumulate, contrar prevederilor legislative. (HG 196 Nr. 196 din  2.02.2007 cu privire la 

mijloacele speciale ale instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei şi Tineretului; HG Nr. 928 

din 13.08.2007 cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale 

instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii; HG Nr. 1311 din  12.12.2005 cu privire la 

aprobarea nomenclatoarelor serviciilor cu plată prestate de către Ministerul Culturii şi Turismului 

şi instituţiile subordonate). În pofida acestor eforturi, condiţiile de trai în căminele studenţeşti 

continuă să se înrăutăţească. Toate acestea luate împreună determină incapacitatea de 
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satisfacere a tuturor solicitărilor de cazare în cămine, supra-aglomerarea unora din ele, 

nemulţumirea celor cazaţi, care în proporţie de 31,3% la sută consideră că condiţiile din cămine 

sunt nesatisfăcătoare (Anexa 8). Efectele acestei situaţii se răsfrâng negativ asupra sistemului 

educaţional, care pierde din atractivitate. Ipotetic, în perspectivă de lungă durată problema ne-

asigurării condiţiilor decente de trai în căminele studenţeşti poate genera fenomenul 

insuficienţei de resurse umane calificate în Republica Moldova.   

2. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE POLITICII PUBLICE 

Scopul politicii publice: Asigurarea sustenabilităţii financiare a căminelor studenţeşti pentru 

menţinerea lor în stare funcţională adecvată.  

Obiectivul politicii publice: Asigurarea acoperii integrale a cheltuililor curente suportate de 

căminele studenţeşti începând cu 1 ianuarie 2011.    

3.BENEFICIARII POLITICII 

Beneficiarii politicii publice: Studenţii care locuiesc la căminele învăţământului superior, 
învăţământului mediu de specialitate şi ale învăţământului secundar profesional (circa 46000). 

4. OPŢIUNI DE SOLUŢIONARE A PROBLEMEI 

Opţiunea 1: Status quo – neintervenţia în situaţia existentă; 

Opţiunea 2: Creşterea graduală a taxei de cazare achitate de student în paralel cu reducerea 

cotei achitate de stat; 

Opţiunea 3: Partajarea costului lunar de întreţinere între trei actori: student, stat şi instituţia de 

învăţământ; 

Opţiunea  4: Achitarea integrală a costului curent de întreţinere a unui loc în căminul 

studenţesc de către student; 

Opţiunea  5: Achitarea costului curent de întreţinere a unui loc în căminul studenţesc şi a 

costului reparaţiei curente şi capitale de către student în dependenţă de alocările de la buget 

pentru anul curent. 

5. ANALIZA OPŢIUNILOR 
5.1 Analiza opţiunii 1:  Status quo– neintervenţia în situaţia existentă 

În situaţia existentă la moment, odată cu creşterea tarifului la energia electrică, gaze, energia 

termică şi apă, costul lunar de întreţinere a unui loc în cămin a crescut, fapt care sporeşte 

povara financiară asupra statului. Statul acoperă parţial necesităţile legate de reparaţia curentă 

şi capitală a căminelor studenţeşti, precum şi a cotei din costul lunar de întreţinere.  

În perioada 2006 – 2009 costul lunar de întreţinere în căminele învăţământului superior ale 

Ministerului Educaţiei a crescut cu 67% faţă de anul 2006, constituind 136,9 lei în 2006 şi 232,7 
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lei în 2010; pentru căminele învăţământul mediu de specialitate ale Ministerului Educaţiei 

creşterea faţă de 2006 a constituit 51%. Conform rapoartelor financiare, în ultimii ani, statul 

alocă un procent tot mai mare pentru acoperirea cheltuielilor curente de întreţinere a căminelor 

(de la 50,5% în 2006, la 55% în 2009), totodată neatingând cota de 60% care ar fi trebuit s-o 

aloce în baza formulei de calcul a taxei de cazare (HG nr.99 din 30 ianuarie 2007).  

Estimarea necesităţilor de investiţii capitale pentru 2009 a fost de 235 mln. (conform proiectului 

Programului de reconstrucţie şi modernizare a căminelor instituţiilor de învăţământ pentru anii 

2010-2019.), iar alocările oferite de la bugetul de stat au constituit doar ceva mai mult de 1 mln. 

MDL (Anexa 6). 

În asemenea condiţii studenţii din cămine sunt nevoiţi să suporte regimul termic şi electric 

deficitar, precum şi condiţiile fizice nesatisfăcătoare. Pe de altă parte, incapacitatea de achitare 

a cotei care revine statului, impune instituţiile de învăţământ să acopere diferenţele din 

mijloacele speciale (din veniturile realizate în baza arendei încăperilor, taxei de studii, etc..)  

Beneficii: Opţiunea în cauză favorizează studenţii cazaţi în cămine din punct de vedere 

financiar. Conform formultei de calcul, cota achitată de ei din costul lunar de întreţinere este de 

40% pentru majoritatea din ei şi 15% pentru studenţii din căminele învăţământului secundar 

profesional. 

Impactul fiscal: În anul 2009 din bugetul de stat a fost alocată pentru întreţinerea căminelor 

suma de 76,9 mln. MDL. Suma dată nu atinge cota de 60% din costul de întreţinere a căminului, 

ci doar 54 la sută. Estimările pentru anul 2010, în condiţiile tarifelor majorate, indică că statul va 

trebui să aloce circa 86,7 mln MDL pentru a acoperi 60% din costul de întreţinere a căminului. 

În ceea ce priveşte necesitatea investiţiilor capitale pentru anul 2009 a fost estimată suma de 

235 mln MDL. din care a fost alocat 1,01 mln. MDL. Iar pentru 2010 s-a estimat suma de 284,3 

mln. MDL, dar în cadrul  bugetului de stat au fost aprobate doar 74,2 mln. MDL. 

Aşadar, lipsa de intervenţie în situaţia existentă va păstra starea de lucruri, în care bugetului 

public va avea de suportat angajamente financiare tot mai mari, nefiind capabil să le onoreze 

integral.     

Impactul administrativ: În condiţiile lipsei de resurse pentru acoperirea costurilor curente de 

întreţinere a căminelor instituţiile de învăţământ sunt puse în condiţia de a administra resursele 

în mod diferit, de a identifica resurse anume pentru acest scop. Gestionarea unui sistem pentru 

care nu există resurse este un efort administrativ mare. 

Impactul economic: Impactul economic pentru opţiunea în cauză este unul moderat negativ.  

Instituţiile de învăţământ se află într-o situaţie dificilă pentru că ele deja alocă resurse pentru 

acoperirea costului de întreţinere a căminului, adică achită partea statului. Suma respectivă 

constituie 18,3 mln. MDL. Aşadar, instituţiile de învăţământ suportă costuri înalte de 

conformitate.   

Impactul Social: Opţiunea în cauză are un impact social mixt asupra studenţilor care locuiesc 

în cămine. Aspectul pozitiv constă în ceea că costul taxei de cazare este relativ mic. 
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Chestionarea elevilor şi studenţilor arată că în proporţie de 66 la sută consideră ca taxa de 

cazare nu este scumpă. Acest fapt facilitează accesul studenţilor cu venituri modeste, veniţi din 

localităţile rurale, pentru a face studii.  

În acelaşi timp, este de menţionat, că condiţiile de trai nesatisfăcătoare pot avea un impact 

negativ asupra stării fizice şi psihice şi pot produce efecte nedorite asupra sănătăţii.  

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are impact ecologic. 

Riscuri: Ne-intervenirea în situaţia existentă va duce în continuare la sporirea incapacităţii de 

acoperire a necesităţilor financiare crescânde ale căminelor studenţeşti şi degradarea de mai 

departe a infrastructurii acesteia. În cele din urmă, este posibil ca demolarea unora să fie o 

soluţie mai optimă decât menţinerea sau repararea lor. Acest lucru va afecta până la urmă 

studenţii, care nu vor avea un loc de trai pentru perioada de studii. 

5.2 Analiza opţiunii 2: Creşterea graduală a taxei de cazare achitate de 
student în paralel cu reducerea cotei achitate de stat 

În general, se consideră că trecerea treptată la o cotă majorată de achitare din partea 

studentului ar putea fi mai puţin dureros resimţită. Odată cu retragerea treptată a statului din 

achitarea costurilor curente de întreţinere, ar apărea posibilitatea direcţionării acestor resurse 

spre renovarea căminelor. Astfel, studentul ar achita cea mai mare parte din costul consumului 

curent, iar statul va fi capabil tot mai mult să se concentreze pe cheltuielile capitale. Cheltuielile 

capitale prevăd investiţii capitale, procurarea de utilaj şi mijloace fixe necesare pentru cămine şi 

reparaţiile capitale.  

O încercare de schimbare a situaţii existente a fost realizată de Ministerul Sănătăţii. În 2006 

Ministerul Sănătăţii a obţinut resurse bugetare pentru renovarea şi dotarea a câtorva cămine din 

subordine. Costul de întreţinere a căminelor renovare a sporit odată cu dotarea acestora cu 

maşini de spălat şi alte facilităţi oferite studenţilor. În acelaşi timp, cota achitată de studenţi din 

costul lunar de întreţinere a fost majorată la 50%. Cu toate că studenţii care beneficiază de loc 

în aceste cămine suportă cheltuieli mai mari, solicitările de cazare anume în aceste cămine au 

crescut considerabil. Concluzia făcută în acest context, este ceea că o parte din studenţi ar 

accepta să achite mai mult, dacă li s-ar oferi condiţii decente. Acest lucru a fost confirmat prin 

sondarea opiniei studenţilor din cămne, care la întrebarea legată de disponiblitatea de a achita 

mai mult pentru condiţii mai bune, 13,9% au certitudine totală şi 44,8% sunt dispuşi să achite 

mai mult (Anexa 9).   

Trecerea treptată la achitarea cotei în creştere de către student poate fi realizată în felul 

următor: în primul an de implementare toţi studenţii vor achita cota de 60% din costul real de 

întreţinere, în al doilea an – 80%.  

Conform HG 196 nr. 99  din  30.01.2007, art. 4 “elevii şi studenţii cu statut de orfan, precum şi 

elevii şi studenţii rămaşi fără îngrijirea părintească se scutesc de achitarea taxei de cazare în 

căminele instituţiilor de stat de învăţământ secundar profesional, mediu de specialitate şi 

superior”. Lista elevilor şi studenţilor scutiţi de achitarea taxei de cazare poate fi extinsă, de 
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exemplu, pentru copii şi tinerii care provin din familii cu venituri joase confirmate de 

Secţiile/Direcţiile Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei.  

Beneficii: Beneficiul de bază al acestei opţiuni ceea că bugetul de stat va achita mai puţin 

pentru întreţinerea curentă a căminelor. Se poate presupunere că bugetul de stat va investi mai 

mult în reparaţiile capitale, în schimbarea reţelelor inginereşti, consolidarea fiabilităţii 

construcţiilor, ameliorarea termoizolării, astfel consolidând infrastructura căminelor studenţeşti.    

Impactul fiscal: Impactul fiscal al acestei opţiuni este unul moderat pozitiv. În urma calculelor  

efectuate, se estimează că trecerea la achitarea cotei de 60% din costul real de întreţinere de 

către toţi studenţii ar aduce bugetului public o rezervă – 28, 887 mln. lei. Iar trecerea la 

achitarea cotei de 80% din costul real de întreţinere ar aduce bugetului public o rezervă de 

57,775 mln. lei  

Impactul administrativ: Sistemul de administrare al recepţionării taxei de cazare pentru 

opţiunea în cauză este acelaşi ca şi în prezent cu unica diferenţă că încasările de la studenţi se 

vor majora.  

Impactul economic: Transferarea responsabilităţii de bază pentru achitarea costului de 

întreţinere de la stat la student poate genera probleme legate de incapacitatea de plată a 

studenţilor. În această situaţie instituţiile de învăţământ se pot pomeni într-o situaţie destul de 

dificilă, când vor fi nevoite să acopere necesităţile legate de căminele studenţeşti, astfel 

menţinând studenţii în instituţiile de învăţământ.  

Impactul Social: Sporirea treptată a cotei de achitare din costul real de întreţinere a căminului 

pentru student are un impact social moderat negativ. Luând în consideraţie contingentul de 

studenţi care locuieşte la cămin se poate spune că cei care vor fi afectaţi cel mai mult de 

majorarea taxei de cazare în cămin sunt  studenţii reprezentanţi ai populaţiei rurale cu venituri 

medii şi joase. Majorarea taxei pentru acest contingent de studenţi va spori nivelul de sărăcie. În 

aceeaşi ordine de idei, sporirea taxei de cazare îi va afecta şi pe cei care în afară de taxa de 

cazare mai achită şi taxa de studii, adică fac studii în bază de contract.  

Reprezentarea studenţilor cazaţi la cămin care studiază prin contract în cadrul învăţământului 

superior este de circa 17%, în cadrul învăţământului mediu de specialitate – de circa 25%, în 

cadrul învăţământului secundar profesional – de 1,75%. Scenariul de comportament pentru 

aceşti studenţi va fi determinat de statulul lor financiar. Pentru unii majorarea taxei de cazare nu 

va reprezenta o povară prea mare, iar pentru alţii acest lucru ar putea cauza abandonarea 

studiilor. Acest fapt este confirmat de sondajul opiniei studenţilor referitor la condiţiile de trai în 

cămin şi taxa de cazare, în care 5,3% respondenţi menţionează că vor abandona studiile la 

majorarea taxei de cazare cu 20% (1800 lei) şi în proporţie de 16,3 % - în cazul majorării cu 

40% (2400 lei) (Anexa 9).   

Totodată, necesitatea de a achita atât taxa de studii cât şi taxa de cazare face sistemul de 

învăţământ superior, mediu de specialitate şi secundar profesional mai puţin atractiv. Totuşi, 

este de menţionat că studenţii sistemului secundar profesional sunt mai mult protejaţi de stat 

prin ceea că 70% din ei beneficiază de burse de stat, sunt alimentaţi gratuit de trei ori pe zi şi 
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până în prezent au achitat o taxă simbolică de cazare de 15% din costul real de întreţinere (23 – 

27 lei pe lună). Anume pentru acest continget de studenţi majorarea taxei de cazare va fi mai 

mult resimţită. Sondajul de opinie pentru această categorie de studenţi indică că pentru 7,4% 

(dacă taxa de cazare este de 1800 lei) şi 23,8% (dacă taxa de cazare este de 2400 lei)  

majorarea taxei de cazare ar însemna abandonarea studiilor. 

Aşadar, impactul social pentru opţiunea în cauză este unul major negativ (Anexa 10).  

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri: Există riscul revoltei din partea studenţilor nemulţumiţi de condiţiile de trai indecente şi 

totodată de majorarea taxei de cazare. Este evident că condiţiile de trai nu se vor schimba 

concomitent cu majorarea taxei de cazare. De condiţii de trai mai bune va beneficia altă 

generaţie de studenţi.   

5.3 Opţiunea 3: Partajarea costului lunar de întreţinere între trei actori: 
student, stat şi instituţia de învăţământ 

Analiza rapoartelor financiare ne indică insuficienţa resurselor provenite din bugetul de stat 

pentru acoperirea cheltuielilor totale de întreţinere a căminelor. În mediu se înregistrează o 

insuficienţă de circa 13% (Anexa 5). Acest procent deficitar este achitat de către instituţia de 

învăţământ, contrar prevederilor legislative. Opţiunea în cauză propune introducerea oficială în 

formula de calcul a taxei de cazare a trei actori: studentul, statul şi instituţia de învăţământ. În 

contextul promovării ideii de autonomie financiară pentru instituţiile de învăţământ, această 

opţiune este una care ar cataliza acest proces. Instituţiile de învăţământ dispun de spaţii 

atractive pentru agenţii economici, ateliere şi gospodării adiacente capabile să genereze profit. 

În general, se estimează că instituţiile de învăţământ, fiind puse în condiţiile respective, vor 

deveni mai active din punct de vedere economic şi vor gestiona mai eficient potenţialul şi 

resursele interne existente.   

Opţiunea în cauză propune următoarea modalitate de partajare a responsabilităţilor financiare: 

studentul achită 60% din costul lunar de întreţinere, statul achită 20%, instituţia de învăţământ 

achită 20%. 

Beneficii: Beneficiul de bază în opţiunea dată constă în faptul că bugetul public şi studentul 

cazat în cămin vor avea de câştigat prin ceea că o parte din costul lunar de întreţinere a 

căminului va fi achitat de instituţia de învăţământ.  

Impactul fiscal: Impactul fiscal al acestei opţiuni este unul moderat pozitiv. Estimările arată că 

în cazul achitării de către stat doar a 20%, şi nu a 60% cum este în prezent, rezervele pentru 

bugetul public ar atinge 57,775 mln. lei Impactul fiscal al acestei opţiuni este identic cu cel al 

opţiunii precedente.   

Impactul administrativ: Se vor înregistra anumite schimbări de ordin administrativ, legate de 

faptul că universităţile oficial vor achita costul curent de întreţinere în cămin. Pentru a face faţă 

provocărilor financiare instituţiile de învăţământ vor trebui să stăpânească materia de 
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management financiar, marketing, inclusiv managementul schimbării. În perspectivă de lungă 

durată, se prevede că cele mai eficiente instituţii de învăţământ vor reuşi să acopere un procent 

tot mai mare din taxa de cazare în cămin, oferind atractivitate sporită pentru studenţi şi respectiv 

acumulând venituri mai mari pentru instituţie. 

Impactul economic: Opţiunea dată are un impact economic pozitiv asupra calităţii serviciilor 

prestate de instituţiile de învăţământ, sporind pentru acestea cheltuielile la capitolul întreţinea 

căminelor studenţeşti. Cele 20% din costul lunar de întreţinere a căminelor, propuse pentru a fi 

achitate de către instituţiile de învăţământ, constituie 28, 887 mln.lei. În termeni de perspectivă 

apropiată, acest lucru ar putea să producă un stres temporar. Totuşi, suportul financiar 

„neoficial” acordat în mod sporadic la ora actuală denotă faptul că există motivaţii suficiente 

pentru instituţiile de învăţământ de a-şi asuma povara acestor cheltuieli. Prin oferirea unor 

condiţii de cazare adecvate, instituţiile de învăţământ au oportunitatea de a se diferenţia 

atrăgând mai mulţi studenţi de calitate. Astfel, se va realiza o concurenţă loială între instituţiile 

de învăţământ, care în timp, va determina şi calitatea studiilor oferite în Republica Moldova.   

Impactul Social: Sporirea cotei de achitare din costul real de întreţinere a căminului pentru 

student are un impact social moderat negativ. Impactul scontat este identic cu cel din opţiunea 

anterioară  (Anexa 10). 

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri: Impunerea instituţiilor de învăţământ de a participa la achitarea oficială a costului de 

întreţinere a căminului poate genera rezistenţă, care în consecinţă ar putea duce la creşterea 

preţului pentru taxa de studii şi pentru alte servicii oferite în cadrul instituţiilor de învăţământ. 

Există riscuri legate de promovarea schemelor frauduloase de generare a veniturilor. 

În acelaşi timp, ca şi în opţiunea precedentă, există riscul rezistenţei din partea studenţilor 

nemulţumiţi de condiţiile de trai indecente şi de majorarea taxei de cazare.   

5.4 Opţiunea  4: Achitarea integrală a costului curent de întreţinere a unui 
loc în căminul studenţesc de către student 

Opţiunea de achitare integrală de către student a costului de întreţinere în cămin este o opţiune 

care există în unele ţări din lume, unde studentul achită pentru propriul consum. Facilităţi se 

oferă studenţilor din familiile vulnerabile sau celor cu merite deosebite în baza documentelor de 

confirmare.  

Beneficii: Beneficiul principal în opţiunea dată constă în ceea că bugetul public nu va mai 

suporta cheltuieli de întreţinere curentă a căminelor. Din bugetul public pentru cămine se vor 

solicita bani doar pentru investiţii capitale. Delimitarea totală de responsabilităţi va crea 

posibilitatea de a cere de la fiecare din părţi să-şi onoreze obligaţiunile.  

Impactul fiscal: Impactul fiscal al acestei opţiuni este unul major pozitiv. Estimările arată că în 

cazul achitării integrale de către student a costului de întreţinere în cămin, bugetul public 
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economiseşte 87,701 mln.lei, adică cele 60% din costul lunar de întreţienre al căminelor. 

Comparativ cu opţiunea precedentă, impactul fiscal este unul mai mare.  

Impactul administrativ: Opţiunea în cauză, care prevede facilităţi de achitare a taxei de cazare 

pentru elevii şi studenţii din familii vulnerabile, va afecta într-o anumită măsură sistemul de 

administrare. Studenţii care vor pretinde că provin din familii vulnerabile vor trebui să confirme 

acest fapt printr-un certificat precum că domiciliază în gospodăria care a solicitat ajutor social şi 

a fost înregistrată ca fiind eligibilă. Certificatul va fi ridicat de la Secţia Asistenţă Socială şi 

Protecţie a Familiei.   

Impactul economic: Menţionăm că, procentul celor care vor renunţa la studii din motive 

financiare este de 21,7% (dacă taxa de cazare este de 3000 lei pe an), 24,4% (dacă taxa de 

cazare este de 3600 lei pe an) (Anexa 9). Acest procent ar putea influenţa situaţia în cadrul 

unor instituţii de învăţământ. Ca studiile să fie atractive şi accesibile instituţiile de învăţământ vor 

întreprinde măsuri de susţinere a studenţilor. Situaţia va impune instituţiile de învăţământ să 

genereze venituri suplimentare pentru a susţine şi atrage studenţii. 

Impactul Social: Opţiunea în cauză poate produce un impact social negativ major. Sondarea 

opiniei studenţilor, arată că un procent destul de impunător de studenţi nu este gata să achite 

100% (3000 – 3600 lei pe an) din costul curent de întreţinere al unui loc în cămin. O parte din 

studenţi (55-56%)vor prefera în locul căminului, un loc la gazdă, O altă parte din potenţialii 

studenţi, şi anume chintila cea mai săracă a populaţiei, va fi nevoită să renunţe la studii în 

general. În conformitate cu datele sondajului realizat între 21,7- 24,4% (ceea ce raportat la 

numărul studenţilor cazaţi în cămine reprezintă 10000-11000 de persoane) ar putea renunţa la 

studii ca urmare a majorării tarifelor de cazare, fapt care prezintă repercusiuni nefaste asupra 

inegalităţii, gradului de calificare a forţei de muncă, etc. (Anexa 9). 

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri: Opţiunea dată este susceptibilă de riscuri majore legate de nemulţumirea studenţilor. 

În cele din urmă însuşi sistemul de învăţământ ar putea pierde din potenţiali studenţi pe motivul 

costului mare al studiilor conjugat cu costul majorat al taxei de cazare.   

5.5 Opţiunea  5: Achitarea costului curent de întreţinere a unui loc în 
căminul studenţesc şi a costului reparaţiei curente şi capitale de către 
student în dependenţă de alocările de la buget pentru anul curent  

Opţiunea respectivă este propusă de către Consiliul Directorilor Colegiilor din Republica 

Moldova. Această opţiunea prevede includerea în taxa de cazare a reparaţiilor curente şi 

capitale. Dacă din bugetul statului se va oferi o anumită sumă, atunci aceasta va fi sustrasă din 

costul taxei de cazare. Întrucât opţiunea propusă nu specifică exact care va fi cota statului, 

povara financiară pentru student poate fi diferită de la an la an. Faptul că în formula taxei de 

cazare, în afară de costurile curente de întreţinere, sunt incluse costul reparaţiei curente, iar de 

la cheltuielile complementare unii itemi au migrat spre cheltuielile de bază (reparaţii curente ale 

clădirilor şi reţelelor inginereşti; inventarul moale şi echipament; mărfurile de uz gospodăresc, 
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reparaţia curentă a utilajului şi inventarului) se poate concluziona că taxa de cazare se va 

majora. Formula pentru opţiunea în cauză este oferită în anexa 3. 

Notă: Toate opţiunile precedente păstrau intactă lista componentelor care formau cheltuielile de 

bază şi cele complementare (anexa 2). 

Formula propusă mixează responsabilităţile statului cu cele ale studentului, fără a specifica care 

este cota exactă a statului.  

Beneficii: Beneficiul principal în opţiunea dată constă în ceea, că oferă bugetului public o 

anumită flexibilitate. Statul se poate implica în achitarea costurilor de întreţinere a căminelor în 

măsura disponibilităţii resurselor financiare. Flexibilitatea oferită de opţiunea în cauză este 

binevenită pentru perioadele de criză. 

Impactul fiscal: Impactul fiscal al opţiunii ar putea fi unul moderat pozitiv, în cazul când 

alocările de la bugetul de stat sunt mai mici decât la ora actuală. Întrucât formula nu specifică 

cota statului, decizia aparţine în totalitate factorilor de decizie. Această cotă poate varia în 

dependenţă de posibilităţile bugetului de stat.  

Impactul administrativ: Schimbările sistemului administrativ vor fi determinate de variaţia taxei 

de cazare de la un an la altul.  

Impactul economic: În cazul incapacităţii de plată din partea statului, studentul va trebui să 

facă un efort financiar substanţial pentru a achita taxa de cazare. Instituţiile de învăţământ vor fi 

primele care vor resimţi reducerea numărului de studenţi şi respectiv de venituri. Chestionarea 

studenţilor confirmă aceste presupuneri. Implicarea instituţiilor de învăţământ în procesul de 

susţinere a studenţilor va fi o necesitate.  

Impactul Social: Opţiunea în cauză poate produce un impact social negativ major. Estimările 

arată că costul mediu lunar de întreţinere curentă a unui loc în cămin este de 312,2 MDL. 

Deoarece formula prevede şi includerea costurilor pentru reparaţia curentă şi capitală, taxa de 

cazare se majorează substanţial (Anexa 3). Suma achitată de student va depinde în totalitate 

de cota achitată de stat. Incertitudinea legată de suma achitată de stat fac dificilă estimarea 

exactă a impactului social, însă acesta va fi un impact propunţat negativ ca şi în cazul opţiunii 

anterioare. 

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri: Opţiunea dată poate genera riscuri majore legate de nemulţumirea studenţilor. Un alt 

risc este legat de faptul că statul ar putea interveni în susţinerea căminelor în mod ad-hoc, în 

dependenţă de resursele disponibile. Acest fapt ar putea determina o variaţie a taxei de cazare 

în diferiţi ani. Incertitudinea va spori nemulţumirea studenţilor.   

6. ESTIMAREA COSTURILOR PENTRU OPŢIUNILE PROPUSE 

O sarcină importantă a grupului de lucru era estimarea costului mediu lunar de întreţinere a unui 

loc în cămin în condiţiile majorării tarifelor la serviciile comunale. Pentru realizarea acestei 
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sarcini a fost determinat ritmul creşterii pentru fiecare tarif majorat. Aplicând ritmul creşterii la 

valorile care formau costul lunar de întreţinere a unui loc în cămin în anul 2009, s-a determinat 

că acesta va constitui în 2010 - 276,27 lei. Ştiind că costul de întreţinere este susţinut cu 13 la 

sută de către instituţiile de învăţământ, acest procent a fost adăugat la valoarea calculată, astfel 

obţinând cifra de 312,2 lei. Aşadar, costul mediu lunar de întreţinere în căminele studenţeşti în 

condiţiile tarifelor majorate constituie 312,2 lei.  

Pentru confirmarea costului de întreţinere a unui loc în cămin, în cadrul analizei a fost realizat 

un mini-studiu privind cheltuielile reale în cămine pentru anul 2009 pe tipuri de cheltuieli în 

diferite tipuri de cămine. Căminele au fost grupate în cămine de tip coridor, tip secţie, tip 

coridor/secţie şi pot fi cu 5, 9 şi 12 etaje. Căminele examinate în cadrul mini-studiului se află în 

subordinea Ministerului Educaţiei şi sunt gestionate de Academia de Studii Economice din 

Moldova (căminele 1 şi 4) şi Universitatea Tehnică a Moldovei (căminele 1,2,3,4,8,9,10).  

În cadrul analizei a fost solicitat de la administraţia căminelor să prezinte consumul la serviciile 

comunale pentru un an de gestiune în expresie naturală (m3, KWt, Gcal). Astfel, s-a constatat 

că costul de întreţinere în cămine variază de la 136,15 lei pe lună, până la 308,11 lei pe lună 

pentru un loc în cămin. În baza datelor primite a fost posibilă calcularea costului în condiţiile 

tarifului majorat (Anexa 7). Astfel s-a calculat că, în condiţiile tarifelor majorate, costul lunar de 

întreţinere în căminele examinate se majorează şi variază între 158,34 lei şi 350,36 lei pentru 

un loc în cămin. Reieşind din aceste date, valoarea medie ponderată a costului unui loc în 

cămin este de 262,14 lei. Această valoare este mai mică ca valoarea calculată în baza 

raportului financiar al Ministeriului Finanţelor. Ulterior, pentru estimarea costurilor pentru 

opţiunile propuse, s-a operat cu cifra de 312,2 lei. Se consideră că această valoare reflectă mai 

obiectiv realitatea pe motiv că la calcularea ei au fost luate în consideraţie toate căminele, din 

subordinea tuturor ministerelor.  

Mai jos sunt oferite estimările pentru toate opţiunile propuse din perspectiva celor trei actori 

implicaţi în menţinerea condiţiilor de trai în căminele studenţeşti. Calculele se fac în baza 

costului mediu de întreţienre în cămin de 312,2 lei pe lună pe student, cu presupunerea că în 

cămine va locui acelaşi număr de studenţi (46 294). Calculele privind analiza financiară 

comparativă pe niveluri de învăţământ pentru toate opţiunile sunt oferite în anexa 8. 

Din costul lunar 
de întreţinere a 
unui loc în cămin 
(312,2 lei) suma 
achitată de:  

Opţiunea 1 

 
33%- student  
54% - stat 
13%- ins. învăţ. 

Opţiunea 2 

 
80%(60%)- student  
20%(40%) - stat  

Opţiunea 3 

 
60%- student  
20% - stat 
20%- ins. învăţ. 

Opţiunea 4 

 
100%- 
student  
. 

Opţiunea 5 

 
XX%- student  
XX% - stat 
 

student pe lună 
 

103 lei 
 

249,8  
(187,32) lei 

187,32 lei 312,2 lei  
depinde de 

cota achitată 
de stat 

toţi studenţii timp 
de un an 

47, 683 mln. lei 
115,642 (86,708) mln. 

lei 
86,708 mln.lei 

144,529 
mln.lei 

depinde de 
cota achitată 

de stat 

de stat timp de un 
an 

78,005 mln. lei 
28, 887 (57,775) 

mln.lei 
28, 887 mln. lei  

depinde de 
cota achitată 

de stat 

instituţiile de 
învăţământ timp 

de un an 
18,842 mln. lei  28, 887 mln.lei   
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Economiile  
bugetului de stat 

 
57,775 (28, 887) mln. 

lei 
57,775 mln. lei 86,708 mln.lei 

depinde de 
cota achitată 

de stat 

 

7. Analiza sondajului opiniei studenţilor referitor la condiţiile de trai în 
cămin şi taxa de cazare 

Rezultatele sondajului de opinie au relevat următoarele constatări: 

- În cămine locuiesc elevi/studenţi care provin din diferite categorii sociale: 23% intelectuali, 

33% ţărani, 29% muncitori, 3% întreprinzători. În afară de acesta un procene destul de mare 

îl reprezintă elevii/studeneţii ai căror părinţi sunt şomeri (12%). 

- Printre cei care locuiesc în cămin predomină populaţia feminină (62,9%), populaţia 

masculină reprezintă 37,1 %. 

- Aproximativ o treime din elevii/ studenţii din cămin îşi fac studiile în bază de contract 

(33,9%)  

- 80% din cei chestionaţi sunt elevi/studenţi care locuiesc la cămin, ceilalţi locuiesc la gazdă, 

închiriind un apartament (12,5%), stau la gazdă cu stăpân (2,3%), stau la rude (3,3%), stau 

în alte condiţii (1,4%), adică circulă acasă în fiecare zi sau lucrează în calitate de paznici. 

Procendul celor care stau la gazdă este mai mare pentru studenţii instituţiilor de învăţământ 

superior (20%),  şi cel mai mic pentru elevii instituţiilor de învăţămînt secudar profesional 

(2%). 

- Mai mult de jumătate din cei care locuiesc la gazdă (63%) achită mai mult de 700 lei pe 

lună, 14% achită între 600 – 700 lei pe lună, iar ceilalţi achită mai puţin de 600 lei pe lună. 

Cei care achită un preţ mai mic sunt cei care stau cu rudele.  

- Taxa medie de cazare în cămin pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior este de  

12121,21 lei pe an; pentru studenţii instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate este de 

1495,14 lei pe an, iar pentru studenţii instituţiilor de învăţământ secundar profesional - 

417,61 lei pe an.  

- O mare parte din studenţi conştientizează faptul că taxa de cazare acoperă costul serviciilor 

comunale, însă nu este conştientă de ceea că aceasta acoperă doar 40% din costul de 

întreţinere. O mare parte din respondenţi nu au răspuns la această întrebare. Întebarea 

respectivă este unica întrebare de tip deschis din chestionar, care nu a oferit variante de 

răspunsuri.  

- Sursele de finanţare ale studentului pentru 77% repsnondenţi provin din veniturile părinţilor, 

20% au menţionat bursa de studii. În afară de acestea, unii au menţionat şi alte surse, însă 

procentul lor este destul de mic. Printre ele se numără veniturile personale (6,7%) 

transferurile de peste hotare (3%), prestaţii sociale (0,6%).  

- 40 % din studenţii consideră că condiţiile de trai în cămin sunt satisfăcătoare, 27% 

consideră că condiţiile în cămin sunt bune. Aproximativ o treime (31,4%) din studenţi cred 

că condiţiile în cămin sunt nesatisfăcătoare. Cel mai mare procent de studenţi este 

nemulţumit de starea blocului sanitar (76%), bucătăriei (27%), camerelor (26%). 
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- În ceea ce priveşte starea de lucruri în cămin, cel mai deranjant este regimul de electricitate 

(căminele învăţământului mediu de specialitate – 58%, căminele învăţământului secundar 

profesional – 55%), regimul de încălzire (30%), baza tehnico-materială deficitară (47%), 

condiţiile sanitare (27%). Destul de interesant este faptul, că studenţii tuturor nivelurilor de 

învăţământ îşi exprimă nemulţumirea (39%) privind regimul de închidere la orele 23.00 

(pentru învăţământul secundar profesional – ora 21.00 – 22.00) 

- Privind disponibilitatea de a achita mai mult, în schimbul condiţiilor de trai mai bune, 

rezultatul sondajului arată în felul următor:  sunt gata, cu certitudine să achite mai mult - 

14%; afirmativ au răspuns  - 45%; şi da, şi nu - 30%; nu sunt gata să achite mai  mult - 9%; 

nu categoric - 2% 

- Fiind puşi în situaţia de a răspunde la întrebarea cum procedează, dacă taxa de cazare se 

majorează până la 1800 lei pe an (majorare cu 20%); 2400 lei pe an (majorare cu 40%); 

3000 - lei pe 3600 lei pe an (majorare cu 60%) şi avînd doar 4 variante de răspunsuri, 

considerate cele mai plauzibile, studenţii au răspuns în felul următor. 

 

Cum procedează 
studenţii, dacă taxa 
de cazare se 
majorează până la:  

acceptă să 
plătească 

abandonează 
căminul în 
favoarea gazdei 

se transferă la 
studii cu 
frecvenţă redusă 

abandonează 
studiile 

1800 lei pe an 
(majorare cu 20%) 

 
76,6% 12,2% 6,0% 5,3% 

2400 lei pe an 
(majorare cu 40%) 

 
23,3% 46,7% 10,7% 16,3% 

3000 lei pe an 
(majorare cu 60%) 

 
10,4% 55,3% 12,6% 21,7% 

3600 lei pe an 
(majorare cu 60%, 

limita de sus) 
7,5% 56,4% 11,7% 24,4% 

 

Reprezentarea grafică a rezultatelor este prezentată mai jos:  

 

Figura 1 Reacția studentului cazat în cămine la majorarea taxei de cazare 
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Este de menţionat că studenţii instituţiilor de învăţământ superior sunt mai puţin dispuşi să 

abandoneze studiile decât elevii/studenţii din învăţământul mediu de specialitate şi secundar 

profesional şi sunt mai mult înclinaţi spre a se transfera la studii cu frecvenţă redusă. Cu toate 

că colegiile, liceele şi şcolile de meserii nu oferă studii cu frecvenţă redusă, totuşi unii 

respondenţi au bifat această posibilitate, dar procentul acestora nu depăşeşte 7,5% (Anexa 9). 

Concluzii:  

 Costul de oportunitate, adică costul gazdei, vis-a-vis de costul taxei de cazare este cel 

puţin de două ori mai mare (mai mult de 700 lei pe lună). 

 Taxa medie de cazare în căminele instituţiilor învăţământului superior şi mediu de 

specialitate este de 1353 lei pe an. Ştiind că studenţii achită doar 40% din costul de 

întreţinere, facem concluzia că costul integral de întreţinere este de 3382,5 lei pe an. 

Pentru instituţiile învăţământului secundar profesional taxa achitată de student este în 

mediu de 417,61 lei pe an, cee ce reprezintă 15 % din costul de întreţinere, deci costul 

integral de întreţienre este de 2784 lei pe an pe student.  

 Aproximativ trei pătrimi din studenţi sunt disponibili să achite taxa de cazare majorată cu 

20% (1800 lei pe an). Pe măsura majorării acestia cu 40% şi 60%, procentul studenţilor 

disponibili de achita taxa majorată scade brusc (23,3% şi respectiv 10,4% - 7,5%). 

Aproximativ jumătate din studenţi (46,7%), începând cu majorarea cu 40% (2400 lei pe 

an) sunt dispuşi să abandoneze căminul în favoarea gazdei. Totuşi se crează impresia 

că elevii/studenţii cazaţi în cămine nu cunosc care este preţul gazdei. În acelaşi timp, 

dacă aceştea într-adevăr ar abandona căminul o asemenea majorare ar afecta într-o 

măsură nu prea mare sistemul de cămine. Cunoscând că capacitatea de satisfacere a 

solicitărilor de cazare este de 70% şi ceea că multe din cămine sunt supra-populate, se 

poate presupune că căminele nu vor suferi într-o asemenea situaţie de lipsă de studenţi. 

 În cazul majorării taxei de cazare cu 60% (3000 – 3600 lei pe an), între 21,7 şi 24,4 % 

din respondenţi sunt dispuşi să renunţe la studii. O asemenea majorare ar afecta serios 

atât sistemul de cămine, cât şi sistemul de învăţământ. Studenţii învăţământului superior 

sunt mai puţin dispuşi să abandoneze studiile, procentul lor constituie 11,8 şi respectiv 

14,5 la sută. Cei mai înclinaţi spre abandonul studiilor sunt studenţii învăţăţmântului 

mediu de specialitate, din care 32,1 şi 36,1% menţionează că vor renunţa la studii la 

necesitatea de a achita integral costul lunar de întreţinere. 

 

 

  



 

Anexa 1. ETAPA II Chestionar privind opinia 
studenților referitori la situația în cămine (SISTEME)         

            TOTAL INV.SUP. TOTAL INV.MED.SPEC. TOTAL INV.SEC.PROF. TOTAL GENERAL 

Întrebarea  340 154 205 699 

1 Din ce categorie socială faceți parte?                 

  a.       Intelectuali 97 28.5% 38 24.7% 26 12.7% 161 23.0% 

  b.      Ţărani 56 16.5% 61 39.6% 112 54.6% 229 32.8% 

  c.     Muncitori 124 36.5% 36 23.4% 45 22.0% 205 29.3% 

  d.       Întreprinzători 18 5.3% 0 0.0% 6 2.9% 24 3.4% 

  e.      Şomeri 50 14.7% 19 12.3% 16 7.8% 85 12.2% 

2 Sexul Dvs.?       0.0%         

  a. Feminin 224 66.1% 106 68.8% 109 53.2% 439 62.9% 

  b. Masculin 115 33.9% 48 31.2% 96 46.8% 259 37.1% 

3 Vă faceți studiile:                 

  a. La buget 173 50.9% 84 55.3% 204 99.5% 461 66.1% 

  b. Prin contract 167 49.1% 68 44.7% 1 0.5% 236 33.9% 

4 Unde locuiți în prezent?                 

  a.       Cămin 230 68.0% 134 87.0% 197 96.1% 561 80.5% 

  b.      Gazdă 69 20.4% 14 9.1% 4 2.0% 87 12.5% 

  c.     Gazdă cu stăpîn 12 3.6% 1 0.6% 3 1.5% 16 2.3% 

  d.       La rude 17 5.0% 5 3.2% 1 0.5% 23 3.3% 

  e.      Altele (specificaţi) 10 3.0% 0 0.0% 0 0.0% 10 1.4% 

5 Dacă nu stați la cămin, din ce cauză?                 

  a.       Stau acasă 11 10.2% 0 0.0% 1 12.5% 12 8.8% 

  b.      Condiţii proaste în cămin 65 60.2% 20 100.0% 5 62.5% 90 66.2% 

  c.     Nu am putut obţine cămin 31 28.7% 0 0.0% 1 12.5% 32 23.5% 

  d.      Căminul este costisitor 5 4.6% 0 0.0% 1 12.5% 6 4.4% 
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6 
Dacă stați la gazdă, care este taxa lunară achitată 
de Dvs., inclusiv costul serviciilor comunale? 

                

  a.       < 300 lei 7 6.7% 3 15.0% 1 12.5% 11 8.3% 

  b.      300 – 400 lei 1 1.0% 1 5.0% 1 12.5% 3 2.3% 

  c.     400 – 500 lei 8 7.7% 1 5.0% 0 0.0% 9 6.8% 

  d.       500 – 600 lei 7 6.7% 0 0.0% 0 0.0% 7 5.3% 

  e.      600 – 700 lei 14 13.5% 4 20.0% 1 12.5% 19 14.4% 

  f.     > 700 lei 67 64.4% 11 55.0% 5 62.5% 83 62.9% 

7 Dacă stați la cămin, care este taxa anuală 
achitată de Dvs. pentru cămin? (specificați) 1212.21   1495.14   417.61       

8 Vi se pare scumpă taxa de cazare în cămin?                 

  a. Da 121 40.2% 89 66.4% 5 2.5% 215 33.6% 

  b. Nu 180 59.8% 45 33.6% 199 97.5% 424 66.4% 

9 Cum credeți, ce cheltuieli acoperă taxa de cazare 
din cămin?(specificați)                 

10 Care sunt sursele Dvs. de finanțare în baza cărora 
achitați taxa de cazare în cămin?                 

  a.       Venituri personale 33 9.7% 9 5.8% 5 2.4% 47 6.7% 

  b.      Veniturile părinţilor 263 77.4% 117 76.0% 160 78.0% 540 77.3% 

  c.     Transferuri de peste hotare 12 3.5% 2 1.3% 7 3.4% 21 3.0% 

  d.       Bursa de studii 52 15.3% 18 11.7% 69 33.7% 139 19.9% 

  e.      Prestaţii sociale (băneşti) 3 0.9% 1 0.6% 0 0.0% 4 0.6% 

  f.     Altele (specificaţi) 3 0.9% 0 0.0% 2 1.0% 5 0.7% 

11 Cum puteți caracteriza condițiile din cămin?                 

  a.       Nesatisfăcătoare 120 39.2% 61 45.5% 21 10.3% 202 31.4% 

  b.      Satisfăcătoare 128 41.8% 45 33.6% 85 41.7% 258 40.1% 

  c.     Bune 56 18.3% 26 19.4% 96 47.1% 178 27.6% 

  d.      Foarte bune 2 0.7% 2 1.5% 2 1.0% 6 0.9% 
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12 
Unde condițiile sunt cele mai nesatisfăcătoare? 

                

  a.       Blocul sanitar (baie, WC, duş) 245 72.1% 119 77.3% 165 80.5% 529 75.7% 

  b.      Bucătărie 98 28.8% 51 33.1% 41 20.0% 190 27.2% 

  c.     Coridor 38 11.2% 19 12.3% 1 0.5% 58 8.3% 

  d.       Camere 133 39.1% 41 26.6% 10 4.9% 184 26.3% 

  e.      Spaţiul adiacent căminului 26 7.6% 10 6.5% 3 1.5% 39 5.6% 

13 Ce vă deranjează cel mai mult în cămin?                 

  a.       Regimul de încălzire 113 33.2% 58 37.7% 40 19.5% 211 30.2% 

  b.      Restricţii la electricitate 62 18.2% 86 55.8% 113 55.1% 261 37.3% 

  c.    Condiţiile sanitare 140 41.2% 37 24.0% 17 8.3% 194 27.8% 

  d.       Baza tehnico-materială (mobilier, etc..) 210 61.8% 72 46.8% 46 22.4% 328 46.9% 

  e.      Regimul de închidere la ora 23.00 140 41.2% 66 42.9% 65 31.7% 271 38.8% 

  f.       Altele (specificaţi) 21 6.2% 0 0.0% 21 10.2% 42 6.0% 

14 Sunteți disponibil să achitați mai mult din costul 
lunar de întreținere a căminului, dacă vi s-ar oferi 
condiții mai bune de trai?                 

  a.       Da, cu certitudine 55 17.7% 12 8.9% 23 11.3% 90 13.9% 

  b.      Da 124 40.0% 43 31.9% 123 60.6% 290 44.8% 

  c.    Şi da, şi nu 92 29.7% 60 44.4% 45 22.2% 197 30.4% 

  d.       Nu 34 11.0% 15 11.1% 9 4.4% 58 9.0% 

  e.      Nu, categoric 5 1.6% 5 3.7% 3 1.5% 13 2.0% 

15 Cum procedați, dacă taxa de cazare se va majora 
până la 1800 lei pe an?                 

  a.       Accept, sunt disponibil să plătesc 234 76.0% 114 85.1% 146 71.9% 494 76.6% 

  b.      Abandonez căminul în favoarea gazdei 35 11.4% 7 5.2% 36 17.7% 78 12.1% 

  c.     Mă transfer la studii cu frecvenţă redusă 28 9.1% 5 3.7% 6 3.0% 39 6.0% 

  d.      Abandonez studiile 11 3.6% 8 6.0% 15 7.4% 34 5.3% 
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16 Cum procedați, dacă taxa de cazare se va majora 
până la 2400 lei pe an?                 

  a.       Accept, sunt disponibil să plătesc 98 31.9% 23 17.2% 48 23.8% 169 26.3% 

  b.      Abandonez căminul în favoarea gazdei 133 43.3% 69 51.5% 98 48.5% 300 46.7% 

  c.     Mă transfer la studii cu frecvenţă redusă 51 16.6% 10 7.5% 8 4.0% 69 10.7% 

  d.      Abandonez studiile 25 8.1% 32 23.9% 48 23.8% 105 16.3% 

17 Cum procedați, dacă taxa de cazare se va majora 
până la 3000 lei pe an?   0             

  a.       Accept, sunt disponibil să plătesc 45 14.8% 7 5.2% 15 7.4% 67 10.4% 

  b.      Abandonez căminul în favoarea gazdei 161 52.8% 75 56.0% 119 58.6% 355 55.3% 

  c.     Mă transfer la studii cu frecvenţă redusă 63 20.7% 9 6.7% 9 4.4% 81 12.6% 

  d.      Abandonez studiile 36 11.8% 43 32.1% 60 29.6% 139 21.7% 

18 Cum procedați, dacă taxa de cazare se va majora 
până la 3600 lei pe an?                 

  a.       Accept, sunt disponibil să plătesc 31 10.2% 6 4.5% 11 5.4% 48 7.5% 

  b.      Abandonez căminul în favoarea gazdei 170 55.9% 72 54.1% 119 58.6% 361 56.4% 

  c.     Mă transfer la studii cu frecvenţă redusă 59 19.4% 7 5.3% 9 4.4% 75 11.7% 
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Anexa II. SUMARUL CONSULTĂRILOR PUBLICE PE MARGINEA PROIECTULUI POLITICII PUBLICE INIŢIATE DE MINISTERUL EDUCAŢIEI 

Persoanele/instituțiile 

consultate 

Punctul de vedere al participanților Decizia autorităților 

Factorii interesați: 

 

 

 

Insituțiile 

învățământului 

superior  

 

 

Dl Grigore  Belostecinic, rector ASEM:  Analiza 

financiară a costului de întreţinere curentă în căminele 

studenţeşti arată că instituţiile de învăţământ sunt 

implicate în achitarea unei cote. Din care surse 

instituţia de învăţământ trebuie să achite aceaste 

costuri? Instituţia de învăţământ este pusă în anumite 

limite financiare deoarece se impun restricţii la numărul 

de studenţi înmatriculaţi şi la numărul de studenţi care 

studiază în bază de contract.   

 

În cadrul formulei de calcul a taxei de cazare este 

specificat că studentul achită 20% din cheltuielile 

complementare în care intră mobilierul moale, 

mărfurile de uz gospodăresc. Celelalte 80% rămân 

neacoperite.   

 

O parte din studenţii sunt nevoiaşi, chiar având părinţi 

în viaţă. În asemenea cazuri trebuie de aplicat o 

abordare individuală şi de oferit facilităţi mai mari 

anume acestor studenţi.    

 

Instituţiile de învăţământ actualmente acumulează venituri 

din taxa de studii, arenda  încăperilor şi unele servicii oferite 

contra plată. La ora actuală achitarea costurilor de întreţinere 

curentă în căminele studenţeşti se realizează din mijloacele 

speciale acumulate din arenda spaţiilor disponibile ale 

instituţiilor de învăţământ, însă acestea reprezintă venituri 

modeste. 

 

Taxa de cazare poate fi diferenţiată pe categorii de studenţi: 

statutul social, categorii de vulnerabilitate.  Categoriile de 

vulnerabilitate pot fi consultate cu Ministerul Protecţiei 

Sociale, Familiei şi Copilului şi pot fi aplicate şi în cazul 

studenţilor din cămine. 
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 Factorii interesați: 

 

Sndicatele Studențeşti 

Dl Anatol Alexei Preşedintețe Comitetului Sindical al 

UTM:  

Marea majoritate din studenţi nu sunt în stare să 

suporte o taxă de cazare majorată, pentru că doar 20 la 

sută sunt bogaţi, restul 80% sunt săraci. Din aceleaşi 

considerente se impune necesitatea contorizării 

„globale” a căminelor. Acest lucru va contribui la 

opţimizarea cheltuielilor. Se recomandă ca studentul să 

achite costurile curente o dată pe lună, în baza datelor 

contorului.  

 

O taxă majorată de cazare pote fi înaintată doar pentru 

condiţii mai bune de trai.  Cu alte cuvinte, creşterea 

taxei de cazare trebuie să fie însoţită de ameliorarea 

condiţiilor în cămin. 

 

Conform sondajului de opinie a studenţilor privind majorarea 

taxei de cazare în căminele studenţeşti aproximativ trei 

pătrimi din studenţi sunt disponibili să achite taxa de cazare 

majorată cu 20% (1800 lei pe an). 

 

Revederea modalităţii de achitare a taxei de cazare din partea 

studentului este binevinită, în special, achitarea lunară în baza 

datelor contorului. Acest fapt va contribui la formarea unei 

atitudini mai responsabile din partea studentului. 

Diferenţierea taxei de cazare în baza gradului de comoditate 

ar putea fi o soluţie.   

Factorii interesați: 

 

 

 

Insituțiile  

învățământului 

superior 

Dl. Pavel Spînu, prorector, Universitatea Tehnică a 

Moldovei: 

Este salutabil faptul că Guvernul iniţiază discuţii 

publice de acest gen înainte de luarea unei decizii 

importante care ne vizează.  

 

Să nu se suprere Sindicatele studenţeşti, dar consider 

că  opţiunea 4 este cea mai optimă, opţiunea care 

prevede achitarea integrală a costurilor curente de 

către student. Această poziţie este argumentată prin 

 

 

 

 

Abordarea în baza opţiunii 4 va contribui la faptul că 

finanţarea căminelor studenţeşti se va baza nu pe menţinere, 

ci pe dezvoltare. În termeni de perspectivă se va evita situaţia 

când demolarea ar putea fi mai rentabilă ca renovarea. 
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faptul, că instituţia de învăţământ nu dispune de 

resurse. Dacă studentul ar achita integral costul de 

întreţinere curentă, instituţia de învăţământ ar putea 

solicita credite orientate pe îmbunătăţirea condiţiilor 

de trai în căminele studenţeşti, dobânda la credite 

fiind negociată şi achitată de stat. În condiţiile  în care 

în ultimii ani nu se fac alocări pentru reparaţii capitale, 

aceasta ar fi o bună soluţie pentru redresarea situaţiei.   

 

Instituţiile trebuie să aibă suficientă flexibilitate 

finanaciară pentru a putea decide asupra alocării unor 

resurse din mijloacele speciale pentru a susţinere 

căminele studenţeşti.  

 

În altă ordine de idei, este important de readus 

statutul căminului la statul de locuinţă doar pentru 

studenţi şi nu pentru alte categorii. 

 

Factorii interesați: 

 

Insituțiile  

învățământului mediu 

de specialitate 

Dl. Gabriel Palade, directorul Colegiului Financiar 

Bancar: Este foarte binevenit faptul că înainte de luarea 

unor decizii importante se organizează discuţii publice, 

unde să ne putem exprima punctul de vedere.  

 

Ar fi bine ca situaţia în căminele studenţeşti să fie 

prezentată mai detaliat, pe nivele de învăţământ, 

 

Analiza financiară şi sondajul opiniei studenţilor în materialele 

privind Propunerea de Politică Publică sunt efectuate separat 

pentru toate cele trei niveluri de învăţământ: superior, mediu 

de specialitate şi secundar profesional. În cadrul discuţiei a 

fost prezentată situaţia generală pentru a facilita discuţia cu 

reprezentanţii tuturor nivelurilor de învăţământ.  
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pentru că statul să-şi poată defini poziţia faţă de taxa 

de cazare în cămine. 

 

Oferirea unui anumit grad de flexibilitate financiară ar 

da posibilitate unstituţiilor de învăţământ să aloce 

resurse mai mari pentru susţinerea căminelor 

studenţeşti.  

Factorii interesați: 

 

Ministerul Finanțelor 

Dna Raisa Ghilan, şef adjunct Direcția finanțe în 

învățământ, cultură şi ştiință, Ministerul Finanțelor: 

Ministerul Finanţelor susţine opţiunea 4. Cea mai 

plauzibilă soluţie la ora acutală este trecerea graduală la 

achitarea integrală a costului de întreţinere curentă de 

către student. Astfel, statul va fi în stare să se 

concentreze pe alocarea resurselor pentru cheltuieli 

capitale.  

 

În prezent instituţiile de învăţământ achită o parte din 

costurile curente de întreţinere. Aceste surse de cele 

mai multe ori provin din oferirea în arendă a unor spaţii 

din cadrul instituţiilor, dar acestea sunt sume modeste.  

Achitarea costurilor de întreţinere curentă din contul 

taxei de studii nu este o soluţie recomandată. 

 

 Mecanismul de taxare trebuie să contribuie la păstrarea şi 

consolidarea patrimoniului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factorii interesați: Dl Abraş, Preşedintețe Comitetului Sindical al 

Universității de  Stat de Medicină şi Farmacie „N. 
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Sindicatele Studențeşti 

Testemițanu”: Chestionarul care reflectă atitudinea 

studentului faţă de majorarea taxei de cazare trebuie 

realizat pe un eşantion mult mai mare pentru ca acesta 

să reflecte obiectiv situaţia curentă. Tinerii sunt cei care 

au adus schimbarea în ţară şi care promovează valorile 

democratice, aceşti tineri  au nevoie de susţinere. O 

majorarea a taxei de cazare este inadmisibilă.  

 

Opţiunea susţinută de noi este opţiunea 4 modificată, 

care prevede implicarea în achitarea costurilor curente 

de întreţinere trei acotri cu următoarea partajare a 

resposabilităţilor: statul - 40%, instituţia de învăţământ 

- 20% şi studentul – 40%, adică menţinerea cotei 

studentului la acelaşi nivel. 

   

Organizarea unui sondaj intern, la nivel de instituţie de 

învăţământ este foarte bunevenit. Condiţiile din căminele 

studenţeşti diferă de la o instituţie la alta şi acest fapt 

influenţiează modalitatea de reacţionare a studenţilor la 

majorarea taxei de cazare. Rezultatele unui asemenea sondaj 

ar fi de folos pentru administraţia căminelor şi administraţia 

instituţiilor de învăţâmânt, precum şi pentru luarea unor 

decizii majore.  

Factorii interesați: 

 

Instituțiile  

învățământului 

secundar prefesional  

 

Dna Viorica Dobândă, directorul Liceului Profesional 

N1: Instituţiile de învăţământ trebuei să aibă mai mare 

flexibilitate financiară. Ar fi bineventi ca soldurile să fie 

lăsate pentru folosire la discreţia instituţiilor de 

învăţământ, ca acestea la rândul lor să poată susţine 

căminele studenţeşti. Totodată, trebuie de menţionat 

că studentul trebuie să fie responsabil de propriul 

consum, contribuţia lui trebuie să fie mai mare în 

achitarea costului de întreţinere curentă.   

 

 

Elevii din sistemul de învăţământ secundar profesional deja se 

bucură de mai multe beneficii din partea statului. În ceea ce 

priveşte taxa de cazare, aceştea ar trebui să achite o parte mai 

mare din costurile de întreţinere curentă.   

 



 

 

 

PROPUNEREA DE POLITICĂ PUBLICĂ 

privind asigurarea transparenšei actului de 

justišie 
 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL JUSTIŠIEI 
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14

 A se vedea Raportul Transparency International Percepţiile și experienţele reprezentanţilor gospodăriilor casnice 

și oamenilor de afaceri privind corupţia în Republica Moldova (pag. 12) care poate fi accesat de pe pagina web  

www.transparency.md/content/blogcategory/16/48/4/8/lang.ro.  

PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 

DENUMIREA POLITICII PUBLICE:  Asigurarea transparenței actului de justiție  

INSTITUŢIA INIŢIATOARE:  Ministerul Justiţiei 

 

1. DESCRIEREA 
PROBLEMEI 

Într-un stat democratic bazat pe supremaţia legii, instanţele de judecată sunt 

în serviciul societăţii. Astfel, societatea şi mass-media urmează să dispună de 

acces neîngrădit la informaţie despre înfăptuirea actului de justiţie şi 

activitatea instanţelor judecătoreşti.  

Transparenţa actului de justiţie nu doar disciplinează sistemul judecătoresc, 

contribuie la sporirea calităţii hotărîrilor judecătoreşti, dar şi influienţează 

direct şi pozitiv asupra îngrădirii oportunităţilor de corupţie în justiţie, sporirea 

calităţii hotărîrilor judecătoreşti, îmbunătăţirea imaginii justiţiei în societate şi 

a încrederii populaţiei în justiţie.  

Între transparenţă şi corupţie există o legătură invers proporţională, adică cu 

cît activitatea instituţiilor publice este mai transparentă, cu aît corupţia este 

mai greu de ascuns şi deghizat şi mai ușor de depistat.  

Strategia Naţională de Dezvoltare pe anii 2008-2011 stipulează că: 

„...transparenţa limitată a relaţiilor în anumite sectoare, în special în sistemul 

judiciar .... conduc la faptul că corupţia continuă să fie unul dintre cele mai 

substanţiale impedimente în calea realizării obiectivelor de creştere 

economică şi reducere a sărăciei. Imaginea nefavorabilă a Republicii Moldova 

împiedică accesul investitorilor străini pe piaţa autohtonă.” 

Conform unui sondaj efectuat de Transparency International în 2009, 

reprezentanţii gospodăriilor casnice şi oamenii de afaceri au identificat lipsa 

transparenţei în activitatea instituţiilor publice drept o cauză a răspîndirii 

corupţiei (businesmanii au acordat 1,93 puncte, iar gospodăriile casnice - 1,98 

puncte, pe scala de la 1 la 4, unde 1-cauză foarte importantă, 4-nu este o 

cauză).14  

Astfel, în pofida reformelor care au avut loc în ultimii 10 ani în sistemul de 

http://www.transparency.md/content/blogcategory/16/48/4/8/lang.ro
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drept şi judiciar în Moldova, efectul acestora, inclusiv în ceea ce priveşte 

transparenţa activităţii instanţelor şi a înfăptuirii actului de justiţie, nu este 

realizat pe deplin.     

În această ordine de idei, prezenta propunere de politici publice îşi propune să 

soluţioneze problema care constă în transparența redusă a actului de justiție.  

Deşi în sens larg, transparenţa actului de justiţie conţine patru elemente de 

bază şi anume: 1) publicarea informaţiei despre dosare şi a hotărîrilor 

judecătoreşti; 2) înregistrarea audio a şedinţelor de judecată, 3) asigurarea 

accesului părţilor la materialele dosarelor 4) accesul mass-mediei şi a 

populaţiei la şedinţele de judecată publice, prezenta propunere de politici 

publice vine să soluţioneze problema asigurării transparenţei doar a primelor 

două elemente menţionate mai sus. Justificarea este că efectul anticipat 

asupra îngrădirii oportunităţilor de corupţie, stimulare a calităţii actului de 

justiţie şi sporire a încrederii societăţii în justiţie atunci cînd sunt publicate 

hotărîrile judecătoreşti şi sunt înregistrate audio şedinţele de judecată este 

mai amplu, mai rapid şi mai vizibil decît atunci cînd sunt întreprinse măsuri 

privind accesul părţilor la materialele dosarelor şi a mass-mediei la şedinţele 

de judecată. În plus, probabilitatea că părţile cărora le este refuzat accesul la 

materialele dosarelor și presa care nu are acces la ședinţele de judecată se vor 

adresa cu o petiţie la Consiliul Superior al Magistraturii pentru a obţine 

realizarea acestor drepturi este mult mai mare decît o reacţie similară atunci 

cînd o hotărîre judecătorească nu va fi publicată pe web sau o ședinţă nu va fi 

înregistrată audio.  

În plus, asigurarea publicării hotărîrilor judecătoreşti şi a înregistrării audio a 

şedinţelor de judecată va contribui la valorificarea maximă a investiţiilor 

efectuate în automatizarea sistemului judecătoresc din ultimii 2 ani, vor 

facilita accesul presei la informaţie despre sistemul judecătoresc şi vor eleva 

sistemul judecătoresc la un nou nivel de dezvoltare şi funcţionare, contribuind 

astfel la crearea unui sistem judecătoresc caracteristic unui stat cu aspiraţii 

europene.   

Astfel, în scopul prezentei propuneri de politici publice, transparența actului 

de justiție înseamnă 1) publicarea pe web de către instanţele de judecată a 

hotărîrilor judecătoreşti şi informaţiilor despre statutul dosarelor şi graficul 

şedinţelor, şi 2) înregistrarea audio a şedinţelor de judecată.  

 

De menţionat că Regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii privind 
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 A se vedea portalul instanţelor de judecată care poate fi accesat de pe pagina Ministerului Justiţiei 

www.justice.gov.md. 
16

 În perioada ianuarie-martie 2010, instanţele de judecată au pronunţat 13778 hotărîri, 218 dintre care nu urmau 

să fie plasate pe web dat fiind faptul că se refereau la adopţii (59 hotărîri), infracţiuni sexuale (42 hotărîri) și minori 

(117 hotărîri), care, conform p. 9 din Regulamentul CSM privind modul de publicare a hotărîrilor judecătorești pe 

pagina web, nu trebuie publicate dat fiind caracterul informaţiei pe care le conţin sau categoria persoanelor vizate.   

modul de publicare a hotărîrilor judecătorești pe pagina web aprobat prin 

hotărîrea  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 472/21 din 18.12.2008 

prevede publicarea pe web a tuturor hotărîrilor judecătoreşti cu excepţia 

hotărîrilor emise în cauzele în care sunt implicaţi minorii, în care se conţin 

informaţii ce constituie secret de stat, taină comercială sau informaţii a cărei 

divulgare este interzisă prin lege, hotărîrile privind adopţia, precum și 

sentinţele privind infracţiunile sexuale.  

Respectiv, publicarea pe web a hotărîrilor sus-menţionate nu fac obiectul 

prezentei propuneri de politici publice.  

 

CAUZELE PROBLEMEI  

Cauzele transparenţei reduse a actului de justiţie sunt ilustrate în Anexa 1, 

fiind succint descrise mai jos: 

1) Nepublicarea de către instanțele de judecată, în mod permanent şi 

ordonat, a informației despre dosare şi a hotărîrilor judecătoreşti pe paginile 

web.  

În ianuarie 2010, la iniţiativă proprie, Departamentul de Administrare 

Judecătorească (DAJ), instituţie subordonată Ministerului Justiţiei, a efectuat 

un studiu succint privind instanţele de judecată care publică şi cele care nu 

publică hotărîrile pe paginile web (informaţia fiind colectată de pe paginile 

web ale instanţelor)15. Astfel, la data de 15.01.2010, doar 5 instanțe de 

judecată publicau hotărîrile pe web şi anume: Curțile de Apel Cahul, Bălți, 

Judecătoriile Rezina, Ungheni şi Hînceşti.  

În perioada 1.03.2010-31.03.2010, datorită unei circulare expediate de către 
DAJ instanţelor de judecată, s-a înregistrat un progres simţitor în ceea ce 
priveşte numărul instanţelor care publică hotărîrile pe web. Astfel, către data 
de 31.03.2010, 25 instanțe de judecată (ordinare şi de apel) au plasat pe 
paginile web  un număr total de 3841 hotărîri, ceea ce reprezintă circa 28% din 
numărul total de 13560 hotărîri judecătoreşti pronunţate în perioada 
ianuarie-martie 2010 de aceste instanţe care trebuiau plasate pe web,16 după 
cum urmează: 
 

http://www.justice.gov.md/
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Nr. Instanța judecătorească Numărul  

de hotărîri publicate  

(total pentru  

ianuarie - martie 2010)  

1. Judecătoria Hînceşti 879 

2. Curtea de Apel Bălţi 446 

3. Judecătoria or. Rîşcani 301 

4. Judecătoria Glodeni 247 

5. Judecătoria Leova 247 

6. Judecătoria Făleşti 244 

7. Judecătoria Soroca 190 

8. Judecătoria Rezina/Rîbniţa 186 

9. Curtea de Apel Comrat 157 

10. Curtea de Apel Bender 141 

11. Judecătoria Anenii Noi 139 

12. Judecătoria Edineţ 124 

13. Judecătoria Ialoveni 91 

14. Judecătoria Centru/Grigoriopol 8 

15. Judecătoria Taraclia 72 

16. Judecătoria Cimişlia 63 

17. Curtea de Apel Chişinău 56 

18. Judecătoria Criuleni 53 

19. Judecătoria Donduşeni 30 

20. Judecătoria Botanica 26 

21. Curtea de Apel Cahul  21 

22. Judecătoria Ciadîr-Lunga 21 

23. Judecătoria Călărşi 10 

24. Curtea de Apel Economică 5 

25. Judecătoria Orhei 4 

26. Judecătoria Buiucani 0 

27. Judecătoria Ciocana 0 

28. Judecătoria Bălţi 0 

29. Judecătoria Bender 0 

30. Judecătoria Basarabeasca 0 

31. Judecătoria Briceni 0 

32. Judecătoria Cahul 0 

33. JudecătoriaCantemir 0 

34. Judecătoria Căuşeni 0 

35. Judecătoria Comrat 0 
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 La 1.04.2010, doar în cinci instanţe de judecată nu a fost implementat PCIGD şi anume: judecătoriile Ciocana, 

Buiucani și Economică de Circumscripţie din Chișinău, judecătoriile Teleneşti şi Bender datorită deficienţelor 

tehnice care urmează a fi înlăturate pe parcursul anului 2010.  

36. Judecătoria Drochia 0 

37. Judecătoria Dubăsari 0 

38. Judecătoria Floreşti 0 

39. Judecătoria Nisporeni 0 

40. Judecătoria Ocniţa 0 

41. Judecătoria Sîngerei 0 

42 Judecătoria Străşeni 0 

43. Judecătoria Şoldăneşti 0 

44. Judecătoria Ştefan-Vodă/Slobodzia 0 

45. Judecătoria Teleneşti 0 

46. Judecătoria Ungheni 0 

47. Judecătoria Vulcăneşti 0 

48. Judecătoria Militară 0 

49. Judecătoria Economică 0 

Total: 3841 

Sursa: Departamentul de Administrare Judecătorească. 

Situaţia descrisă mai sus exista în pofida faptului că Legea privind Statutul 

judecătorului şi Regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) 

privind publicarea hotărîrilor judecătoreşti pe paginile web prevăd 

obligativitatea publicării hotărîrilor judecătoreşti pe paginile web începînd cu 

1.07.2009. De asemenea, în 2009, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al 

Magistraturii şi instanţele de judecată, cu suportul Corporaţiei SUA 

“Provocările Mileniului” au creat pagini web ale tuturor instanţelor de 

judecată, au implementat un Program Computerizat Integrat de Gestionare a 

Dosarelor (PCIGD) în 47 din cele 52 instanţe de judecată17 prin intermediul 

cărora hotărîrile judecătoreşti şi informaţiile despre dosare pot fi plasate în 

mod automat pe paginile web. În 2009, toţi judecătorii şi grefierii din sistemul 

judecătoresc au fost instruiţi în utilizarea PCIGD şi a paginilor web.     

2) Instanțele de judecată nu înregistrează audio şedințele de judecată. 

La data de 10 martie 2010, conform unui sondaj telefonic organizat de către 

Departamentul de Administrare Judecătorească, nici o instanță de judecată, 

în mod permanent, nu înregistra audio şedințele de judecată, în pofida 

faptului că în 2009, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi 

instanţele de judecată, cu suportul Corporaţiei SUA “Provocările Mileniului” au 
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dotat toate 151 săli de judecată din cele 52 instanţe de judecată cu 

echipament şi soft de înregistrare audio a şedinţelor de judecată “Femida”. În 

2009, toţi judecătorii şi grefierii din sistemul judecătoresc au fost instruiţi în 

utilizarea softului “Femida”.  În 2009, CSM a aprobat Regulamentul privind 

înregistrarea audio a şedinţelor de judecată care prevede obligativitatea 

înregistrării audio a şedinţelor de judecată odată cu crearea condiţiilor pentru 

înregistrarea audio a ședinţelor de judecată (care deja au fost create), dar nu 

mai tîrziu de 1 ianuarie 2011. 

3) Consiliul Superior al Magistraturii nu deține informație şi nici nu 

sancționează judecătorii pentru nepublicarea hotărîrilor judecătoreşti pe 

web şi a informațiilor pe dosar şi pentru neînregistrarea audio a şedințelor 

de judecată. 

Nici un membru sau angajat al CSM nu este obligat sau împuternicit să 

monitorizeze dacă judecătorii respectă sau nu prevederile legislative şi 

normative privind obligativitatea publicării hotărîrilor pe web şi a înregistrării 

audio a şedinţelor de judecată, ceea ce face imposibilă identificarea 

judecătorilor concreţi în scopul sancţionării. În ianuarie 2010, la iniţiativă 

proprie, Departamentul de Administrare Judecătorească (DAJ), instituţie 

subordonată Ministerului Justiţiei, a efectuat un studiu succint privind 

instanţele de judecată care publică şi cele care nu publică hotărîrile pe paginile 

web (informaţia fiind colectată de pe paginile web ale instanţelor). DAJ, insa, 

nu a identificat judecătorii care nu plasează hotărîrile pe web. Studiul 

respectiv a fost  remis CSM spre informare la 2.02.2010. CSM, însă, nu a 

întreprins vreo careva acţiune pe marginea acestuia. 

4) Există deficiențe tehnice şi de program care împiedică judecătorii să 

asigure transparența actului de justiție. 

Pentru asigurarea funcţionării echipamentului şi a softurilor pentru publicarea 

hotărîrilor judecătoreşti şi înregistrarea audio a şedinţelor de judecată, în luna 

mai 2009, Ministerul Justiţiei a încheiat un contract de deservire tehnică pe o 

perioadă de un an de zile cu Centrul de Telecomunicaţii Speciale (CTS), suma 

totală a contractului fiind de 890 000 lei. Conform DAJ, care a monitorizat 

implementarea contractului, deseori, asistenţa CTS în cazul deficienţelor 

tehnice raportate de instanţe se reducea la consultări telefonice şi nu 

deplasări în teritoriu, fapt care nu întotdeauna rezulta în înlăturarea 

problemelor depistate. Astfel, deficienţele tehnice şi de program care 

împiedică instanţele de judecată să plaseze hotărîrile pe web şi să înregistreze 

audio şedinţele de judecată se datorează, în mare măsură, implicării 
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 La moment, CTS primește, trimestrial, o plată fixă indiferent de numărul sau calitatea serviciilor prestate.  

19
 Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Populaţia Republicii Moldova pe vârste şi sexe, în profil 

teritorial la 1 ianuarie 2009. 

insuficiente a CTS în soluţionarea deficienţelor depistate. Aceste carenţe de 

performanţă pot fi înlăturate doar daca DAJ se va aplica activ în evaluarea 

performanţei CTS, va interveni viguros atunci cînd CTS refuză prestarea 

serviciilor de calitate adecvată și va achita doar serviciile real prestate.18     

5) Judecătorii şi colaboratorii nou-angajați în sistemul judecătoresc nu 

beneficiază de oportunități de instruire în utilizarea echipamentelor şi a 

softurilor menite să asigure transparența actului de justiție.  

În 2009, toţi judecătorii şi grefierii din sistemul judecătoresc au fost instruiţi în 

utilizarea PCIGD şi a softului “Femida” atît în cadrul centrelor de instruire IT 

din incinta Institutului Naţional al Justiţiei (INJ), a Curţilor de Apel Bălţi şi 

Comrat, cît şi la locurile de muncă. Deşi crearea centrelor şi instruirile au fost 

finanţate de către Corporaţia SUA “Provocările Mileniului”, conform unui 

Memorandum încheiat între Corporaţie și MJ, CSM, INJ şi Curţile de Apel Bălţi 

şi Comrat, după închiderea programului Corporaţiei în Moldova, instituţiile 

respective urmau să asigure durabilitatea centrelor. Acest lucru, cu regret,  nu 

s-a întîmplat, iar persoanele care şi-au început activitatea în sistemul 

judecătoresc după 30.09.2009 sau cele care au nevoie de instruire adiţională 

nu au beneficiat de instruire iniţială sau continuă, fapt care afectează 

abilitatea acestora de a plasa hotărîrile şi altă informaţie pe web şi de a 

înregistra audio şedinţele de judecată.       

19 

ESTIMAREA POSIBILELOR CONSECINŢE ÎN CAZUL ÎN CARE NICI O ACŢIUNE NU ESTE 

ÎNTREPRINSĂ  
 
Nepublicarea hotărîrilor pe paginile web şi neînregistrarea audio a şedinţelor 

de judecată tergiversează serios reformele în justiţie şi, dacă în timpul 

apropiat nu se va întreprinde nici o acţiune hotărîtă în acest sens, următoarele 

situaţii problematice vor continua să existe: 

1) riscuri de corupţie în sistemul judecătoresc; 
2) încălcarea drepturilor procesuale ale justiţiabililor; 
3) calitatea joasă a actului de justiţie cauzată de nefondarea hotărîrilor 

judecătoreşti;   
4) încălcarea de către judecători a normelor deontologice profesionale în 
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timpul şedinţelor de judecată; 
5) nevalorificarea şansei de uniformizare a practicii judiciare;  
6) neîncrederea populaţiei în justiţie; 
7) nevalorificarea deplină a investiţiilor în sistemul judecătoresc efectuate 

de către Corporaţia SUA „Provocările Mileniului” conform Planului 
Preliminar de Ţară menit să ajute la combaterea corupţiei şi avansarea 
reformelor democratice. 

 

Angajamentele privind asigurarea transparenței actului de justiție  

Documentele strategice prevăd mai multe măsuri de susţinere a transparenţei 

actului de justiţie inclusiv: 

 

 Programul de activitate al Guvernului RM „Integrarea Europeană: 
Libertate, Democrație, Bunăstare” 2009-2013: Instituirea unui sistem 
judecătoresc caracteristic unui stat cu aspiraţii europene, reformarea 
sistemului judecătoresc în vederea asigurării unei justiţii transparente, 
instituirea unui sistem de publicitate a hotărîrilor şi a dosarelor. 

 

 Strategia Națională de Dezvoltare pe anii 2008-2011: Consolidarea 
statului democratic modern bazat pe supremaţia legii şi respectarea 
drepturilor omului va fi asigurată prin sporirea continuă a gradului de 
transparenţă a actelor administrative, creşterea culturii de cooperare 
cu societatea civilă şi promovarea reformelor menite să mărească 
încrederea populaţiei în autorităţile publice. Consolidarea sistemului 
judecătoresc prin asigurarea independenţei, imparţialităţii, credibilităţii 
şi eficienţei acestuia reprezintă o condiţie indispensabilă pentru 
supremaţia legii.  

 

 Programul de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova 
pe anii 2009-2011: Corupţia şi justiţia: elaborarea şi aprobarea unui 
program eficient de prevenire şi combatere a corupţiei în organele 
judecătoreşti şi înăsprirea pedepsei judecătorilor în cazul încălcării 
legislaţiei. 

 

Cadrul legislativ care reglementează transparența actului de justiție  

 

Următoarele legi prevăd obligaţia instanţelor de judecată de a asigura 

transparenţa actului de justiţie: 

 Constituţia, articolul 34 (Dreptul la informare); 

 Legea privind accesul la informaţie nr. 982 din  11.05.2000; 

 Codul de Procedură Civilă nr. 225  
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din  30.05.2003, art. 275 (2);  

 Codul de Procedură Penală nr. 122  
din  14.03.2003, art. 336 (2);  

 Legea nr. 514-XIII din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească, 
art. 10. 
 

Cadrul normativ care reglementează transparența actului de justiție  

 

 Regulamentul CSM privind publicarea hotărîrilor judecătoreşti pe 
paginile web aprobat prin hotărîrea CSM nr. 472/21 din 18.12.2008 
care prevede obligativitatea puiblicării hotărîrilor judecătoreşti pe 
paginile web începînd cu 1.07.2009, şi   

 Regulamentul CSM privind înregistrarea audio digitală a şedinţelor de 

judecată aprobat prin Hotărîrea CSM nr. 212/8 din 18.06.2009 prevede 

obligativitatea înregistrării audio a şedinţelor de judecată începînd cu 1 

ianuarie 2011. 

 

2. SCOPUL ŞI 
OBIECTIVELE 
POLITICII 
PUBLICE 

 Scopul: Asigurarea transparenţei actului de justiţie prin instituirea 

unui mecanism de monitorizare a publicării, de către fiecare 

judecător, a hotărîrilor judecătoreşti şi a informaţiilor despre dosare, 

precum şi a înregistrării audio a şedinţelor de judecată.  

 Obiectivul 1. Publicarea hotărîrilor judecătoreşti pe paginile web ale 
instanţelor către 01.03.2011. 

 Obiectivul II: Înregistrarea audio a tuturor şedinţelor de judecată către 
01.06.2011. 

 

3. BENEFICIARII 
POLITICII 

 

Beneficiarul 1. Justiţiabilii care vor avea access la informaţie despre data 

şedinţelor pe dosar şi statutul dosarului, vor putea obţine înregistrările 

audio a şedinţelor de judecată şi hotărîrea judecătorească pe dosar.    

Beneficiarul 2. Avocaţii care vor avea access la informaţie despre data 

şedinţelor pe dosarele clienţilor săi şi statutul dosarelor, vor putea obţine 

înregistrările audio a şedinţelor de judecată şi hotărîrile judecătoreşti pe 

dosarele clienţilor. 

Beneficiarul 3. Mediul academic juridic care va avea access la hotărîrile 

judecătoreşti pentru analiza academică a acestora. 

Beneficiarul 4. Societatea în întregime care va putea afla, la dorinţă, 

informaţie despre activitatea instanţelor de judecată şi face cunoştinţă cu 

hotărîrile judecătoreşti, ceea ce va duce la micşorarea oportunităţilor de 
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corupţie în sistemul judecătoresc şi creşterii nivelului de încredere în justiţie. 

 

4. PĂGUBAŞII  
POLITICII 

Păgubaşul 1. Judecătorii care vor fi sancţionaţi pentru nepublicarea 

hotărîrilor pe web şi neînregistrarea audio a şedinţelor de judecată în baza 

informaţiei colectate pe parcursul monitorizării transparenţei actului de 

justiţie și furnizate Consiliului Superior al Magistraturii. 

5. OPŢIUNI DE 
SOLUŢIONARE A 
PROBLEMEI 

Opțiunea 1. Status quo – neintervenţia Guvernului în situaţia existentă 

Opțiunea 2. Implicarea inspecţiei judiciare în monitorizarea transparenţei 

actului de justiţie 

Opțiunea 3. Implicarea societăţii civile în monitorizarea transparenţei actului 

de justiţie 

Opțiunea 4. Monitorizarea transparenţei actului de justiţie de către 

Departamentul de Administrare Judecătorească (DAJ) în conlucrare cu 

societatea civilă 

Opțiunea 5. Monitorizarea transparenţei actului de justiţie de către 

inspecţia judiciară în conlucrare cu societatea civilă. 

 

Nota bene: Pe parcursul elaborării propunerii de politici publice au fost 

examinate, pe lîngă monitorizare, şi alte soluţii posibile precum: 

 Sancţionarea judecătorilor pentru nepublicarea hotărîrilor 

judecătoreşti şi neînregistrarea audio a şedinţelor de judecată; 

 Stimularea judecătorilor pentru publicarea hotărîrilor judecătoreşti şi 

înregistrarea audio a şedinţelor de judecată; 

 Informarea populaţiei, a justiţiabililor şi a avocaţilor despre dreptul 

de acces la hotărîrile judecătoreşti şi la înregistrările audio a 

şedinţelor de judecată; 

 Crearea unui mecanism de monitorizare a transparenţei actului de 

justiţie. 

Totuşi, prima soluţie, adică cea punitivă, nu pare să conducă la atingerea 

rezultatului scontat deoarece practica obstrucţionării transparenţei 

procesului judiciar este mult prea răspîndită. În plus, această soluţie evită să 

abordeze miezul problemei şi anume, cauzele neplasării informaţiei pe 

pagina web şi neînregistrării şedinţelor de judecată.  

Mai mult ca atît, această soluţie este deja reflectată într-un proiect de lege 

iniţiat de către Ministerul Justiţiei în noiembrie 2009 care prevede 

completarea art. 22 (al. 1) din Legea cu privire la statutul judecătorului cu 

litera h2) care stipulează sancţionarea disciplinară a judecătorilor „pentru 
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nepublicarea hotărîrii judecătoreşti pe pagina web a instanţei prin 

intermediul Programului Computerizat de Gestionare a Dosarelor”. Această 

opţiune, cît şi modificarea legislativă propusă, însa, riscă să fie neviabile din 

cauza că la moment nu există şi nici nu se prevede crearea vreun mecanism 

de colectare şi analiză a informaţiilor despre judecătorii care nu publică 

hotărîrile pe web în baza cărora CSM i-ar putea sancţiona. Cît priveşte 

sancţionarea judecătorilor pentru neînregistrarea audio a şedinţelor de 

judecată, deşi CSM i-ar putea sancţiona şi acum pentru încălcarea 

prevederilor procesuale respective,1 acest lucru nu se întîmplă, judecătorii 

invocînd diverse motive (neverificate de CSM) pentru inacţiunile respective.  

 

Soluţia a doua la fel nu este viabilă, deoarece stiumularea judecătorilor 

pentru respectarea legilor şi a prevederilor normative care reglementează 

activitatea sistemului judecătoresc nu este adecvată şi corectă; stimularea 

pecuniară a instanţelor de judecată prin alocarea resurselor bugetare şi 

umane adiţionale nu va fi posibilă pînă la implementarea noii Concepţii de 

finanţare a sistemului judecătoresc (adică pe un termen de cel puţin 1-2 ani), 

iar aprecierea instanţelor care publică diligent hotărîrile şi înregistrează 

şedinţele prin diplome de merit la Adunarea Anuală a Judecătorilor nu 

implică costuri din buget şi este posibilă şi fără stipularea acesteia drept 

opţiune a unei politici publice.  

Soluţia a treia, adică o simplă campanie de informare a societăţii despre 

dreptul la astfel de informaţii, în lipsa unor mesanisme de sancţionare a 

judecătorilor din partea CSM care la moment nu sunt stabilite, nu va avea un 

efect prea mare.  

Astfel, după ample discuţii, s-a stabilit că instituirea unui mecanism de 

monitorizare a transparenţei actului de justiţie este punctul de pornire pentru 

asigurarea transparenţei actului de justiţie, iar opţiunile identificate urmează 

să identifice cum anume instituim acest mecanism astfel încît el să fie viabil. 

 

Monitorizarea, în sensul prezentei Politici publice înseamnă  colectarea, 

sistematizarea şi furnizarea informaţiilor Consiliului Superior al Magistraturii 

pentru sancţionarea ulterioară a judecătorilor care nu publică hotărîrile pe 

web şi nu înregistrează audio şedinţele de judecată. Monitorizarea de 

asemenea va implica și colectarea numelor judecătorilor respectivi, dar şi 

documentarea cauzelor din care judecătorii nu îşi îndeplinesc aceste obligaţii 

legislative şi raportarea acestora către CSM şi MJ pentru a interveni (uneori, 
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cauzele pot fi de ordin tehnic, sau obiectiv, precum lipsa sălilor de judecată 

suficiente pentru petrecerea şedinţelor de judecată care face imposibilă 

înregistrarea audio a şedinţelor, chiar dacă judecătorii ar dori să o facă. 

Totuşi, aceşti factori obiectivi nu trebuie să servească drept motiv de 

eschivare a judecătorilor de la îndeplinirea obligaţiilor lor legislative. 

Preşedinţii instanţelor respective urmează să caute, de comun acord cu CSM 

şi MJ, soluţii constructive. De exemplu, în unele instanţe din Chişinău unde 

nu există suficiente săli de judecată, poate fi precăutată posibilitatea 

instalării echipamentelor de înregistrare audio. Astfel, rezultatele 

monitorizării vor contribui în mod direct nu doar la asigurarea realizării 

obiectivelor propuse, dar şi vor oferi material amplu şi detaliat despre 

problemele care există în sistemul judecătoresc în urma dotării acestuia cu 

echipament şi softuri de publicare a hotărîrilor judecătoreşti şi înregistrare 

audio a şedinţelor de judecată.  

 

6. OPŢIUNI DE 
SOLUŢIONARE A 
PROBLEMEI 

ANALIZA OPŢIUNII 1:  STATUS QUO– NEINTERVENŢIA ÎN SITUAŢIA EXISTENTĂ 

Argumentare: Opţiunea în cauză prevede neintervenţia Guvernului în 

asigurarea transparenţei actului de justiţie, nedesemnarea vreunei structuri 

pentru a monitoriza publicarea sau nepublicarea de către fiecare judecător a 

hotărîrilor judecătoreşti şi a informaţiei despre statutul dosarelor şi lista 

şedinţelor pe paginile web ale instanţelor şi neînregistrarea audio a 

şedinţelor de judecată. Nu se va colecta, analiza şi raporta, într-un mod 

oficializat şi permanent, astfel de date cantitative către Ministerul Justiţiei 

sau Consiliul Superior al Magistraturii. În plus, se va rata posibilitatea 

înţelegerii cauzelor din care judecătorii nu publică informaţia respectivă şi 

nu înregistrează audio şedinţele de judecată şi, astfel, aceste cauze nu vor 

putea fi atacate şi soluţionate, iar CSM nu va sancţiona judecătorii care 

refuză să asigure transparenţa actului de justiţie. 

Beneficii: Această opţiune are beneficii minore, deoarece, deşi nu implică 

crearea unei unităţi sau structuri noi de monitorizare a transparenţei actului 

de justiţie, ea nu va stimula sistemul judecătoresc să asigure transparenţa în 

activitatea sa, sau să soluţioneze cauzele obiective şi subiective pentru 

nepublicarea hotărîrilor judecătoreşti pe web şi neînregistrarea audio a 

şedinţelor de judecată şi nu va oferi informaţie amplă CSM despre situaţia în 

sistemul judecătoresc în această privinţă. Lipsa unui astfel de mecanism de 

monitorizare va încuraja sistemul judecătoresc să nu respecte şi în 
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continuare prevederile legii şi a Regulamentelor CSM care prevăd 

obligativitatea plasării hotărîrilor judecătoreşti pe paginile web ale 

instanţelor şi înregistrării audio a şedinţelor de judecată, va face imposibilă 

sancţionarea judecătorilor respectivi de către CSM din lipsă datelor 

relevante, va tergiversa reformele în sistemul judecătoresc, va încuraja 

obscuritatea în activitatea sistemului judecătoresc şi va diminua eforturile 

creării unui stat de drept. 

IMPACTUL FISCAL 

Pozitiv: 

Această opţiune nu implică careva cheltuieli din bugetul de stat adiţional 

sumei de 890 000 lei déjà alocată în bugetul de stat 2010 pentru deservirea 

echipamentului şi softurilor cu ajutorul cărora se publică hotărîrile 

judecătoreşti pe web şi se înregistrează audio dosarele.1 

Negativ: 

Această opţiune va favoriza continuarea întocmirii hotărîrilor judecătoreşti 

nefondate şi cu erori, contribuind la cheltuieli din bugetul de stat sub forma 

despăgubirilor achitate în urma cauzelor pierdute de Moldova la CEDO.1 

Republica Moldova a pierdut la înalta Curte Europeană, din 1997 şi pînă în 

prezent, 150 de procese, pentru care a trebuit să achite despăgubiri de circa 

19 milioane de euro. Aceasta este o povară grea pentru bugetul Moldovei, în 

special în timpul crizei financiare actuale.1   

 

IMPACTUL ADMINISTRATIV:  

Nu se aşteaptă, deoarece nu va fi necesar crearea unor instituţii sau 

proceduri noi. 

 

IMPACTUL ECONOMIC:  

Pozitiv: 

Nu se aşteaptă. 

Negativ: 

Deşi impactul opţiunii asupra economiei ţării, competitivităţii, productivităţii 

şi a mediului concurenţial nu poate fi cuantificat cu exactitate, opţiunea dată 

va favoriza perpetuarea corupţiei şi inechităţii în sistemul judecătoresc, 

situaţie care afectează negativ dezvoltarea economică a ţării. Conform 

Raportului Transparency International “Percepţiile şi experienţele 

reprezentanţilor gospodăriilor casnice şi oamenilor de afaceri privind 
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corupţia în Republica Moldova” în 2008, corupția a fost identificată drept 

cel mai important factor care împiedică dezvoltarea afacerilor în Republica 

Moldova, respondenţii oferind acestui factor 4,07 puncte din 6 disponibile.1  

Businessmanii au acordat sistemului judecătoresc 3,58 puncte pe scala de 6 

drept problemă care împiedică dezvoltarea afacerilor în Moldova.1 

Majoritatea oamenilor de afaceri şi investitori nu privesc sistemul 

judecătoresc drept o opţiune viabilă pentru soluţionarea disputelor.1 

În 2008, 36,6% din businessmani au raportat că este necesar de recurs la 

bani, cadouri, contacte personale pentru a soluţiona problemele în 

instanţele de judecată, iar 34,2% din businessmani au raportat că «foarte 

des şi în majoritatea cazurilor» este mai uşor de a soluţiona problemele pe 

căi neoficiale decît oficiale.1  Mita medie pe care au achitat-o businessmanii 

în instanţele de judecată în 2008 a constituit 2824 lei. Dacă în 2007, 65.5% 

din businessmani considerau că corupţia este un impediment major în 

dezvoltarea ţării, în 2008, procentajul s-a mărit, constituind 72% din 

businessmani.1 

De asemenea, conform unor estimări, corupţia în ţările în tranziţie poate 

diminua cu 20% fluxul investiţiilor străine pe cap de locuitor.1  

IMPACTUL SOCIAL ŞI ASUPRA SĂRĂCIEI:  

Pozitiv: 

Nu se aşteaptă. 

 

Negativ: 

Opţiunea va contribui la continuarea practicilor de corupţie şi încălcării 

drepturilor procesuale ale justiţiabililor, în special a păturilor nevoiaşe care 

nu dispun de posibilităţi financiare de a angaja un avocat sau de a plăti mită 

în instanţe (circa 9870 persoane anual).1  

«Suntem săraci deoarece suntem corupţi», au afirmat 60,1% din 

reprezentanţii gospodăriilor casnice care au participat la sondajul 

Transparency International din 2008 “Percepţiile şi experienţele 

reprezentanţilor gospodăriilor casnice şi oamenilor de afaceri privind 

corupţia în Republica Moldova”.1  

1060 de respondenţi ai sondajului respectiv “Percepţiile şi experienţele 

reprezentanţilor gospodăriilor casnice şi oamenilor de afaceri privind 

corupţia în Republica Moldova” (dintre care 61% din mediul rural, 44,5% 
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şomeri, iar 59,4% cu venituri «foarte joase sau mai joase decît cele medii») 

au acordat 4,47 puncte din 6 disponibile corupţiei drept o problemă acută 

majoră, şi 4,20 puncte din 6 disponibile sistemului judecătoresc ca fiind 

nedrept/inechitabil. 

48,5% din gospodăriile casnice au răspuns că recurg des, foarte des sau 

întotdeauna la plăţi neoficiale pentru a « soluţiona» problema în instanţele 

de judecată. Mita medie pe care gospodăriile casnice au achitat-o în 

instanţele de judecată este de 767 lei (suma maximală fiind de 3000 lei). 

În 2008, reprezentanții gospodăriilor casnice au efectuat plăți neoficiale în 

următoarele scopuri: pentru a evita pedeapsa în cazul încălcării legii 

(33,3%); pentru a «unge roțile», adică a obține ceva ce se cuvine conform 

legii (66,7% - ceea ce reprezintă o creştere de la 45,8% în 2007).1 

 

Pozitiv: 

Nu se prevede. 

 

IMPACTUL ECOLOGIC:  

Această opţiune nu are un impact ecologic. 

 

RISCURI:  

 

Opţiunea va contribui la tărăgănarea reformelor în sistemul judecătoresc, va 

încuraja lipsa motivaţiei în sistemul judecătoresc de a folosi PCIGD şi Femida, 

va face imposibilă identificarea judecătorilor care nu publică hotărîrile 

judecătoreşti şi nu înregistrează audio şedinţele de judecată în scopul 

sancţionării acestora şi va lipsi CSM şi DAJ de informaţie despre deficienţe 

tehnice şi de program pentru asigurarea transparenţei. Justiţiabilii şi 

societatea în general vor simţi nemulţămire şi neîncredere în justiţie şi vor 

continua să perceapă sistemul ca pe unul închis şi corupt. 

 

INCERTITUDINI: 

Nu este clar care structură va deservi echipamentele şi softurile de publicare 

a hotărîrilor judecătoreşti pe web şi înregistrarea audio a şedinţelor de 

judecată începînd cu luna mai 2010 (actualul contract în acest domeniu 

incheiat între MJ şi Centrul de Telecomunicaţii Speciale expiră în luna mai 
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2010).  

 

DURABILITATEA: 

Nu este posibil de evaluat durabilitatea, deoarece opţiunea nu prevede 

întreprinderea vreunei acţiuni. 

 

Planul de acţiuni pentru implementarea Opţiunii 1. 

 

Implementarea acestei opţiuni nu prevede întreprinderea vreunei acţiuni. 

ANALIZA OPŢIUNII 2: IMPLICAREA INSPECŢIEI JUDICIARE ÎN 

MONITORIZAREA TRANSPARENŢEI ACTULUI DE JUSTIŢIE 

 

Argumentare: Monitorizarea transparenţei actului de justiţie se va efectua 

de către inspecţia judiciară într-un mod oficializat şi permanent, iar 

informaţia colectată (inclusiv numele judecătorilor care nu publică hotărîrile 

pe web şi nu înregistrează audio şedinţele de judecată) se va raporta către 

CSM. CSM va putea utiliza informaţia pentru a putea sancţiona judecătorii 

pentru nerespectarea prevederilor normative şi legislative. Fiind o structură 

pe lîngă şi în subordonarea CSM, inspecţia judiciară va avea autoritate în 

faţa sistemului judecătoresc supus monitorizării, va avea acces direct şi rapid 

la CSM pentru a prezenta informaţiile colectate şi există şanse mari că CSM 

va reacţiona prompt la informaţia recepţionată de la inspecţia judiciară.  

Beneficii: Această opţiune are beneficii mari, deoarece implicarea inspecţiei 

judiciare în monitorizarea transparenţei actului de justiţie va stimula 

sistemul judecătoresc să respecte mai strict prevederile normative şi 

legislative care reglementează transparenţa actului de justiţie. De 

asemenea, CSM va obţine informaţii din prima sursă privind situaţia în 

domeniul respectiv şi va putea sancţiona judecătorii care nu respectă 

prevederile normative şi legislative. 

IMPACTUL FISCAL:  

Pozitiv: 

Transparenţa actului de justiţie va conduce la sporirea calităţii hotărîrilor 
judecătorești și astfel, indirect, va contribui la micşorarea numărului de 
dosare pierdute de Moldova la CEDO şi la dimunuarea cheltuielilor bugetare 
pentru achitarea despăgubirilor (nu este posibil de cuantificat exact suma 
respectivă, deoarece pe unele dosare, sumele despăgubirilor stabilite de 
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CEDO sunt foarte mari (ajungînd pînă la citeva mln. Euro, iar pe altele - 
relativ mici, în jur de cîteva sute de Euro). Din 1997 pînă în prezent, Moldova 
a pierdut 150 dosare la CEDO şi a achitat despăgubiri de circa 19 mln euro. 

Negativ: 

Impactul fiscal pentru bugetul de stat va constitui circa 97200 lei anual 
(67200 salariul unui inspector-judecător care deja este planificat în bugetul 
inspecţiei judiciare pentru 2010 şi circa 30 mii lei adițional care constituie 
costul deplasărilor în teritoriu pentru colectarea datelor).   

IMPACTUL ADMINISTRATIV:  

Pozitiv: 

Prin implicarea inspecţiei judiciare în monitorizare, se va consolida rolul şi 
influienţa inspecţiei în sistemul judecătoresc. 

Negativ: 

Opţiunea nu implică crearea unor noi structuri, însă necesită modificarea fie 
a art. 7/1 din Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, fie a 
Regulamentului cu privire la organizarea, competenţa şi modul de 
funcţionare a inspecţiei judiciare pentru a include, în mod expres, obligaţia 
inspecţiei judiciare de a monitoriza transparenţa actului de justiţie.  
CSM urmează să desemneze fie un inspector judiciar a cărui obligaţie 

prioritară vă fi o atare monitorizare a transparenţei actului de justiţie, fie să 

asigure rotaţia acestei responsabilităţi între toţi inspectorii judiciari.  

Inspecţia judiciară urmează să stabilească un grafic al vizitelor în teritoriu 

pentru a colecta informaţie.  

IMPACTUL ECONOMIC: 

Pozitiv: 

 Deşi este greu de estimat cantitativ impactul acestei opţiuni asupra 
economiei ţării, asigurarea transparenţei actului de justiţie va 
influienţa benefic asupra diminuării corupţiei în sistemul 
judecătoresc. Legătura directă care există între transparenţă, 
corupţie şi dezvoltarea afacerilor şi a economiei în general în o ţară 
anume a fost determinată în raportul Competitivitatea Globală a 
Forului Mondial Economic 2008-2009, care stipulează că, corupţia în 
sfera deciziilor judecătoreşti descurajează puternic investiţiile străine 
directe.1 

 Conform unor estimări, majorarea cu un punct al nivelului corupţiei 
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în ţările în tranziţie cauzează o descreştere a fluxului de investiţii 
străine pe cap de locuitor cu circa 20%.1 
 

Dl Daniel Kaufmann, directorul Programului de Guvernare a Băncii Mondiale, 
a apreciat transparenţa în modul următor: «transparenţa este profitabilă: o 
ţară din ‘Noua Europă’ care îşi îmbunătăţeşte controlul asupra corupţiei sau 
calitatea supremaţiei legii va putea asigura o creştere a venitului pe cap de 
locuitor, pe termen lung, cu 300%. De la $5,000 pe cap de locuitor, venitul 
poate creşte pînă la $15,000 pe cap de locuitor. Nu zic că ţările din Europa 
de Est îşi vor tripla veniturile în şase sau opt ani, însă dacă ei vor urma 
această cale, eventual vor realiza acest lucru.»1  
 
Un studiu efectuat de Stefan Voigt întitulat «În ce condiţii este cel mai 
probabil că judecătorii vor fi corupţi?», demonstrează, prin date empirice, că 
obligarea judecătorilor de a publica hotărîrile va contribui cu 6,24% din 
100% la asigurarea unui sistem judecătoresc lipsit de corupţie.1 

 
Negativ: 

Nu există.  

IMPACTUL SOCIAL:  

Pozitiv: 

Opţiunea dată poate avea, prin asigurarea transparenţei actului de justiţie, 

un impact benefic în primul rînd asupra limitării corupţiei în sistemul 

judecătoresc, ceea ce va proteja mai bine drepturile procesuale în instanţă 

ale persoanelor vulnerabile care nu dispun de surse financiare pentru a 

achita plăţile ilegale şi acei care nu au surse suficiente pentru a angaja un 

avocat (circa 9870 beneficiari potenţiali anual).1   

Negativ: 

Nu se anticipă. 

IMPACTUL ECOLOGIC:  

Această opţiune nu are un impact ecologic.   

 

RISCURI:  

Reticenţa CSM de a impune inspecţiei judiciare această obligaţie, loialitatea 

profesională a inspectiei judiciare faţă de instanţele de judecată verificate, 

exprimată prin reticienţa de raportare a datelor colectate către CSM sau 

camuflarea informaţiei, lipsa reacţiei din partea CSM faţă de încălcările 
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raportate, lipsa surselor financiare adiţionale pentru achitarea deplasărilor 

inspecţiei judiciare în teritoriu. 

INCERTITUDINI: 

Nu este clar dacă CSM va utiliza informaţia acumulată de către inspecţia 

judiciară pentru a iniţia proceduri disciplinare împotriva judecătorilor care 

nu publică hotărîrile pe web şi nu înregistrează audio şedinţele de judecată.  

DURABILITATEA: 

Durabilitatea opţiunii este înaltă, deoarece implică acţiuni din partea unei 

structuri deja existente care dispune de buget propriu și se subordonează 

direct CSM. 

 

Planul de acțiuni propuse pentru Opțiunea 2 

 Modificarea fie a art. 7/1 din Legea privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, fie a Regulamentului cu privire la organizarea, 
competenţa şi modul de funcţionare a inspecţiei judiciare pentru a 
obliga în mod expres inspecţia judiciară să monitorizeze transparenţa 
actului de justiţie; 

 Alocarea a 30 mii lei adiţional din buget pentru deplasarea inspecţiei 
judiciare în teritoriu (fie utilizarea fondurilor pentru deplasările 
planificate ale inspecţiei pentru a efectua, simultan, şi 
monitorizarea); 

 Întocmirea unui grafic de deplasări a inspecţiei judiciare în teritoriu şi 
aprobarea acestuia de către CSM; 

 Prezentarea de către inspecţie către CSM a unui raport lunar privind 
rezultatele monitorizării şi soluţiile sugerate pentru problemele 
depistate; 

 Iniţierea de către CSM a procedurilor disciplinare împotriva 
judecătorilor care nu publică hotărîrile pe web şi nu înregistrează 
audio şedinţele de judecată. 

ANALIZA OPŢIUNII 3. IMPLICAREA SOCIETĂŢII CIVILE ÎN MONITORIZAREA 

TRANSPARENŢEI ACTULUI DE JUSTIŢIE 

 

Argumentare: Monitorizarea transparenţei actului de justiţie se va efectua 

de către societatea civilă în baza unui Memorandum semnat cu Ministerul 

Justiţiei şi Consiliul Superior al Magistraturii care va stabili modalitatea 

selectării ONGurilor şi modalitatea cooperării ONGurilor cu instanţele de 

judecată în procesul monitorizării. Opţiunea dată are potenţialul de a  
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diversifica modalităţile de monitorizare (de ex., sondajul justiţiabililor, 

monitorizarea şedinţelor, etc.).  

Beneficii: Această opţiune are beneficii medii sau chiar reduse, deoarece 

implicarea doar a societăţii civile în monitorizarea transparenţei actului de 

justiţie probabil nu va încuraja prea mult sistemul judecătoresc să respecte 

mai strict prevederile normative şi legislative1 şi nu este cert că  CSM va 

utiliza informaţiile primite de la ONGuri pentru a sancţiona judecătorii în 

baza acestora. 

IMPACTUL FISCAL:  

Pozitiv:  

Într-o măsură mai mică decît opţiunea 2, 4 şi 5, această opţiune  va asigura 

creşterea calităţii hotărîrilor judecătoreşti și astfel va contribui, indirect, la 

diminuarea numărului dosarelor pierdute de Moldova la CEDO şi respectiv, a 

sumei despăgubirilor plătite din buget. Nu este posibil de cuantificat exact 

suma respectivă, deoarece sumele despăgubirilor stabilite de CEDO diferă. 

Negativ:  

Circa 425250 lei anual1 (aceşti bani nu sunt planificaţi în bugetul de stat, dar 

urmează să fie identificaţi de către ONGurile implicate în monitorizare).  

IMPACTUL ADMINISTRATIV:  

Pozitiv:  

Societatea civilă îşi va aduce aportul la reformele care au loc în justiţie. 

Negativ:  

Opţiunea nu implică crearea unor noi structuri, însă necesită încheierea unui 

Memorandum între MJ, CSM şi ONGurile care vor efectua monitorizarea 

transparenţei actului de justiţie ce va stabili condiţiile monitorizării.  

Urmează de organizat un proces transparent de selectare a ONGurilor care 

vor efectua monitorizarea.   

IMPACTUL ECONOMIC:  

Pozitiv:  

Ca şi opţiunile 2, 4 şi 5, opţiunea dată nu are un impact direct şi cuantificabil 

asupra dezvoltării economice a ţării. Însă, contribuind la asigurarea 
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transparenţei actului de justiţie ea, totuşi, va favoriza economia şi 

atractivitatea Moldovei pentru investitorii străini, sporind astfel, indirect, 

fluxul investiţiilor. Vezi argumentarea legăturii dintre transparența actului 

de justiție, corupție şi dezvoltarea economică a țării la rubrica evaluarea 

impactului economic a Opțiunii 2, pag. 15-16 supra. Totuşi, se anticipă că 

sistemul judecătoresc nu va fi prea încurajat să asigure transparenţa actului 

de justiţie dacă monitorizarea se va efectua doar de societatea civilă fără 

implicarea vreunei structuri de stat (din experienţă, rapoartele de 

monitorizare întocmite de sectorul non-guvernamental au un efect de 

constatare şi nu schimbă lucrurile în sistemul judecătoresc pînă nu se implică 

o structură de stat autorizată).1  

Negativ:  

Nu se prevede. 

 

IMPACTUL SOCIAL:  

Pozitiv:  

Indirect, contribuind la asigurarea transparenţei actului de justiţie, opţiunea 

dată va avea un impact social benefic asupra asigurării respectării 

drepturilor procesuale ale justiţiabililor, în special a persoanelor vulnerabile 

(circa 9870 beneficiari potenţiali anual).1   

Negativ:  

Nu se prevede. 

 

IMPACTUL ECOLOGIC:  

Opţiunea nu are impact ecologic. 

 

RISCURI:  

ONGurile nu vor dispune de finanţare; instanţele de judecată vor fi reticente 

să colaboreze în procesul de monitorizare cu ONGurile; CSM nu va utiliza 

informaţia colectată de societatea civilă pentru a sancţiona judecătorii.  
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INCERTITUDINI: 

Nu a fost identificat mecanismul de monitorizare a transparenţei actului de 

justiţie de către ONGuri.  

 

DURABILITATEA: 

Durabilitatea opţiunii nu este una prea mare, deoarece depinde de 

disponibilitatea fondurilor ONGurilor, existenţa cărora poate fi incertă. În 

plus, ONGurile vor efectua monitorizarea transparenţei actului de justiţie 

doar o singură dată sau pe o perioadă limitată de timp, acest factor 

necontribuind la "înrădăcinarea" procedurii de monitorizare. 

 

Planul de acțiuni propuse pentru Opțiunea 3: 

 Stabilirea, de către MJ şi CSM, a modalităţii de monitorizare a 
transparenţei actului de justiţie de către ONGuri (deplasări în 
teritoriu, sondaje, monitorizarea paginilor web ale instanţelor, 
informarea justiţiabililor şi a avocaţilor despre dreptul la informaţie şi 
înregistrări); 

 Stabilirea, de către MJ şi CSM a criteriilor de selectare a ONGurilor; 
 Organizarea unei proceduri de selectare şi alegerea ONGurilor care 

vor efectua monitorizarea şi care dispun de finanţare proprie pentru 
aceste activităţi; 

 Elaborarea de către MJ, CSM şi ONGurile selectate a unui 
Memorandum de cooperare;  

 Prezentarea, de către ONGuri, lunar, a rapoartelor privind rezultatele 
monitorizării către MJ şi CSM; 

 Analiza rapoartelor de monitorizare de către MJ şi CSM; 
 Utilizarea informaţiei de către CSM pentru a începe proceduri de 

sancţionare a judecătorilor pentru nepublicarea hotărîrilor şi 
neînregistrarea şedinţelor. 

 ANALIZA OPŢIUNII 4. MONITORIZAREA TRANSPARENŢEI ACTULUI DE 

JUSTIŢIE DE CĂTRE DEPARTAMENTUL DE ADMINISTRARE 

JUDECĂTOREASCĂ (DAJ) ÎN CONLUCRARE CU SOCIETATEA CIVILĂ 

 

ARGUMENTARE:  

Monitorizarea transparenţei actului de justiţie se va efectua de către DAJ în 

conlucrare cu societatea civilă într-un mod oficializat şi permanent, iar 

informaţia colectată (inclusiv numele judecătorilor care nu publică hotărîrile 

pe web şi nu înregistrează audio şedinţele de judecată) se va raporta către 
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CSM pentru luare de atitudine. Această opţiune va fi un exemplu de 

colaborare fructuoasă între o structură de stat şi societatea civilă.  

BENEFICII:  

Această opţiune are beneficii mari, deoarece implicarea DAJ şi a societăţii 

civile în monitorizarea transparenţei actului de justiţie va stimula sistemul 

judecătoresc să respecte mai strict prevederile normative şi legislative care 

reglementează acest domeniu, va face posibilă diversificarea modalităţilor 

de monitorizare a transparenţei actului de justiţie (din birou, vizite în 

teritoriu, sondaje efectuate de către ONGuri), va documenta cauzele 

nepublicării hotărîrilor judecătoreşti şi neînregistrarea audio a şedinţelor de 

judecată. 

 

IMPACTUL FISCAL:  

Pozitiv: 

Opţiunea dată va influienţa benefic îmbunătăţirea calităţii hotărîrilor 

judecătoreşti, fapt care va contribui la diminuarea numărului dosarelor 

pierdute de Moldova la CEDO şi respectiv, suma despăgubirilor plătite din 

buget (nu este posibil de cuantificat exact suma respectivă, deoarece  suma 

despăgubirilor diferă).  

Pozitiv: 

Impactul fiscal pentru bugetul de stat va constitui circa 487250 lei anual (62 

mii lei noua unitate de personal DAJ,1 425250 costul implicării ONGurilor1). 

 

IMPACTUL ADMINISTRATIV:  

Pozitiv: 

 Prin implicarea DAJ în monitorizare, se va consolida rolul şi influienţa 

DAJ în sistemul judecătoresc, se va documenta mai bine situaţia 

existentă în sistemul judecătoresc şi cauzele care afectează negativ 

asigurarea transparenţei actului de justiţie de către judecători.  

 În acelaşi timp, opţiunea dată va contribui la consolidarea cooperării 

structurilor de stat cu societatea civilă, ceea ce reprezintă un factor 
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progresist și abordare modernă a procedurii de monitorizare.  

 

Negativ: 

- Necesită modificarea Regulamentului intern DAJ pentru a prevedea o 

unitate de personal care va efectua monitorizarea.  

- Este necesară încheierea unui Memorandum între MJ, DAJ, CSM şi 

ONGurile care vor efectua monitorizarea transparenţei actului de justiţie.   

- Necesită desfăşurarea, în baza unor criterii bine definite, a unei proceduri 

transparente de selectare a ONGurilor care vor efectua monitorizarea. 

IMPACTUL ECONOMIC:  

Pozitiv: 

Opţiunea va avea un impact benefic (deşi acesta este dificil de estimat exact 

în cifre) asupra dezvoltării economice a ţării prin efectul ei asupra limitării 

oportunităţilor de corupţie în sistemul judecătoresc. A se vedea 

argumentarea legăturii între transparență, corupție şi investiții în rubrica 

„impactul economic” al Opțiunii 2, pag. 15-16 supra.  

Negativ: 

Nu se anticipă. 

IMPACTUL SOCIAL:  

Pozitiv: 

Opţiunea dată poate avea un impact social benefic, deoarece transparenţa 

în actul de justiţie va limita oportunităţile de corupţie în sistem, va contribui 

la siguranţa juridică a cetăţenilor, va duce la apărarea mai eficientă a 

drepturilor cetăţenilor, la îmbunăţăţirea calităţii actului de justiţie şi eticii 

judecătorilor (circa 9870 beneficiari potenţiali anual, ceea ce reprezintă 

persoanele care anual recurg la asistenţa unui avocat garantat de stat din 

lipsa surselor financiare de a achita un avocat).1 

Negativ: 

Nu se anticipă. 

IMPACTUL ECOLOGIC:  
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Opţiunea nu are impact ecologic. 

 

RISCURI:  

Lipsa fondurilor pentru acoperirea cheltuielilor pentru un nou angajat DAJ, 

lipsa fondurilor pentru implicarea ONGurilor, CSM nu va ţine cont de 

informaţia primită. 

 

INCERTITUDINI: 

Nu a fost stabilit mecanismul de cooperare între DAJ şi ONGuri, nu a fost 

stabilită divizarea responsabilităţilor între acestea. 

 

DURABILITATEA: 

Durabilitatea opţiunii depinde de disponibilitatea fondurilor ONGurilor și cît 

de des se vor implica acestea în monitorizarea transparenţei actului de 

justiţie împreună cu DAJ. 

 

Planul de acțiuni propuse pentru Opțiunea 4 

 Necesită modificarea legislaţiei pentru crearea unei noi unităţi de 
personal pentru monitorizare în cadrul DAJ; 

 Alocarea banilor din buget pentru o nouă unitate de personal în 
cadrul DAJ; 

 Necesită modificarea Regulamentului intern DAJ pentru a prevedea o 
nouă unitate de personal care va avea obligaţia de monitorizare; 

 Stabilirea, de către MJ, DAJ şi CSM, a modalităţii de monitorizare a 
transparenţei actului de justiţie de către ONGuri (deplasări în 
teritoriu, sondaje, monitorizarea paginilor web ale instanţelor, 
informarea justiţiabililor şi a avocaţilor despre dreptul la informaţie şi 
înregistrări); 

 Stabilirea, de către MJ, DAJ şi CSM a criteriilor de selectare a 
ONGurilor;  

 Organizarea unei proceduri de selectare şi alegerea ONGurilor care 
vor efectua monitorizarea şi care dispun de finanţare proprie pentru 
aceste activităţi; 

 Elaborarea de către MJ, DAJ, CSM şi ONGurile selectate a unui 
Memorandum de cooperare;  

 Întocmirea rapoartelor lunare comune de către DAJ şi ONGuri;  
 Prezentarea rapoartelor către MJ şi CSM;  
 Analiza rapoartelor de monitorizare de către MJ şi CSM; 
 Utilizarea informaţiei de către CSM pentru a începe proceduri de 

sancţionare a judecătorilor pentru nepublicarea hotărîrilor şi 
neînregistrarea şedinţelor. 
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 ANALIZA OPŢIUNII 5. MONITORIZAREA TRANSPARENŢEI ACTULUI DE 

JUSTIŢIE DE CĂTRE INSPECŢIA JUDICIARĂ ÎN CONLUCRARE CU SOCIETATEA 

CIVILĂ 

ARGUMENTARE:  

Monitorizarea transparenţei actului de justiţie se va efectua de către 

inspecţia judiciară în conlucrare cu societatea civilă într-un mod oficializat şi 

permanent, iar informaţia colectată (inclusiv numele judecătorilor care nu 

publică hotărîrile pe web şi nu înregistrează audio şedinţele de judecată) se 

va raporta către CSM.  

BENEFICII:  

Această opţiune are beneficii mari, deoarece implicarea inspecţiei judiciare 

în monitorizarea transparenţei actului de justiţie va disciplina sistemul 

judecătoresc să respecte mai strict prevederile normative şi legislative care 

reglementează acest domeniu și va consolida cooperarea inspecţiei cu 

societatea civilă. 

IMPACTUL FISCAL:  

Pozitiv: 

Indirect, va contribui la micşorarea numărului de dosare pierdute de 

Moldova la CEDO şi astfel, va dimunua cheltuielile bugetare pentru achitarea 

despăgubirilor pe aceste dosare (nu este posibil de cuantificat exact suma 

respectivă).  

Negativ: 

Impactul fiscal pentru bugetul de stat va constitui circa 97200 lei anual 

(67200 salariul inspectorului care deja este planificat în bugetul inspecţiei 

judiciare pentru 2010 şi 30 mii adiţional care constituie costul deplasărilor în 

teritoriu pentru colectarea datelor).   

IMPACTUL ADMINISTRATIV:  

Pozitiv: 

 Prin implicarea inspecţiei judiciare în monitorizare, se va consolida 
rolul şi influienţa inspecţiei în sistemul judecătoresc. Exemplu bun de 
colaborare între o structură de stat şi ONGuri, care vor contribui şi 
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ele la reformele în justiţie. 
Negativ: 

 Va fi necesară modificarea fie a art. 7/1 din Legea privind Consiliul 
Superior al Magistraturii, fie a Regulamentului cu privire la 
organizarea, competenţa şi modul de funcţionare a inspecţiei 
judiciare pentru a obliga în mod expres inspecţia judiciară să 
monitorizeze transparenţa actului de justiţie.  

 Necesită încheierea unui Memorandum între CSM şi ONGurile care 
vor efectua monitorizarea transparenţei actului de justiţie.   

 Necesită desfăşurarea, în baza unor criterii bine definite, a unei 
proceduri transparente de selectare a ONGurilor care vor efectua 
monitorizarea. 

 

IMPACTUL ECONOMIC:  

Pozitiv: 

Deşi este greu de estimat cantitativ impactul opţiunii respective asupra 
economiei ţării, asigurarea transparenţei actului de justiţie va avea efect 
benefic asupra diminuării corupţiei în sistemul judecătoresc, fapt foarte 
favorabil pentru dezvoltarea economică a ţării. A se vedea legătura 
argumentată între transparența actului de justiție, corupție şi dezvoltarea 
economică a țării la rubrica «impactul economic» al opțiunii 2, pag. 15-16 
supra.   
Negativ: 

Nu se prevede. 

IMPACTUL SOCIAL:  

Pozitiv: 

Opţiunea dată poate avea un impact social benefic, deoarece transparenţa 
în actul de justiţie va limita oportunităţile de corupţie în sistem, va contribui 
la siguranţa juridică a cetăţenilor, va duce la apărarea mai eficientă a 
drepturilor cetăţenilor, la îmbunăţăţirea calităţii actului de justiţie şi eticii 
judecătorilor (circa 9870 beneficiari potenţiali anual). 

Negativ: 

Nu se anticipă. 

IMPACTUL ECOLOGIC: Opţiunea nu are impact ecologic. 



108 
 

RISCURI:   

Reticenţa şi coruptibilitatea inspectiei judiciare/reticienţa CSM de a le 
impune această obligaţie; loialitatea inspecţiei judiciare faţă de încălcările 
depistate/lipsa reacţiei din partea CSM, dar şi lipsa surselor financiare 
adiţionale pentru achitarea deplasărilor inspecţiei judiciare în teritoriu. 

INCERTITUDINI: 

Nu s-a stabilit mecanismul de cooperare între inspecţia judiciară şi ONGuri şi 

divizarea responsabilităţilor. 

DURABILITATEA: 

Durabilitatea opţiunii depinde de disponibilitatea fondurilor ONGurilor și cît 

de des se vor implica acestea în monitorizarea transparenţei actului de 

justiţie împreună cu inspecţia judiciară. 

 

Acțiuni propuse pentru Opțiunea 5: 

 Modificarea fie a art. 7/1 din Legea privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, fie a Regulamentului cu privire la organizarea, 
competenţa şi modul de funcţionare a inspecţiei judiciare pentru a 
obliga în mod expres inspecţia judiciară să monitorizeze transparenţa 
actului de justiţie; 

 Alocarea a 30 mii lei adiţional din buget pentru deplasarea inspecţiei 
judiciare în teritoriu (fie utilizarea banilor pentru deplasările 
planificate ale inspecţiei pentru a efectua, simultan, şi 
monitorizarea); 

 Întocmirea unui grafic de deplasări a inspecţiei judiciare în teritoriu şi 
aprobarea acestuia de către CSM; 

 Stabilirea, de către MJ şi CSM, a modalităţii de monitorizare a 
transparenţei actului de justiţie de către ONGuri (deplasări în 
teritoriu, sondaje, monitorizarea paginilor web ale instanţelor, 
informarea justiţiabililor şi a avocaţilor despre dreptul la informaţie şi 
înregistrări); 

 Stabilirea, de către CSM şi inspecţia judiciară a criteriilor de selectare 
a ONGurilor; 

 Organizarea unei proceduri de selectare şi alegerea ONGurilor care 
vor efectua monitorizarea şi care dispun de finanţare proprie pentru 
aceste activităţi; 

 Elaborarea de către CSM, inspecţia judiciară şi ONGurile selectate a 
unui Memorandum de cooperare;  

 Prezentarea, de către ONGuri, lunar, a rapoartelor privind rezultatele 
monitorizării către inspecţia judiciară; 

 Compilarea rapoartelor lunare comune a inspecţiei şi ONG şi 
prezentarea acestora către CSM; 
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 Analiza rapoartelor de monitorizare de către CSM; 
 Utilizarea informaţiei de către CSM pentru a începe proceduri de 

sancţionare a judecătorilor pentru nepublicarea hotărîrilor şi 
neînregistrarea şedinţelor. 

 

6. SINTEZA 

PROCESULUI DE 

CONSULTARE 

Procesul de elaborarea a propunerii de politici publice dată a început cu 

elaborarea planului de lucru şi crearea grupului de lucru, care a avut în 

componenţă reprezentanţi ai Departamentului de Administrare 

Judecătorească, Direcţiei generale legislaţie a MJ, ai Şecţiei analiză, 

monitorizare şi evaluare a politicilor din cadrl MJ (SAMEP) şi ai cabinetului 

Ministrului Justiţiei. 

La data de 10 martie 2010, la Ministerul Justiţiei a fost organizată masa 

rotundă pentru a supune consultării publice problema, obiectivele şi 

opţiunile identificate ale acestei Propuneri de politici publice. La masa 

rotundă au participat factori interesaţi care reprezentau următoarele 

organizaţii: Consiliul Superior al Magistraturii, Cancelaria de Stat a RM, 

Baroul Avocaţilor din Moldova, Facultatea de drept a Universităţii de Stat din 

Republica Moldova, Transparency International Moldova, Liga pentru 

Apărarea Drepturilor Omului dn Moldova, NGO CreDO, Centrul de analiză şi 

prevenire a corupţiei, Agenţia EX LEGE, Asociaţia obştească „Juriştii pentru 

Drepturile Omului, Fundaţia PRISA.  

Majoritatea celor prezenţi au remarcat actualitatea problemei abordate de 

această politică publică, relevanţa opţiunilor identificate pentru soluţionarea 

problemei, calitatea materialelor distribuite anterior mesei rotunde, precum 

şi posibilitatea de se expune asupra opţiunilor propuse (sinteza 

chestionarelor completate de către participanţi, precum şi opiniile acestora, 

sunt prezentate în Anexa 5).  

În ceea ce priveşte opţiunile identificate, părerile au fost împărţite, cele mai 

mari îngrijorări stîrnind opţiunea 3 (monitorizarea transparenţei actului de 

justiţie de către societatea civilă) datorită lipsei fondurilor bugetare pentru a 

o susţine, precum şi durabilitatea redusă a acesteia. Majoritatea 

participaţilor, totuşi, au pledat pentru opţiunea 5 (monitorizarea 

transparenţei actului de justiţiei de către inspecţia judiciară), ca una fiind 

fezabilă şi cu un efect major asupra soluţionării problemei transparenţei 

actului de justiţie.     
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8. OPŢIUNEA 

RECOMANDATĂ 

Toate opţiunile au fost evaluate prin prisma impacturilor pe care le pot avea 

(sumarul impacturilor este prezentat în Anexa 2). Opţiunea 1 nu este 

recomandată deoarece nu va duce la realizarea obiectivelor propunerii de 

politici publice, iar opţiunea 3 nu este recomandată din cauza durabilităţii 

scăzute, a neimplicării statului și a poverei financiare majore exclusiv asupra 

sectorului neguvernamental. Opţiunea 5 are avantaje faţă de opţiunea 2 din 

cauză că este un exemplu de cooperare modernă între o structură de stat și 

societatea civilă și poate implica o varietate mai mare de instrumente de 

monitorizare utilizate de ONGurile implicate.  

Cele mai simţitoare impacturi asupra atingerii obiectivelor acestei politici 

publice le poate avea implementarea opţiunilor 4 şi 5, ele oferind de 

asemenea şi avantajul consolidării relaţiei de cooperare între o structură de 

stat şi societatea civilă. Impactul fiscal al opțiunii 4 este cu 35200 lei mai mic 

decît impactul fiscal al opțiunii 5. Mai mult ca atît, deși opţiunea 4 prevede 

crearea unei noi unităţi de monitorizare în cadrul DAJ, anume acest lucru va 

asigura eficienţa şi durabilitatea monitorizării pe durata necesară de timp. 

 Mai mut, la moment există un proiect de lege privind majorarea statelor de 

personal DAJ de la 13 la 47 persoane şi opţiunea recomandată ar putea să se 

încadreze perfect în acest efort, o nouă unitate fiind împuternicită cu 

monitorizarea transparenţei. De asemenea, opţiunea recomandată este 

valoroasă şi datorită faptului că implică colaborarea unei structuri de stat cu 

societatea civilă, astfel încadrîndu-se perfect în obiectiviul din Programul de 

activitate a Guvernului 2009-2013 care urmăreşte consolidarea sistemului 

naţional de integritate şi de luptă împotriva corupţiei prin cooperare între 

autorităţile publice, societatea civilă şi partenerii de dezvoltare pentru 

reducerea fenomenului de corupţie, în lumina faptului că monitorizarea 

transparenţei actului de justiţie este în strînsă legătură cu eforturile de 

combatere a corupţiei.  

Astfel, este recomandată opțiunea 4. Monitorizarea transparenței actului 

de justiție de către Departamentul de Administrare Judecătorească (DAJ) în 

conlucrare cu societatea civilă datorită avantajelor enumerate mai sus.        

Data prezentării: 16 aprilie 2010 

Semnătura conducătorului autorității inițiatoare: 

 Ministru        Alexandru TĂNASE 

Anexă: 19 file 
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Anexa 1. Arborele problemei 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neîncrederea 

populaţiei în justiţie 

Riscuri de corupţie în 

sistemul judecătoresc 

Nerealizarea drepturilor 

procesuale  

TRANSPARENTA REDUSA A ACTULUI DE 

JUSTITIE 

Hotărîrile judecătoreşti nu 

se publică pe paginile web 

ale instanțelor 

CSM nu sancționează 

judecătorii şi grefierii pentru 

nepublicarea hotărîrilor şi 

neînregistrarea şedințelor 

 

Şedințele de judecată nu se 

înregistrează audio 

Lipsa abilităţilor tehnice ale 

judecătorilor de a publica 

hotărîrile pe web 

CSM nu motivează 

(nepecuniar) judecătorii să 

publice hotărîrile pe web  

 

Reticenţa judecătorilor de a 

petrece şedinţele în sălile de 

judecată  Justiţiabilii nu informează CSM 

despre nerespectarea 

drepturilor lor procesuale 

Deficienţe tehnice 

 

Număr insuficient de săli echipate 

comparativ cu nr. dosarelor 

Chişinău 

 

Deficienţe tehnice şi de 

program 

Reticenţa judecătorilor de a 

publica hotărîrile pe pagina 

web 

CSM nu deţine informaţie 

despre judecătorii şi grefierii 

care nu publică hotărîrile şi nu 

înregistrează audio şedinţele  

 

Justiţiabilii şi avocaţii nu cunosc 

despre şi nu cer înregistrarea 

audio  

Lipsa abilităţilor tehnice a 

grefierilor nou-angajaţi de a 

înregistra audio ședinţele 

 



113 
 

ANEXA 2 
SINTEZA IMPACTURILOR 

 

Tipul de 
impact  

Impact fiscal  Impact economic  Impact administrativ  
Impact social şi asupra 

sărăciei  
Recomandarea  

Opțiunea 1  
 

Impact indirect înalt 

negativ  

(dosarele pierdute la 

CEDO inclusiv din cauza 

hotărîrilor nefondate 

necesită plata 

despăgubirilor de circa 

1,461,539 mln euro 

anual).  

Înalt negativ.  
Transparenţa redusă 
facilitează corupţia 
care împiedică 
gestionarea afacerilor 
şi contribuie la 
imaginea negativă a 
ţării pentru 
investitorii potenţiali. 
.  

Înalt negativ  
(judecătorii şi 
grefierii vor continua 
să nu respecte legile 
şi actele normative 
privind transparenţa 
actului de justiţie).  

Înalt negativ  
Lipsa transparenţei în 
justiţie afectează 
păturile nevoiaşe care 
plătesc mită şi nu îşi pot 
apăra drepturile 
procesuale.  

Nu se 
recomandă  

Opțiunea 2  

Mediu negativ  
(30 mii lei pentru 
deplasări în teritoriu 
neacoperiţi din buget). 

Mediu pozitiv.  
Transparenţa previne 

corupţia şi astfel 

uşurează gestionarea 

afacerilor şi sporeşte 

atractivitatea 

Moldovei pentru 

investitori.  

Mediu negativ. 
Necesită modificarea 
cadrului legislativ sau 
a celui normativ.  

Mediu pozitiv.  
 Va contribui la 
diminuarea plăţilor 
ilegale efectuate de 
către părţi şi apărarea 
drepturilor lor 
procesuale. 

Nu se 
recomandă  

Opțiunea 3  

Înalt negativ (circa 
425250 lei anual care 
nu sunt planificaţi în 
bugetul de stat).  
 
Dacă banii vor fi alocați 
de donatori, impact 
negativ fiscal nu va 
exista.  

Redus pozitiv.  
Nu va asigura 

transparenţa atît de 

eficient ca opţiunea 

2, 4 sau 5 şi deci nu 

va previni prea 

eficient corupţia care 

afectează 

gestionarea afacerilor 

în Moldova.  

Redus negativ. 
Necesită încheierea 

unui Memorandum 

între MJ, CSM şi 

ONGurile privind  

monitorizarea şi  

selectarea ONGurilor 

care vor monitoriza.  

 

Mediu pozitiv.  
Va contribui într-o 
oarecare măsură la 
diminuarea plăţilor 
ilegale efectuate de 
către părţi şi apărarea 
drepturilor lor 
procesuale. 

Nu se 
recomandă  

Opțiunea 4 Înalt negativ   
(circa 487250 lei anual 
(62 mii lei pentru o 
nouă unitate de 
personal DAJ din 
bugetul de stat, 425250 
mii pentru ONGuri care 
trebuie identificaţi de 
către ONGuri)). 
 
Dacă banii vor fi alocați 
de donatori, impact 

Înalt pozitiv.  
Transparenţa va spori 

mai eficient,  va 

previni corupţia şi 

astfel va uşura  

gestionarea afacerilor 

şi spori atractivitatea 

Moldovei pentru 

investitori.  

 

Mediu negativ. 
Necesită crearea unei 

noi unităţi DAJ şi 

încheierea unui 

Memorandum între 

MJ, CSM şi ONGurile 

privind  

monitorizarea şi  

selectarea ONGurilor 

care vor monitoriza.  

Mediu pozitiv.  
Va contribui într-o 
oarecare măsură la 
diminuarea plăţilor 
ilegale efectuate de 
către părţi şi apărarea 
drepturilor lor 
procesuale. 

Se recomandă 
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negativ fiscal se va 
diminua.  

 

Opțiunea 5 Înalt negativ   
(circa 522450 lei anual 
(97200 mii pentru 
inspecția judiciară 
(67200 salariul 
inspectorului care este 
acoperit din buget şi 30 
mii costul deplasărilor 
care nu sunt la moment 
incluse în buget,) şi  
425250 mii care trebuie 
identificaţi de ONGuri)). 
 
Dacă banii vor fi alocați 
de donatori, impactul 
negativ fiscal se va 
diminua. 

Înalt pozitiv.  
Transparenţa sporită 

va previni corupţia şi 

astfel va uşura  

gestionarea afacerilor 

şi spori atractivitatea 

Moldovei pentru 

investitori.  

 

Mediu negativ. 
Necesită crearea unei 

noi unităţi DAJ şi 

încheierea unui 

Memorandum între 

MJ, CSM şi ONGurile 

privind  

monitorizarea şi  

selectarea ONGurilor 

care vor monitoriza.  

 

Mediu pozitiv.  
Va contribui într-o 
oarecare măsură la 
diminuarea plăţilor 
ilegale efectuate de 
către părţi şi apărarea 
drepturilor lor 
procesuale. 

Nu se 
recomandă 
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ANEXA 3. OBIECTIVE ȘI INDICATORI 

OBIECTIVE ŞI INDICATORI 

PROBLEMA: transparența redusă a actului de justiție 

Scopul: Asigurarea transparenţei actului de justiţie 
prin instituirea unui mecanism de monitorizare a 
publicării, de către fiecare judecător, a hotărîrilor 
judecătorești şi a informaţiilor despre dosare, 
precum şi a înregistrării audio a şedinţelor de 
judecată. 

Indicator de impact: Numărul hotărîrilor 
judecătoreşti plasate pe web şi numărul 
înregistrărilor audio a şedinţelor de judecată.  

OBIECTIVE ŞI ACŢIUNI INDICATORI 

Obiective 
I. Publicarea hotărîrilor judecătoreşti pe web ale 
instanţelor către 01.03.2011.  
 
 
 
 
 
II. Înregistrarea audio a tuturor şedinţelor de 
judecată către 01.06.2011. 
 

Rezultatele politicii publice 
Procentul hotărîrilor publicate pe paginile web ale 
instanţelor de judecată pînă la data de 01.03.2011. 
 
Numărul judecătorilor sancţionaţi pentru 
nepublicarea hotărîrilor pe web.  
  
 
Procentul şedinţelor înregistrate audio pînă la data 
de 01.06.2011; 
 
Numărul judecătorilor sancţionaţi pentru 
neînregistrarea audio a şedinţelor de judecată; 
 
Transparenţa sporită a actului de justiţie; 
 
Combaterea oportunităţilor de corupţie în sistemul 
judecătoresc; 
 
Dimunuarea nivelului de corupţie în justiţie şi în 
ţară în general conform aprecierilor din sondajele 
internaţionale de ex. Transparency international, 
care ar duce la sporirea investiţiilor străine în 
economia ţării.   

ACŢIUNI RESURSELE ŞI REZULTATELE ACŢIUNII POLITICII PUBLICE 

Selectarea instituţiilor şi organizaţiilor (inclusiv a 
ONGurilor) care vor efectua monitorizarea 
transparenţei actului de justiţie. 
 
 
 
Alocarea fondurilor din bugetul de stat (şi/sau 
donatori) pentru implementarea opţiunii de 
politică publică selectată. 
 

Instituţiile  şi organizaţiile care vor efectua 
monitorizarea transparenţei actului de justiţie au 
fost selectate în baza unor criterii clare şi bine 
stabilite. 
 
 
Fonduri alocate (din buget sau de la donatori, în 
dependenţă de opţiunea selectată). 
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În caz de necesitate, încheierea unui 
memorandum de cooperare între structurile de 
stat şi ONGuri pentru a determina condiţiile 
monitorizării.   
 
 
În caz de necesitate, se va modifica cadrul legislativ 
şi normativ pentru a oficializa împuternicirile 
structurilor care vor efectua monitorizarea;  
Se va stabili modalitatea efectuării monitorizării şi 
raportarea informaţiilor colectate către Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
 
Efectuarea vizitelor în teritoriu pentru colectarea 
informaţiilor care vor fi incluse în rapoartele de 
monitorizare prezentate către CSM. 

 
Memorandumul de cooperare între structurile de 
stat şi ONGuri încheiat.  
 
 
 
 
Legile şi regulamentele modificate pentru a a 
oficializa împuternicirile structurilor care vor 
efectua monitorizarea;  
Mecanismul de monitorizare şi raportare a 
informaţiei către CSM stabilit. 
 
 
 
Numărul vizitelor în teritoriu efectuate 
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ANEXA 4 
 

SINTEZA INSTRUMENTELOR DE POLITICI PUBLICE  
 

INSTRUMENTELE DE POLITICI PUBLICE 

Opțiuni Opțiunea 1. 
Status quo 

Opțiunea 2. 
Implicarea 
inspecției 
judiciare în 
monitorizarea 
transparenței 
actului de justiție 

Opțiunea 3. 
Implicarea 
societății civile în 
monitorizarea 
transparenței 
actului de justiție 

Opțiunea 4. 
Monitorizarea 
transparenței 
actului de justiție 
de către 
Departamentul de 
Administrare 
Judecătorească 
(DAJ) în conlucrare 
cu societatea civilă 

Opțiunea 5. 
Monitorizarea 
transparenței 
actului de justiție 
de către inspecția 
judiciară în 
conlucrare cu 
societatea civilă 

Instrumente 
informative 

Nu se vor 
utiliza 

Nu se vor utiliza Este posibil de 
efectuat o 
campanie 
informaţională a 
justiţiabililor şi 
avocaţilor prin 
intermediul 
internetului, 
brosurilor 
distribuite în 
instanţe, etc. 

Este posibil de 
efectuat o 
campanie 
informaţională a 
justiţiabililor şi 
avocaţilor prin 
intermediul 
internetului, 
brosurilor 
distribuite în 
instanţe, etc. 

Este posibil de 
efectuat o 
campanie 
informaţională a 
justiţiabililor şi 
avocaţilor prin 
intermediul 
internetului, 
brosurilor 
distribuite în 
instanţe, etc. 

Instrumente 
financiare 

Nu se vor 
utiliza 

Nu se vor utiliza Nu se vor utiliza Nu se vor utiliza Nu se vor utiliza 

Instrumente 
administrative 

Nu se vor 
utiliza 

Prestarea direct 
de către stat 

Organizaţii 
voluntare (ONGuri) 

Prestarea de către 
stat în colaborare 
cu ONGuri 

Prestarea de către 
stat în colaborare 
cu ONGuri 

Instrumente 
regulatorii 

Nu se vor 
utiliza 

Legislaţia 
prescriptivă 
tradiţională şi 
Regulamentul  
CSM 

Reglementare în 
bază de 
performanţă 
(Memorandum 
încheiat de către 
stat cu ONG) 

Legislaţia 
prescriptivă 
tradiţională  
 
Reglementare în 
bază de 
performanţă 
(Memorandum 
încheiat de către 
stat cu ONG) 
 

Legislaţia 
prescriptivă 
tradiţională  
 
Reglementare în 
bază de 
performanţă 
(Memorandum 
încheiat de către 
stat cu ONG) 

Perioada de 
implementare 

Nu este 
aplicabil 

1.06.2010-
1.07.2011 

2010 (din 
momentul 
identificării 

DAJ se poate 
implica din 
1.05.2010, 

Inspecţia judiciară 
se poate implica 
începînd cu 
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fondurilor de către 
ONGuri de la 
donatori) pînă la 
1.07.2011 

ONGurile-din 
momentul 
identificării 
fondurilor de la  
donatori). 
Monitorizarea se 
va finisa la 
1.07.2011 

1.06.2010, pe cînd 
ONGurile- din 
momentul 
identificării 
fondurilor de la 
donatori. 
Monitorizarea se 
va finisa la 
1.07.2011 
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ANEXA 5. PROCESUL DE CONSULTARE 

 

SUMARUL CONSULTĂRILOR PUBLICE PE MARGINEA PROIECTULUI POLITICII PUBLICE 

„ELABORAREA UNUI MECANISM DE ASIGURARE A TRANSPARENŢEI ACTULUI DE JUSTIŢIE” 

Persoanele/ 

instituțiile 

consultate 

Punctul de vedere al participanților Decizia Ministerului Justiției 

Factorii afectați: 

 

Facultatea de drept 

a USM 

 

Dl Sergiu Ursu, prodecan, facultatea de 

drept a USM: Părţile pe dosar şi avocaţii 

se pot implica în monitorizarea 

transparenţei actului de justiţie şi fără a fi 

parte a unui mecanism oficial de 

monitorizare a transparenţei actului de 

justiţie, prin sesizarea directă a CSM 

privind cazurile cînd judecătorii nu au 

publicat hotărîrea pe web şi nu au 

înregistrat şedinţa de judecată. Nu este 

clar dacă CSM doreşte să ia atitudine 

privitor la nepublicarea hotărîrilor pe site 

şi neînregistrarea audio a şedinţelor de 

către judecători şi grefieri. Recomandă 

opţiunea 5 (monitorizarea transparenţei 

actului de justiţie de către inspecţia 

judiciară în conlucrare cu societatea 

Indiferent de opţiunea selectată, părţile pe dosar şi avocaţii se vor putea 

implica în monitorizarea transparenţei actului de justiţie prin expedierea 

unui mesaj electronic fie instanţei, fie CSM (la adresele e-mail indicate pe 

paginile web ale acestora) sau sesizînd CSM în conformitate cu Legea 

petiţionării. 

 

Totuşi, scopul politicii supuse procesului consultării publice este de a 

instituţionaliza un mecanism care, în mod ordonat şi oficializat, va 

monitoriza transparenţa actului de justiţie şi va raporta datele colectate 

pentru ca CSM să ia atitudine. În cazul în care se va selecta o opţiune care 

implică participarea societăţii civile în procesul de monitorizare, 

colaborarea între aceasta şi MJ şi CSM va avea loc în conformitate cu 

prevederile unui Memorandum de cooperare care va fi elaborat ulterior.       
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civilă). 

Factorii interesați: 

 

Consiliul Superior al 

Magistraturii 

 

 

Dna Ecaterina Buzu, şefa Aparatului 

CSM: inspecţia judiciară nu trebuie 

implicată în monitorizare, dat fiind lipsa 

oficiului pentru inspecţie şi volumul 

actual de lucru. Recomandă 

monitorizarea transparenţei actului de 

justiţie de către DAJ, dar cu condiţia că 

acesta va trece în subordinea CSM 

(această opţiune nu a fost precăutată de 

către grupul de lucru). De asemenea, 

judecătorii trebuie nu doar sancţionaţi 

pentru nepublicare, dar şi stimulaţi 

pentru publicare şi înregistrare audio a 

şedinţelor. 

Asigurarea cu sediu a Inspecţiei judiciare depăşeşte cadrul propus de 

abordare a problematicii proiectului politicii publice şi nu poate servi ca 

motiv de eliminare a opţiunii 2 şi 5 ca lipsite de fezabilitate. Mai mult ca 

atît, lipsa spaţiului destinat Inspecţiei Judiciare prejudiciază considerabil 

cadrul general funcţional al acesteia, ridicînd probleme serioase şi la 

capitolul analizei datelor monitorizării ce, eventual, vor fi puse la dispoziţia 

acesteia de către altă autoritate, circumstanţă intolerabilă aptă de a 

provoca eşecul politicii publice. 

Transferarea DAJ în subordinea CSM depăşeşte cadrul propus de abordare a 

problematicii proiectului politicii publice. La elaborarea proiectului de 

politică publică se reiese din condiţiile existente la moment.  

Deşi stimularea judecătorilor pentru publicarea hotărîrilor şi înregistrarea 

audio a şedinţelor de judecată este salutabilă, ţine de competenţa CSM de a 

identifica şi aplica un astfel de mecanism de stimulare, acest lucru depăşind 

scopul proiectului politicii publice propuse spre consultare.  

Dna Dina Rotarciuc, 

membru al CSM 

Recomandă opţiunea status quo din 

cauzele menţionate mai jos: 

Monitorizarea transparenţei actului de 

justiţie este prematură – mai întîi trebuie 

de rezolvat aspectele problematice 

(deficienţele tehnice şi de program din 

Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor, lipsa oportunităţilor de 

instruire pentru grefieri şi judecători, 

salariile mici în sistemul judecătoresc, 

lipsa sălilor de şedinţe, în special în 

Potrivit Hotărîrii CSM din 17.09.2009 toate instanţele judecătoreşti au fost 

obligate să utilizeze Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD) şi 

sistemul de înregistrare audio a şedinţelor de judecată „Femida” din 

01.01.2010. Tot CSM, prin Hotărîrea nr.472/21 din 18.12.2008, a aprobat 

Regulamentul privind modul de publicare a hotărîrilor judecătoreşti pe 

pagina web, prevederile pct.1 ale căruia stabilesc: „Conform art.10 alin.(4) 

al Legii privind organizarea judecătorească, hotărîrile judecătoriilor, curţilor 

de apel şi ale Curţii Supreme de Justiţie se publică pe pagina web din 

internet. Hotărîrile judecătoreşti urmează a fi publicate pe pagina web după 

crearea condiţiilor corespunzătoare dar nu mai tîrziu de 01.01.2010”. 
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judecătoriile din or. Chişinău). 

Echipamentul de înregistrare audio nu 

este instalat în birourile judecătorilor, de 

aceea şedinţele care vor avea loc în 

birourile judecătorilor nu vor putea fi 

înregistrate; acest lucru va fi o problemă 

în or. Chişinău, unde nu există suficiente 

săli de şedinţă în instanţe. 

În acest sens, specificăm că publicarea hotărîrii judecătoreşti se realizează 

prin bifarea opţiunii „Publicare” în PIGD.  

 

Înlăturarea deficienţelor tehnice şi de program ţin de competenţa Centrului 

de Telecomunicaţii Speciale (CTS) care trebuie să presteze aceste servicii în 

baza contractului pe care l-a semnat cu Ministerul Justiţiei. Preşedinţii 

instanţelor urmează să fie proactivi în solicitarea acestor servicii de la CTS 

atunci cînd apar deficienţele respective.  

Toţi judecătorii şi grefierii au fost instruiţi în utilizarea PIGD şi a softului de 

înregistrare audio „Femida” în 2009. CSM urmează să coordoneze cu 

Institutul Naţional al Justiţiei includerea în cursurile de instruire iniţială şi 

continuă pentru judecători şi gerfieri instruirea în domeniile respective, 

după ce vor fi evaluate necesităţile sistemului judecătoresc. 

Politica respectivă vine să soluţioneze problema transparenţei reduse a 

actului de justiţie, ultima necesitînd a fi asigurată indiferent de mărirea 

salariilor judecătorilor şi a grefierilor.  

În raioane, în majoritatea cazurilor, deşi există săli de judecată suficiente 

pentru a petrece toate şedinţele de judecată în ele şi de a le înregistra 

audio, judecătorii foarte des petrect şedinţele la ei în birou, unde nu este 

instalat echipament audio. În Chişinău, numărul limitat al sălilor de judecată 

într-adevăr face imposibilă petrecerea tuturor şedinţelor în ele, deşi 

preşedinţii urmează să gestioneze utilizarea pe deplin a sălilor care există. 

Dl Nichifor Corochii, 

membru al CSM 

Susţine opţiunea 5 (monitorizarea 

transparenţei actului de justiţie de către 

inspecţia judiciară pe interior în 

conlucrare cu societatea civilă care va 

Susţinem acest punct de vedere.   

Potrivit Hotărîrii CSM din 17.09.2009, a fost stabilită o perioadă de tranziţie 

de evidenţă dublă a gestionării dosarelor în suport hîrtie şi în format 
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efectua monitorizarea pe exterior). În 

procesul de monitorizare, inspecţia 

judiciară urmează să efectueze control 

aleatoriu al instanţelor. De asemenea, 

Programul Integrat de Gestionare a 

Dosarelor trebuie modificat pentru a 

uşura utilizarea lui de către judecători, 

astfel facilitînd publicarea hotărîrilor pe 

site şi evitarea lucrului dublu dat fiind 

trecerea la ţinerea lucrărilor pe dosare 

doar în formă electronică, nu în formă şi 

electronică şi pe hîrtie cum are loc la 

moment. 

electronic, pînă la 01.01.2011. 

PIGD este perfecţionat în baza propunerilor argumentate ale utilizatorilor. 

 

Baroul Avocaților 

din Moldova 

 

Petru Munteanu, vicepreşedintele 

Consiliului Baroului Avocaților 

Urmează de clarificat care ar trebui să fie 

rolul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor 

instanţelor de judecată în procesul de 

asigurare a transparenţei actului de 

justiţie şi în cadrul monitorizării acestuia, 

dat fiind atribuţiile de care dispun în 

virtutea funcţiilor pe care le ocupă. 

 

Rolul preşedinţilor şi vicepreşedinţilor instanţelor judecătoreşti este stabilit 

în cadrul legislativ în vigoare. Totodată, rolul concret al acestora în 

asigurarea şi monitorizarea transparenţei actului de justiţie urmează a fi 

stabilit atunci cînd se va elabora mecanismul de asigurare a transparenţei 

actului de justiţie. Acest lucru va fi realizat de către subiectul/subiectele 

specificate în opţiunea care va fi selectată și care vor stabili modul de 

acumulare, verificare, generalizare şi analiză a datelor. 

Alții: 

 

Cancelaria de Stat a 

Dl Gheorghe Ursoi, Direcția politici, 

planificare strategică şi asistență 

externă: Propunerea de politici publice 

nu identifică modalităţi alternative de 

Grupul de lucru a specificat, în materialele distribuite participanţilor la 

procesul de consultare, faptul că termenul de ,,mecanism de asigurare a 

transparenţei actului de justiţie” este tratat în sens îngust şi se referă la 

mecanismul de monitorizare a 1) publicării hotărîrilor judecătoreşti pe 
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RM  

 

soluţionare a problemei transparenţei 

reduse a actului de justiţie. Toate 

opţiunile se referă doar la o singură 

modalitate de soluţionare a problemei, şi 

anume prin monitorizare, stabilind doar 

structuri diferite care vor monitoriza dacă 

se publică hotărîrile pe paginile 

instanţelor şi dacă se înregistrează audio 

şedinţele de judecată. Totuşi, titlul 

politicii publice prezentate spre 

consultare, adică “Elaborarea unui 

mecanism de asigurare a transparenţei 

actului de justiţie” necesită elaborarea 

unor opţiuni mai diverse, monitorizarea 

transparenţei actului de justiţie find doar 

una dintre ele, altele două fiind, de 

exemplu, sancţionarea judecătorilor şi 

stimularea judecătorilor pentru 

publicarea hotărîrilor pe Internet şi 

înregistrarea audio a şedinţelor de 

judecată.       

 

pagina web şi 2) înregistrarea audio a şedinţelor de judecată.    

 

Pe parcursul elaborării propunerii de politici publice au fost examinate 

următoarele soluţii posibile: 

 Sancţionarea judecătorilor pentru nepublicarea hotărîrilor 

judecătoreşti şi neînregistrarea audio a şedinţelor de judecată; 

 Stimularea judecătorilor pentru publicarea hotărîrilor judecătoreşti 

şi înregistrarea audio a şedinţelor de judecată; 

 Informarea populaţiei, a justiţiabililor şi a avocaţilor despre dreptul 

de acces la hotărîrile judecătoreşti şi la înregistrările audio a 

şedinţelor de judecată; 

 Crearea unui mecanism de monitorizare a transparenţei actului de 

justiţie. 

 

Totuşi, soluţia punitivă nu pare să conducă la atingerea rezultatului scontat 

deoarece practica obstrucţionării transparenţei procesului judiciar este 

mult prea răspîndită. În plus, această soluţie evită să abordeze miezul 

problemei şi anume, cauzele neplasării informaţiei pe pagina web şi 

neînregistrării şedinţelor de judecată.  

 

Mai mult ca atît, această soluţie este deja reflectată într-un proiect de lege 

iniţiat de către Ministerul Justiţiei în noiembrie 2009 care prevede 

completarea art. 22 (al. 1) din Legea cu privire la statutul judecătorului cu 

litera h2) care stipulează sancţionarea disciplinară a judecătorilor „pentru 

nepublicarea hotărîrii judecătoreşti pe pagina web a instanţei prin 

intermediul Programului Computerizat de Gestionare a Dosarelor”. Această 
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opţiune, cît şi modificarea legislativă propusă, însa, riscă să fie neviabile din 

cauza că la moment nu există şi nici nu se prevede crearea vreun mecanism 

de colectare şi analiză a informaţiilor despre judecătorii care nu publică 

hotărîrile pe web în baza cărora CSM i-ar putea sancţiona.  

 

Soluţia a doua la fel nu este viabilă deoarece stiumularea judecătorilor 

pentru respectarea legilor şi a prevederilor normative care reglementează 

activitatea sistemului judecătoresc nu este adecvată şi corectă; stimularea 

pecuniară a instanţelor de judecată prin alocarea resurselor bugetare şi 

umane adiţionale nu va fi posibilă pînă la implementarea noii Concepţii de 

finanţare a sistemului judecătoresc (adică pe un termen de cel puţin 1-2 

ani), iar aprecierea instanţelor care publică diligent hotărîrile şi 

înregistrează şedinţele prin diplome de merit la Adunarea Anuală a 

Judecătorilor nu implică costuri din buget şi este posibilă şi fără stipularea 

acesteia drept opţiune a unei politici publice.  

Soluţia a treia, adică o simplă campanie de informare a societăţii despre 

dreptul la astfel de informaţii, în lipsa unor mesanisme de sancţionare a 

judecătorilor din partea CSM care la moment nu sunt stabilite, nu va avea 

un efect prea mare.  

 

Astfel, după lungi discuţii, s-a stabilit că instituirea unui mecanism de 

monitorizare a transparenţei actului de justiţie, este punctul de pornire 

pentru asigurarea transparenţei actului de justiţie, iar opţiunile 

identificate urmează să identifice cum anume instituim acest 

mecanism astfel încît el să fie viabil. 

 

Monitorizarea va însemna nu doar constatarea faptului dacă se publică sau 
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nu hotărările şi dacă se înregistrează audio sau nu şedinţele într-o anumită 

instanţă de judecată, ci şi acumularea informaţiei despre judecătorii 

concreţi care nu fac acest lucru, despre cauzele reticenţei judecătorilor, a 

problemelor tehnice şi de program din fiecare instanţă care împiedică 

realizarea acestor acţiuni, despre necesităţile de instruire a corpului 

judecătoresc în domeniul respectiv, va documenta dacă şi cît de insistent s-

au implicat instanţele în căutarea soluţiilor la aceste probleme, practicile 

bune din instanţele care realizează cu succes publicarea hotărîrilor pe web, 

şi va rezulta în sugerarea recomandărilor care să ajute sistemul 

judecătoresc să asigure în mod permanent transparenţa actului de justiţie. 

Această informaţie, sub forma unor rapoarte scrise trimestriale, va fi 

prezentată CSM pentru sancţionarea judecătorilor, identificarea celor mai 

disciplinaţi judecători şi instanţe, dar şi luarea măsurilor pentru 

soluţionarea cauzelor care împiedică, în mod obiectiv, asigurarea 

transparenţei actului de justiţie de către sistem. 

Experții: 

 

Centrul pentru 

Analiză şi Prevenire 

a Corupției 

Cristina Cojocaru, jurist, Nu este clar 

dacă opţiunea „monitorizarea 

transparenţei actului de justiţie de către 

societatea civilă” este o opţiune viabilă, 

dat fiind lipsa surselor de finanţare sau 

altui gen de resurse din partea 

statului/MJ pentru a implementa această 

opţiune. De asemenea, urmează de 

clarificat cîte ONGuri vor fi implicate în 

procesul de monitorizare şi care vor fi 

condiţiile şi limitele stabilite în 

Memorandumul de Cooperare între MJ şi 

societatea civilă. 

De acord. Opţiunea „monitorizarea transparenţei actului de justiţie de către 

societatea civilă” a fost inclusă spre consultare publică pentru a discuta 

diversele ei aspecte, deşi grupul de lucru a evaluat opţiunea respectivă 

drept una nesusţinută financiar (la moment) din bugetul de stat, dar drept 

şi cea mai puţin durabilă. Dacă se va selecta această opţiune, se va elabora 

şi memorandumul care va conţine inclusiv şi condiţiile, limitele implicării 

societăţii civile, procesul de selectare a ONGurilor, dar şi eventuala 

contribuţie financiară din partea statului. În cazul în care, pe parcursul 

analizei finale a acestei opţiuni se va constata că statul nu va participa 

financiar, iar societatea civilă nu va identifica surse financiare potenţiale, 

această opţiune nu va fi cea recomandată. 
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Transparency 

International 

Dl Constantin Lazări, expert: Oricare ar fi 

opţiunea selectată, societatea civilă nu 

trebuie ignorată în procesul de 

monitorizare a transparenţei actului de 

justiţie. 

 

De acord. Aportul constructiv al societăţii civile în procesul de monitorizare 

a transparenţei actului de justiţie, indiferent de opţiunea care va fi 

selectată, este binevenit. 

Fundația PRISA Dl Valeriu Mija, expert: Acum există 

„fereastra pentru oportunitate” pentru 

politica publică respectivă, durata căreia 

poate fi în jur de 2-3 ani. Din acest motiv, 

ar fi bine de specificat durata 

implementării propunerilor în mod 

instituţional sau temporar, ce va permite 

demonstrarea mai precisă a volumului 

resurselor necesare pentru implementare 

opţiunilor propuse. Vizînd propunerile 

discutate, experţii Fundaţiei PRISA 

pledează pentru opțiunile nr. 4 şi 5 cu o 

rezervă. În opțiunea nr. 4 ar fi bine de 

introdus elementul conlucrării între 

structurile propuse prin prisma sau cu 

implicarea Parlamentului RM, ca un 

element de echilibru, în scopul de a 

exclude posibilitatea presiunilor politice 

potenţiale din partea executivul asupra 

ramurii judiciare. 

Perioada de aplicare a politicii publice va depinde de opţiunea selectată şi 

dinamica pozitivă în atingerea scopurilor şi obiectivelor politicii publice. La 

moment nu poate fi estimat termenul de implementare. 

Asociația obştească 

„Juriştii pentru 

Dl Vitalie Iordachi, avocat: Pe paginile 

web ale instanţelor, trebuie să fie o 

Nu susţinem această propunere deoarece motivul neidentificării hotărîrii pe 

pagina web a instanţei de judecată pot fi de ordin subiectiv (persoana nu a 
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Drepturile Omului” posibilitate de bifare a unei căsuţe în 

cazul în care persoana interesată nu a 

putut găsi hotărîrea pe care o căuta pe 

web. Informaţia respectivă va fi 

transmisă, în mod automat, către 

Consiliul Superior al Magistraturii. 

 

indicat corect parametrii căutării), cît şi obiectiv (hotărîrea, conform 

Regulamentului CSM privind publicarea hotărîrilor judecătoreşti pe paginile 

web fie face parte din categoria celor care nu urmează să fie plasată pe 

web, fie încă nu a expirat termenul plasării hotărîrii instanţei pe web). 

Astfel, investigarea acestor comunicări de către CSM ar fi ineficientă şi 

inoportună.  

Maria Badan, 

consultant CreDO 

Maria Badan, consultant CreDO: 

Politica publică respectivă urmăreşte 

schimbarea situaţiei într-un segment 

îngust din sectorul justiţiei. Din acest 

punct de vedere, problema pe care 

doreşte să o soluţioneze această politică 

a fost definită corect şi clar.  În acelaşi 

timp, au fost stabilite trei obiective pe 

care urmăreşte să le atingă 

implementarea politica publică 

respectivă, deşi ar fi mai bine de limitat 

doar la un singur obiectiv. 

Recomandă opţiunea 5 (monitorizarea 

transparenţei actului de justiţie de către 

inspecţia judiciară în conlucrare cu 

societatea civilă) ca fiind cea mai 

eficientă şi fezabilă.      

Susţinem opinia expusă, cu excepţia faptului că urmează de stabilit doar un 

singur obiectiv. Obiectivele stabilite, după părerea grupului de lucru, sunt 

clare şi specifice şi vor ajuta la evaluarea măsurii în care politica respectivă, 

după implementarea acesteia, va schimba situaţia, asigurînd un grad înalt 

de transparenţă a actului de justiţie.    

 



 

 

 

PROPUNEREA DE POLITICĂ PUBLICĂ 

privind determinarea mecanismului optimal de 

indexare a prestašiilor de asigurări sociale 
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Propunere de Politici Publice 

 

Denumirea politicii publice: Determinarea mecanismului optimal de indexare a prestaţiilor de asigurări 

sociale1 

 

Instituția inițiatoare a politicii publice: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) 

 

 

1. Descrierea 

problemei:  

Problema supusă analizei este deficiențele mecanismului de indexare a prestațiilor de 

asigurări sociale. 

Scopul indexării este de a proteja puterea de cumpărare a pensionarilor. Deficienţele 

mecanismului de indexare ar putea periclita într-o anumită perioadă de timp sau în 

general realizarea adecvată a scopului indexării.   

Mecanismul actual de indexare are următoarele deficienţe: 

1. Decalaj mare în timp între momentul indexării şi perioada ce stă la baza 
determinării indicatorilor de indexare. Indexarea se face la 1 aprilie în baza mediei 
dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum (IPC) şi creşterea anuală a 
salariului mediu pe ţară (SM) pentru anul precedent. În cosecinţă, aceştia pot să 
difere considerabil atît în raport cu situaţia curentă, cît şi ca evoluţie pe parcursul 
diferitor perioade ale anului. Anul curent este foarte relevant în acest sens. Doar de 
la începutul anului  IPC s-a majorat deja cu 5,5% ( martie 2010 faţă de decembrie 
2009), în timp ce pentru indexarea din 1 aprilie 2010 IPC a constituit 0% (media 
pentru anul 2009). Prin urmare, la momentul de faţă pensionarii înregistrează o 
pierdere semnificativă a puterii de cumpărare.   

2. Relevanța IPC pentru reflectarea corectă a puterii de cumpărare a pensionarilor. 
Utilizarea IPC în indexarea pensiilor ridică întrebări pe două dimensiuni:  

(i) acurateţea indicatorului ca măsură a schimbării costului vieţii. IPC măsoară 
dinamica preţurilor unui set larg de produse şi servicii, unele fiind mai puţin 
relevante pentru a determina schimbarea costului vieţii în contextul politicilor de 
protecţie socială. Unele ţări ajustează IPC pentru a reflecta această deficienţă. 
De exemplu în Belgia pensiile sînt indexate în baza „indicelui de sănătate”, care 
este asemănător IPC dar nu conţine preţurile la alcool şi tutun.   

(ii) corectitudinea măsurării schimbării costului vieţii pentru persoanele în vîrstă. 
Utilizarea aceluiaşi IPC ca măsură a costului vieţii pentru toate categoriile de 
vîrstă prezintă un anumit grad de aproximaţie, deoarece necesităţile de consum 
ale oamenilor diferă în dependenţă de vîrstă.  
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3. Necorelarea dintre mijloacele financiare necesare indexării şi posibilitățile 
bugetare. Criza economică şi presiunile demografice creează presiune financiară 
asupra sistemului de pensionare în general, inclusiv şi asupra mecanismului de 
indexare al pensiilor. În unele ţări, inclusiv Republica Moldova, această presiune 
duce la formarea deficitului bugetar, în timp ce altele sînt nevoite chiar să suspende 
indexarea (de exemplu Serbia, Croaţia pentru anul 2010). În aceste condiţii în scopul 
asigurării sustenabilităţii financiare a sistemului de pensionare, concomitent cu 
asigurarea protejării puterii de cumpărare a pensiilor, atît pe perioadă de criză cît şi 
în afara ei, unele ţări trec la indexarea pensiilor doar la IPC, renunţînd la indexarea şi 
prin SM, care, în esenţă reprezintă o majorare a pensiilor şi, de regulă, înregistrează 
creşteri mai mari decît IPC într-o perioadă mai lungă de timp. 

Arborele problemei este prezentat în Anexa nr.1. 

 

Politica publică actuală 

Art. 1 al Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14.10.98 

stipulează: „indexare a pensiei - măsură, luată periodic, în vederea actualizării 

cuantumului pensiei în funcţie de creşterea indicelui preţurilor de consum.” Totodată, 

alin. (1) al art.13 al aceleaşi lege prevede: „Pensiile se indexează anual, la 1 aprilie. 

Coeficientul de indexare constituie media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor 

de consum  şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, 

determinate în modul stabilit de Guvern, indexării fiind supusă numai partea de pensii 

achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat.”  

 

Prima indexare conform legislaţiei noi a fost efectuată în anul 2003. Evoluţia 

coeficientului indexării este prezentată în Anexa nr.2. 

 

Alocaţiile sociale de stat, pensiile militarilor, compensaţia bănească lunară în schimbul 

asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimentare se indexează doar la IPC. (Vezi 

Anexa nr.3) 

 

Importanța intervenției 

Politica propusă vizează categoriile sociale vulnerabile. Coeficientul redus al indexării 

pentru anul 2010 (4,3%) în comparaţie cu anii precedenţi (20% în anul 2009 şi 19% 

media anilor 2003-2009) a stîrnit nemulţumirea pensionarilor. În plus, aceasta are loc 

pe fundalul creşterilor seminificative de preţuri şi tarife, înregistrate la începutul anului 

2010. În conformitate cu mecanismul actual de indexare protejarea puterii de 
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cumpărare, ca urmare a acestor majorări, va fi realizată abia la 1 aprilie 2011. 

Necesitatea ajustării mecanismului de indexare reiesă din Programul de activitate al 

Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 

Bunăstare” 2009-2013: „Indexarea pensiilor în funcţie de evoluţia preţurilor şi a 

salariului mediu pe economie, cu diminuarea concomitentă a decalajului între grupuri; 

sporirea ratei de înlocuire şi apropierea acesteia de media europeană” şi Programul de 

Stabilizare şi Relansare Economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011: „Adaptarea 

mecanismului de indexare a prestaţiilor de asigurări sociale la condiţiile economice 

existente”. 

 

2. Scopul şi 

obiectivele 

politicii publice 

Scop: Asigurarea menţinerii puterii de cumpărare a pensiilor prin mecanismul de 

indexare întru-un mod prompt, reieşind din constrîngerile sistemului actual de 

pensionare.  

 

Obiectiv 1: Coeficientul de indexare asigură tendinţă pozitivă a raportului dintre pensia 

pentru limită de vîrstă (PLV) şi minimul de existenţă pensionari (MEP).  

Acest obiectiv se referă la aspectul general al scopului şi anume menţinerea puterii de 

cumpărare a pensiilor.  

Indicator de monitorizare: Media raportului PLV şi MEP pe 5 ani, 62,4%  ( media 2005-

2009).  

Media acestui raport pe o perioadă de 5 ani va diminua impactul devierilor minore 

inevitabile ale raportului anual dintre PLV şi MEP şi va permite focusarea pe aspectul 

general al scopului politicii publice.  

În ce priveste aspectul scopului politicii publice ce ţine de promptitudinea menţinerii 

puterii de cumpărare a pensiilor prin mecanismul de indexare, pentru realizarea 

acestuia este stabilit obiectivul următor: 

Obiectiv 2: Coeficientul de indexare asigură menţinerea devierii negative a raportului 

dintre PLV şi MEP de maximum 1 p.p. anual. 

Indicator de monitorizare: Raportul anual PLV şi MEP,  78,2% (2009) 

 

Totodată, asigurarea menţinerii puterii de cumpărare a pensiilor trebuie să fie analizată 

în contextul asigurării sustenabilităţii financiare a sistemului de asigurări sociale. 

Aceasta din urmă reprezintă constrângerea politicii publice analizate. 
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Indicator de monitorizare: Raportul fondului de pensii (FP) şi contribuţiile de asigurări 

sociale de stat obligatorii (CASSO) 

 

3. Beneficiarii 

politicii publice 

Beneficiarii: Politica vizată va afecta aproximativ 621,4 mii cetăţeni, beneficiari ai 

prestaţiilor de asigurări sociale – în majoritate pensionari. (Vezi Anexa nr.3) 

 

4. Opšiunile de 

solušionare a 

problemei  

Opțiunea I. Status quo – menținerea mecanismului actual de indexare a prestațiilor de 

asigurări sociale  

Opțiunea II. Indexare ad hoc  

Indexare ad hoc poate fi efectuată: 

1. Periodic, dar nu în baza unei formule prestabilite. În acest caz legea va prevede 
obligativitatea indexării periodice (de ex. anual), dar nu va face referinţă la careva 
indicatori. De asemenea, legea poate să prevadă procedura de decizie (de ex. o 
comisie care va stabili coeficientul indexării). 

2. După caz, în dependență de starea finanțelor publice. În acest caz legea nu va 
prevede indexarea pensiilor, dar nici nu va interzice indexarea. Indexarea poate să 
fie atît în mod iregular, cît şi fără specificarea conform căror indici.  
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Opțiunea III. Modificarea mecanismului de indexare  

1. Indexarea condiționată de performanța economică (evoluţia PIB în termeni 
reali). Astfel,  

i. Dacă PIB <0%, atunci se indexează în proporţii de 100% IPC;  
ii. Dacă PIB >= 0%, dar <5%, se indexează în proporţii de 50% IPC la 50% SM (status 

quo);  
iii. Dacă PIB >= 5%, se indexează în proporţii de 40% IPC şi 60% SM.  

Dacă acest mecanism ar fi fost aplicat în anul 2010, atunci coeficientul indexării ar fi fost 

0,0% (100%*0,0% IPC pentru anul 2009), deoarece PIB-ul s-a redus cu 6,5% în anul 

2009. 

2. Utilizarea altor indicatori pentru indexare. 
2.1. Creşterea minimului de existenţă pentru pensionari (MEP) în locul IPC, modalitatea 

de indexare fiind de 50% MEP la 50% SM. 
Dacă acest mecanism ar fi fost aplicat în anul 2010, atunci coeficientul indexării ar fi fost 

de 4,3%. (-12,4% MEP şi 8,6% SM pentru anul 2009. Deoarece MEP a scăzut în anul 

2009, pentru calcul s-ar fi utilizat valoarea zero a acestui indicator) 

2.2. Creşterea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CASSO) în locul SM, 
modalitatea de indexare fiind de 50% IPC la 50% CASSO. 

Dacă acest mecanism ar fi fost aplicat în anul 2010, atunci coeficientul indexării ar fi fost 

de 1,4%. (0,0% IPC şi 2,8% CASSO pentru anul 2009) 

3. Sporirea frecvenței indexării. 
Indexarea semianuală, (1 aprilie şi 1 octombrie a fiecărui an) în baza aceloraşi indicatori 

(IPC şi SM), dar calculaţi pentru semestru. Pentru indexarea din 1 aprilie indexarea s-ar 

face în baza de 50% IPC şi 50% SM calculaţi pentru semestrul 2 al anului precedent, iar 

pentru indexarea din 1 octombrie s-ar utiliza IPC şi SM pentru semestrul 1 al anului 

curent. 

Dacă acest mecanism ar fi fost aplicat în anul 2010, atunci coeficientul indexării la 1 

aprilie ar fi fost de 3,0% (media IPC şi SM pentru semestrul 2, 2009), în timp ce pentru 

indexarea din 1 octombrie 2010 coeficientul indexării urmează să fie calculat ca media 

IPC şi SM pentru semestrul 1, 2010). 

4. Indexarea semianuală condiționată de evoluția IPC din semestrul 1. 

În cazul în care mărimea IPC pentru semestrul 1 al anului va depăşi IPC prognozat oficial 

pentru anul respectiv, atunci pensiile vor fi indexate la 1 octombrie în baza IPC pentru 

semestrul 1. La 1 aprilie al anului viitor cuantumul creşterii pensiilor se va determina ca 

diferenţă dintre cuantumul pensiei calculat în baza mecanismului actual şi cel stabilit la 

1 octombrie. 

Astfel, dacă IPC pentru semestrul 1, 2010 va depăşi IPC prognozat oficial pentru anul 

curent (6,2% mediu anual), atunci  pensiile vor fi indexate la 1 octombrie 2010 în baza 

IPC pentru semestrul 1, 2010 (mediu). La 1 aprilie 2011 cuantumul creşterii pensiilor se 

va determina ca diferenţă dintre cuantumul pensiei calculat în baza la 50% IPC şi 50% 

SM pentru anul 2010 (aplicat la cuantumul pensiei de pînă la 1 octombrie 2010) şi cel 
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stabilit la 1 octombrie 2010. 

 

Evoluţia coeficientului indexării conform variantelor opţiunii III în perioada 2005-2010 

sunt prezentate în Anexa nr. 4.  

 

Suplimentar, la opţiunile şi sub-opţiunile menţionate mai sus, am examinat posibilitatea 

introducerii indexării progresive. Am respins această opţiune la o fază incipientă, 

deoarece aceasta distorsionează şi mai mult sistemul care tinde spre îmbunătăţirea 

legăturii dintre contribuţii şi pensii şi nu satisface scopul politicii pentru majoritatea 

covârşitoare de beneficiari.  

Detalii privind această opţiune sunt descrise în Anexa nr.5. 

 

5. Analiza 

opšiunilor  

În tabelul de mai jos este prezentată o descriere sumară a avantajelor şi dezavantajelor 

/ riscurilor celor trei opţiuni. 

Opțiunea I „Status quo” 

Avantaje Dezavantaje/riscuri 

 Mecanism simplu, adaptat din punct de 
vedere tehnic; 

 Cel mai răspândit model de indexare 
printre economiile în tranziţie din ţările 
Europei Centrale şi de Est. 

 Decalaj mare în timp între momentul 
indexării şi perioada ce stă la baza 
determinării indicatorilor de indexare; 

 Neacurateţea IPC în măsurarea schimbării 
costului vieţii pentru persoanele în vîrstă; 

 Necorelarea dintre mijloacele financiare 
necesare indexării şi posibilităţile bugetare. 

Opțiunea II „Indexarea ad hoc” 

Avantaje Dezavantaje/riscuri 

 Adaptarea indexării la schimbările 
curente, lucru practic imposibil de 
realizat printr-un mecanism automat de 
indexare; 

 Inconsecvenţa de facto în aplicarea 
mecanismului legal – argument pentru 
indexarea ad hoc. 

 Dificultăţi în prognozarea pe termen 
mediu a mijloacelor financiare necesare 
indexării; 

 Riscul sporit al manipulărilor politice. 
 

Opțiunea III „Modificarea mecanismului de indexare” 

III.1. În dependenţă de evoluţia PIB 

Avantaje Dezavantaje/riscuri 
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 Receptivitate la evoluţia economiei;  

 Corelare mai bună dintre mijloacele 
financiare necesare indexării şi 
posibilităţile bugetare.  

 

 Decalaj mare în timp între momentul 
indexării şi perioada ce stă la baza 
determinării indicatorilor de indexare; 

 Neacurateţea IPC în măsurarea schimbării 
costului vieţii pentru persoanele în vîrstă; 

 Devieri mai pronunţate a procentului 
indexării comparativ cu celelalte variante 
(în 2010 indexarea ar fi fost 0%) 

III.2.1 Utilizarea MEP în loc de IPC la indexare 

Avantaje Dezavantaje/riscuri 

 Reflectarea mai corectă a pierderii puterii 
de cumpărare a pensionarilor. 
 

 

 Decalaj mare în timp între momentul 
indexării şi perioada ce stă la baza 
determinării indicatorilor de indexare; 

 Necorelarea dintre mijloacele financiare 
necesare indexării şi posibilităţile 
bugetare; 

 Riscul incorectitudinii calculării noilor 
indicatori şi transparenţei în utilizarea 
acestora. 

III.2.2 Utilizarea CASSO în loc de SM la indexare 

Avantaje Dezavantaje/riscuri 

 Corelare mai bună dintre mijloacele 
financiare necesare indexării şi 
posibilităţile bugetare. 
 

 Decalaj mare în timp între momentul 
indexării şi perioada ce stă la baza 
determinării indicatorilor de indexare; 

 Neacurateţea IPC în măsurarea schimbării 
costului vieţii pentru persoanele în vîrstă; 

 Riscul incorectitudinii calculării noilor 
indicatori şi transparenţei în utilizarea 
acestora. 

III.3. Sporirea frecvenţei indexării 

Avantaje Dezavantaje/riscuri 

 Reducerea decalajului în timp între 
momentul indexării şi perioada ce stă la 
baza determinării indicatorilor de 
indexare.  

 

 Neacurateţea IPC în măsurarea schimbării 
costului vieţii pentru persoanele în vîrstă; 

 Necesitatea unor resurse financiare 
suplimentare pentru anul în care se 
măreşte frecvenţa indexării; 

 În perspectivă – indexări mai frecvente, 
dar mai mici. 

III.4. Indexarea semianuală condiţionată de evoluţia IPC 

Avantaje Dezavantaje/riscuri 
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 Reducerea decalajului în timp între 
momentul indexării şi perioada ce stă la 
baza determinării indicatorilor de 
indexare.  

 Neacurateţea IPC în măsurarea schimbării 
costului vieţii pentru persoanele în vîrstă; 

 Necesitatea unor resurse financiare 
suplimentare pentru anul în care se aplică. 

 

În continuare sunt evaluate impacturile opţiunilor. 

Impact Fiscal: Evaluarea impactului fiscal constă în estimarea impactului opţiunilor 

asupra mijloacelor bugetare - în cazul nostru asupra bugetului asigurărilor sociale de 

stat (BASS). Mijloacele financiare necesare indexării sunt prevăzute în BASS, reieşind din 

prognoza indicatorilor utilizaţi în formula de calcul a coeficientului de indexare.  

Pentru opţiunea II este practic imposibil de cuantificat impactul fiscal, deoarece 

indexarea ad hoc nu implică o formulă prestabilită şi nici nu face referinţă la careva 

indicatori. În aceast caz volumul cheltuielilor necesare indexării depind de deciziile 

imprevizibile luate la momentul indexării.  

În cazul opţiunilor I (status quo) şi III impactul fiscal a fost evaluat în felul următor: 

1. În baza prognozei indicatorilor s-a determinat coeficientul îndexării, în baza căruia 
au fost estimate cheltuielile fondului de pensii (FP) pentru ambele opţiuni;  

2. Diferenţa de cheltuieli necesare pentru FP al opţiunii III faţă de cele ale opţiunii I 
reprezintă estimarea impactului fiscal (cheltuieli suplimentare sau economii) al 
opţiunii III faţă de opţiunea I (status quo).  

Pentru a vedea care ar fi fost impactul fiscal în perioada precedentă, calculele descrise 

mai sus au fost efectuate pentru opţiunea III pentru anii 2005-2010. Se observă că: 

1. Cu excepţia variantei 2.1 (50% MEP la 50% SM) a opţiunii III toate celelalte 
variante ar fi necesitat cheltuieli mai mici faţă de opţiunea I. Totuşi, dacă luăm în 
calcul surplusul de indexare din 2009 (84,8 mil. lei) şi eventuala indexare din 
1.10.2010 în cazul indexării semianuale, atunci variantele 1 (în dependenţă de 
PIB) şi 3 (semianual, 1 apr. și 1 oct.) ar fi mai costisitoare decît opţiunea I, deşi 
într-o proporţie relativ mică. 

2. Varianta 2.2 (50% IPC la 50% CASSO) ar fi înregistrat cheltuieli cu 3,9% mai mici 
decît cele ale opţiunii I,  fapt datorat creşterii CASSO într-o mărime mai mică decît 
SM. Pentru detalii vezi Anexele nr. 6-7. 

 

Impactul fiscal pentru anii 2010-2013  calculat în baza prognozei oficiale a indicatorilor 

este următorul: 

Varianta 1 (în dependență de PIB) este cea mai puţin costisitoare comparativ cu status 

quo, implicînd 15.883,2 mii lei cheltuieli adiţionale (toată suma este necesară pentru 

anul 2013).  

Varianta 2.1 (50% MEP la 50% SM) nu a fost calculată din lipsa estimărilor MEP în 

prognoza oficială.  
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Varianta 2.2 (50% IPC la 50% CASSO)  va necesita cheltuielili adiţionale faţă de status 

quo în sumă totală de 180.104,7 mii lei pentru anii 2011-2013.  

Varianta 3 (semianual, 1 apr. și 1 oct.) este cea mai scumpă comparativ cu status quo, 

necesitând cheltuieli suplimentare în sumă totală de  400.593,0 mii lei pentru anii 2010-

2013.  

Varianta 4 (semianuală condiționată de evoluția IPC). În cazul îndeplinirii condiţiei de 

aplicare a acestei variante (depăşirea nivelului IPC pe semestrul 1, 2010 a IPC prognozat 

oficial pentru anul 2010), atunci pentru finanţarea indexării vor fi necesare cheltuieli 

adiţionale de circa 92.169,8 mii lei pentru perioada oct-dec.2010 şi 92.749,1   mii lei 

pentru ian-mar. 2011 (calcule sunt estimate la coeficientul indexării de 6,2%). Calculele 

pentru alte mărimi ale coeficientului indexării sunt prezentate în Anexa nr. 8.  

 

Evaluarea impactului fiscal pentru fiecare din anii 2010-2013 în baza prognozei oficiale 

este prezentat În Anexa nr. 9.   

 

În scopul evaluării impactului fiscal pentru o perioadă mai lungă de timp (pînă în anul 

2030) au fost estimaţi indicatorii macroeconomici în baza evoluţiei clasice a ciclului 

economic cu trei scenarii (bază, pesimist şi optimist). Detalii privind indicatorii estimaţi 

şi metodologia utilizată sunt prezentate în Anexele nr. 10-12. 

Rezultatele simulării arată că variantele opţiunii III implică cheltuieli suplimentare în 

comparaţie cu status quo. Astfel: 

Varianta 1 (în dependență de PIB) este cea de a două după ponderea cheltuielilor 

adiţionale, cu 2,3% comparativ cu status quo pentru anii 2010-2030  în scenariul de 

bază (+9,2% şi +2,3% în scenariile pesimist şi optimist, respectiv).  

Varianta 2.1 (50% MEP la 50% SM) este cea mai costisitoare, necesitînd cheltuieli 

suplimentare în proporţie de 11,4% faţă de status quo în scenariul de bază (+30,0% şi 

+8,1%).  

Varianta 2.2 (50% IPC la 50% CASSO)  este cea mai ieftină din aceste trei variante ca 

rezultat al simulării, cu un supliment de cheltuieli de 0,3% în scenariul de bază (-0,2% şi 

+2,1%).  

Varianta 3 (semianual, 1 apr. și 1 oct.) necesită 0,8% cheltuieli suplimentare faţă de 

status quo în scenariul de bază (+1,4% şi +1,2%).  

Varianta 4 (semianuală condiționată de evoluția IPC) se aplică în situaţii excepţionale  

a evoluţiei IPC. Aceste situaţii au o frecvenţă redusă, de aceea impactul fiscal al acestei 

variante în comparaţie cu status quo este practic neglijabil pentru o perioadă lungă de 
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timp.  

 

Diferenţa de cheltuieli al fondului de pensii al opţiunii III faţă de cel al opţiunii I (status 

quo) în perioada 2010-2030 este prezentată în Anexa nr. 13. 

 

Calculele în baza prognozei oficiale pentru anii 2010-2013 plasează varianta 3 

(semianual, 1 apr. și 1 oct.)  pe primul loc după cheltuieli adiţionale spre deosebire de 

simularea pe termen lung, cînd această variantă este penultima după costuri. Acest 

lucru se explică prin faptul că această variantă spre deosebire de celelalte implică 

costuri şi în anul 2010 (de la 1 octombrie). În plus, nu a fost posibil de comparat cu 

impactul variantei 2.1 (cea mai costisitoare în baza simulării), care n-a fost calculat din 

lipsa estimărilor oficiale pentru MEP.  

Impactul fiscal estimat anterior trebuie analizat prin prisma efectului opţiunilor asupra 

realizării obiectivelor în condiţiile constrîngerii politicii publice.  

Variantele opţiunii III sunt mai costisitoare ca status quo, dar asigură un raport mai 

mare al PLV la MEP, ceea ce reprezintă o realizare într-o proporţie mai mare a 

obiectivelor. Pe de altă parte, variantele opţiunii pun o presiune financiară mai mare 

asupra sustenabilităţii financiară a sistemului de asigurări sociale, exprimată în raportul 

FP la CASSO (constrîngerea politicii publice). Observăm, că varianta 2.1 (50% MEP la 

50% SM) este  lideră la raportul PLV/MEP, dar şi la cost, în timp ce status quo este 

opţiunea cea mai ieftină, dar şi cu cei mai mici indicatori de acoperire a MEP prin PLV. 

(Vezi Anexa nr. 14) 

Analiza combinată a efectelor celor doi indicatori opuşi (PLV / MEP şi FP / CASSO) pe 

parcursul anilor 2010-2030 denotă faptul că varianta 3 (semianual, 1 apr. și 1 oct.) arată 

cele mai bune rezultate din punct de vedere al impactului fiscal, fiind urmată  de 

varianta 2.1 (50% MEP la 50% SM). Ultima poziţie revenindu-i variantei 2.2 (50% IPC la 

50% CASSO). 

(Vezi Anexa nr. 15) 

Concluzii: Într-o perspectivă lungă de timp (20 ani), reieşind din simularea indicatorilor 

macroeconomici în baza evoluţiei clasice a ciclului economic, variantele opţiunii III sunt 

mai costisitoare ca status quo, dar asigură un raport mai mare al PLV/MEP. Indexarea 

semianuală arată cele mai bune rezultate din punct de vedere al impactului fiscal 

combinat cu gradul de acoperire al MEP prin PLV.       

Impact Economic: Impactul economic al indexării prestaţiilor de asigurări sociale a fost 

considerat în contextul presiunii demografice și migraţiei asupra sistemului de 
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pensionare în general, măsurând povara suplimentară pusă în seama contribuabililor în 

fondul asigurărilor sociale. Povara per contribuabil a fost calculată ca proporţie dintre 

volumul contribuţiilor per total angajaţi în câmpul muncii. Pentru previziunile factorilor 

demografici a fost considerată baza de date elaborată de către MMPSF şi modelului de 

simulare al sistemului de pensii al Republicii Moldova (Banca Mondială 2009).  Pentru a 

calcula contribuţiile cele 3 scenarii de dezvoltare a tării (vezi Anexele nr. 10-12) au fost 

considerate, contribuţiile cresc în ritm mai accelerat decât salariu mediu pe economie 

pentru o creștere economică pozitivă, când înregistram PIB negativ contribuţiile cresc 

mai lent decât salariu mediu;  Anexa nr.12 arată legătura dintre evoluţia indicatorilor 

folosiţi pentru analiză1.   

Scenariu de bază: volumul contribuţiei per persoana creşte cu 44% faţă de bază (2009) 

în 2020 și cu 69% pînă în anul 2030.  

Scenariu optimist: volumul contribuţiei per persoana creşte cu 24% faţă de bază (2009) 

în 2020 și cu 35% pînă în anul 2030. 

Scenariu pesimist: volumul contribuţiei per persoana creşte cu 103% faţă de bază 

(2009) în 2020 și cu 180% pînă în anul 2030.  

Evoluţia poverii per contribuabil este prezentată în Anexa nr. 16. 

Povara per contribuabil, în mare parte, are o evoluţie negativă din cauza înrăutăţirii 

situaţiei demografice, totuși această evoluţie trebuie să fie considerată la alegerea 

opţiunii de indexare, prudent ar fi, în acest context, de a opta pentru cea mai puțin 

costisitoare dintre opțiuni. Sub opţiunile ce prevăd indexarea în dependenţă de 

minimul de existenţă pentru pensionari sau în proporţie mai mare a salariului mediu, 

pentru moment vor îmbunătăţi situaţia beneficiarilor, dar în timp, exercitând o presiune 

financiara mai mare vor contribui la scăderea ratei de înlocuire, ceia ce în final va duce 

la depravarea nivelului de trai a pensionarilor.  

 Evoluţia costurilor opţiunilor analizate versus rata de dependenţă este prezentată în 

Anexa 16. Rata de dependenţă (RD) fiind calculată:   

 

O evoluţie pozitivă a ratei de dependentă implică reducerea cheltuielilor fondului de 

pensii, inclusiv cele legate de indexare. Creşterea RD denotă un proces de îmbătrânire a 

populaţiei care trebuie în mod imperativ să fie însoţit de măsuri de asigurare a 

sustenabilităţii sistemului, pentru menţinerea unei rate de înlocuire decentă (Vezi 

Anexa 16). Din reprezentarea grafică se poate observa că costurile sub opţiunilor III.1 şi 

III.2.2 (în dependentă de PIB sau CASSO) se ajustează cel mai bine la evoluţia RD, pe 

când opţiunile cele mai costisitoare sunt nesustenabile în timp.  

𝑅𝐷 =
𝑃𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑛

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑛
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Concluzii: Povara per contribuabil este în creștere (perspectivă lungă de timp), este 

recomandabil ca opţiunea selectată se fie ajustabilă la schimbările din sistem fără a 

genera costuri adiţionale, care în perspectivă lungă de timp vor împovăra şi mai mult 

sistemul. 

Impact Social: Impactul social și asupra sărăciei a fost analizat din perspectiva 

impactului asupra venitului/consumului beneficiarilor (pensionarii limită de vârstă).  Nu 

este posibil de a face distincţii în interiorul grupului ţintă după gradul de vulnerabilitate, 

gen, regiune (rural/urban) etc.   

Întrebarea cheie în evaluarea impactului social: care dintre opţiuni contribuie mai mult 

la îmbunătăţirea nivelului de trai al pensionarilor și care dintre ele ar reduce sărăcia în 

interiorul grupului ţintă?  Pentru a răspunde la această întrebare, s-a efectuat analiza 

evoluţiei venitului în dependentă de opţiunea de indexare vis-á-vis pragul relativ al 

sărăciei (PRS) 946 pentru 2008 și minimul de existentă pentru pensionari  (MEP) 1167,4 

pentru 2008.   

Folosind datele furnizate de CNAS atribuim procentul indexării (per fiecare opţiune) 

valorii pensiilor și  măsurăm deplasarea (numărul de persoane și suma necesară) vis-á-

vis PRS și MEP. Efectul indexării este unul minim, el poate fi resimţit doar pentru 

indexarea 100% SM, și deplasează 2% din pensionari (din total raportaţi CNAS) deasupra 

MEP.  Aceasta abordare nu captează venitul total al pensionarilor, fapt ce eronat ar 

putea să ii situieze printre păturile vulnerabile, de asemenea nu știm cheltuielile 

pensionarului (în unele situaţii el ar putea sa își împartă venitul din pensie cu alţi 

membri ai familiei și atunci abordarea este prea optimistă).  

Pentru a capta aceste efecte, aceeași metodologie s-a aplicat veniturilor pensionarilor 

cuprinși în sondajul Bugetul Gospodăriilor Casnice 2008-2009 (BGC). Din total 

respondenţi au fost selectaţi cei cu statul social „pensionari” după care dintre 

pensionari cei care au declarat „principala sursă de venit – pensia”. Venitul iniţial 

declarat (care este egal cu pensia limită de vârstă) Y este majorat cu procentul indexării 

(per opţiune).  

 

               

Impactul indexării asupra deplasării venitului/consumului pensionarului vis- á -vis PRS și 

MEP este unul marginal. În cazul sub-opţiunilor celor mai costisitoare (100% SM) o 

deplasare a 15 % din respondenţii eșantionului  deasupra MEP  este înregistrată, 

extrapolată la nivel naţional această cifră arata un impact semnificativ, totodată 

costurile majore nu permit considerarea sub opţiunii indexare 100% SM. Anexa 17 
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prezintă date despre eșantion și metodologia de calcul.  

Concluzii: per ansamblu, indexarea are efect minor asupra sărăciei populaţiei ţintă, 

diferenţa dintre opţiunile de indexare asupra venitului pensionarului nu este tangibilă, 

totuși non indexarea în perspectivă lungă de timp scade veniturile pensionarilor.  

Impact Administrativ: Impactul administrativ constă în principal în efectul asupra CNAS 

ca instituţie responsabilă de procedura de administrare a procesului de indexare. În 

special, asupra sistemului informaţional şi resurselor umane ale CNAS. În acest sens, 

opţiunea status quo nu va necesita eforturi din punct de vedere administrativ, deoarece 

nu implică schimbări în cadrul CNAS şi nu necesită ajustarea cadrului legisltativ. 

Referitor la acest din urmă aspect, pentru implementarea opţiunilor II şi III va fi 

necesară modificarea cadrului legislativ existent.  

Implementarea opţiunii III va implica ajustări anuale la sistemul informaţional, 

comparabile cu cele de la opţiunea status quo, cu excepţia variantei 3 (semianual, 1 apr. 

și 1 oct.), pentru care efortul adminstrativ se dublează. Şi pentru varianta 4 (semianuală 

condiţionată de evoluţia IPC) efortul adminstrativ se dublează în anul în care se aplică 

această variantă. Acest lucru, însă, poate fi realizat în baza personalului şi funcţiilor 

existente. De asemenea, varianta 2.2 (50% IPC la 50% CASSO) şi 3 (semianual, 1 apr. și 1 

oct.) a opţiunii III implică eforturi administrative la calcularea noilor indicatori (CASSO şi 

IPC, SM semianuali). Însă, în conformitate cu declaraţiile Biroului Naţional de Statistică 

calcularea IPC şi SM semianuali este uşor realizabil, lucru valabil şi pentru CASSO.  

Opţiunea II (indexarea ad hoc) ar putea necesita eforturi administrative considerabile. 

Pe lîngă necesitatea modificării cadrului legislativ, această opţiune implică eforturi 

administrative adiţionale legate de procesul de decizie asupra coeficientului de indexare 

la fiecare îndexare. De asemenea, modalitatea de indexare aleasă ar putea implica 

necesitatea unor schimbări majore ale sistemului informaţional la CNAS. 

Impactul Ecologic: Toate opţiunile descrise sunt neutre din punct de vedere al 

impactului ecologic. 

 

Realizarea obiectivelor stabilite: Similar situaţiei evaluării impacturilor, este practic 

imposibil de estimat modul de realizare a obiectivelor de către opţiunea II. Reieşind din 

prognoza oficială a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2010 - 2014, opţiunile I şi 

III asigură realizarea obiectivului 1 care se referă la aspectul general al scopului politicii 

publice şi anume menţinerea puterii de cumpărare a pensiilor. (Vezi Anexa nr. 18) 

În ce priveste obiectivul 2 ce ţine de asigurarea promptă a menţinerii puterii de 

cumpărare a pensiilor prin mecanismul de indexare, doar opţiunile III.3 (semianual, 1 

apr. și 1 oct.) şi III.4 (semianuală condiţionată de evoluţia IPC) îndeplinesc acest obiectiv. 



[142] 
 

(Vezi Anexa nr. 19) 

Analiza multicriterială a opţiunilor prin prisma impacturilor acestora arată următoarele 

rezultate:  

Opțiunea I  a opţinut 2,6 puncte (de la 1 la 4) 

Opțiunea II:              2,0   

Opțiunea III:            2,8 

Opţiunea cu punctajul maxim este considerată cea mai bună în conformitate cu analiza 

multicriterială. (Vezi Anexa nr. 20) 

Acțiuni de implementare: Opţiunile care prevăd intervenţia asupra mecansimului 

actual (toate cu excepţia status quo) presupun aceleaşi acţiuni de implementare: 

1. Modificarea legislaţiei aferente reglementării mărimii prestaţiilor de asigurări 
sociale de stat (cele menţionate la Anexa nr. 3) 

2. Prevederea în procesul bugetar a costurilor financiare asociate implementării 
fiecărei din opţiunile descrise. În cazul opţiunii III.3 şi III.4 de asemenea, este 
necesară rectificarea bugetului. 

 

6. Sinteza 

procesului de 

consultare 

În cadrul procesului de analiză au fost organizate 4 şedinţe ale grupului de lucru și o 

masă rotundă. În procesul de consultare au participat reprezentanţii ai MMPSF, CNAS, 

Biroul National de Statistica, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Băncii 

Mondiale, Institutului Economie, Finanţe și Statistică, Confederaţia Naţională a 

Sindicatelor, Confederaţia Naţională a Patronatelor şi centrelor analitice (Expert-Grup şi 

IDIS Viitorul).  

În general opiniile asupra opţiunile recomandate au fost următoarele:  

1. Autorităţile publice optează mai mult pentru păstrarea mecanismului actual de 
indexare (opţiunea I), în timp ce reprezentaţii societăţii civile pentru 
modificarea acestuia (opţiunea III, în special varianta 2.1 - substituirea IPC cu alt 
indicator).  

2. Există consens în ceea ce priveşte respingerea opţiunii II (indexarea ad hoc).  
3. De asemenea există consens referitor la necesitatea de a soluţiona problema 

actuală a decalajului între situaţia la zi şi cea reflectată de coeficientul de 
indexare. Însă, opiniile sunt devizate în ce priveşte modalitatea de soluţionare: 
fie prin indexarea semianuală (opţiunea III.3), fie prin măsuri condiţionate 
(opţiunea III.4). 

 

7. Opšiunea 
1. Opţiunile propuse pot soluţiona doar într-o anumită măsură (un anumit aspect) 

problemele indexării. Pe de altă parte, opţiunile analizate, la rîndul lor, prezintă 
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recomandată alte dezavantaje şi/sau  riscuri  în comparaţie cu status quo. 

2. Impactul fiscal arată că opţiunea III asigură un raport mai mare al PLV/MEP, dar, 
respectiv, creşte povară financiară asupra sistemului de asigurări sociale. Într-o 
perspectivă lungă de timp indexarea semianuală (opţiunea III. 3) este cea mai 
bună la analiza impactului fiscal combinată cu gradul de acoperire al MEP prin PLV. 
Într-o perspectivă scurtă de timp (2010-2014) aceasta este cea mai costisitoare.  

3. Impactul economic evidenţiază creşterea poverii financiare pe contribuali în 
perspectivă lungă de timp, ceea ce sugerează prudenţă în alegerea mecanismelor 
de indexare mai costisitoare decît cel actual.  

4. Impactul social și asupra sărăciei arată că indexarea are efect mic asupra sărăciei 
populaţiei. Totuşi, pe de altă parte, coeficientul mic al indexării din anul curent pe 
fundalul creşterilor seminificative de preţuri şi tarife, înregistrate la începutul 
anului 2010 are un  impact social negativ major. În conformitate cu mecanismul 
actual de indexare protejarea puterii de cumpărare, ca urmare a acestor majorări, 
va fi realizată abia la 1 aprilie 2011. 

5. Analiza mullticriterială recomandă opţiunea III.  

6. Opţiunile I şi III duc la realizarea obiectivului 1. Obiectivul 2, care ţinteşte 
problema majoră actuală (reducerea decalajului în timp între momentul indexării 
şi perioada ce stă la baza determinării indicatorilor de indexare), este îndeplinit 
doar  de opţiunile III.3 (semianual, 1 apr. și 1 oct.) şi III.4 (semianuală condiţionată 
de evoluţia IPC pe semestrul 1).  

7. Totodată: (i) spre deosebire de opţiunea III.3, opţiunea III.4 dublează efortul 
adminstrativ doar pentru anul în care se aplică, (ii)  opţiunea III.4 evită cazurile 
unor eventuale indexări mici ale opţiunii III.3, (iii) în cazul extinderii indexării şi 
pentru celelalte prestaţii sociale indexate actualmente doar la IPC, opţiunea III.4 
asigură o indexare mai echitabilă - toate prestaţiile vor fi indexate la IPC pe 
semestrul 1, 2010.  

Prin urmare, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei consideră oportun 

alegerea opțiunii III.4 (indexarea semianuală condiționată de evoluția IPC pe 

semestrul 1). Astfel, dacă IPC va continua să crească pe parcursul semestrului 1, 2010 şi 

va depăşi prognoza oficială a IPC pe anul 2010 (6,2%), atunci prestaţiile de asigurări 

sociale vor fi indexate la 1 octombrie 2010 în mărimea IPC pentru semestrul 1, 2010, 

urmînd ca la 1 aprilie 2011 cuantumul acestora să fie majorat cu diferenţa dintre 

indexarea de la 1 aprilie (calculată conform mecanismului actual) şi cea din 1 octombrie 

2010.   

 

Data prezentării: 21 aprilie 2010 

Ministrul muncii, protecției sociale şi familiei                                                  Valentina BULIGA 

Anexe: 20  



[144] 
 

ANEXE 

la Propunerea de Politici Publice „Determinarea mecanismului optimal de indexare a 

prestațiilor de asigurări sociale” 

 

ANEXA NR. 1  ARBORELE PROBLEMEI.......................................................................................... 87 

ANEXA NR. 2 EVOLUŢIA COEFICIENTULUI INDEXĂRII PRESTAŢIILOR DE ASIGURĂRI 

SOCIALE .................................................................................................................................................. 87 

ANEXA NR. 3 TIPURI DE PRESTAŢII ŞI MODALITATEA DE INDEXAREA A ACESTORA 87 

ANEXA NR. 4 COEFICIENTUL INDEXĂRII CONFORM VARIANTELOR OPŢIUNII III ÎN 

PERIOADA 2005-2010 ....................................................................................................................... 87 

ANEXA NR. 5 INDEXARE PROGRESIVĂ ......................................................................................... 87 

ANEXA NR. 6 DIFERENȚA DE CHELTUIELI AL FONDULUI DE PENSII (FP) AL OPȚIUNII 

III FAȚĂ DE CEL AL OPŢIUNII I (SQ) ÎN PERIOADA 2005-2010 ........................................... 87 

ANEXA NR. 7  DINAMICA DIFERENȚEI DE CHELTUIELI AL FP AL OPȚIUNII III FAȚĂ DE 

CEL AL OPŢIUNII I (SQ) ÎN PERIOADA 2005-2010 ................................................................... 87 

ANEXA NR. 8 CHELTUIELI SUPLIMENTARE PENTRU OPŢIUNEA III.4 INDEXAREA 

SEMIANUALĂ CONDIŢIONATĂ DE EVOLUŢIA IPC DIN SEMESTRUL 1 ÎN DEPENDENŢĂ 

DE DIFERITE MĂRIMI ALE IPC PE SEMESTRUL 1, 2010, MII LEI. ........................................ 87 

ANEXA NR. 9  EVALUAREA IMPACTULUI FISCAL PENTRU ANII 2010-2013 ÎN BAZA 

PROGNOZEI OFICIALE ........................................................................................................................ 87 

ANEXA NR. 10 DINAMICA PIB TREI SCENARII (BAZĂ, PESIMIST ŞI OPTIMIST) ÎN 

CONFORMITATE CU EVOLUŢIA CLASICĂ A CICLULUI ECONOMIC ....................................... 87 

ANEXA NR. 11  INDICATORII UTILIZAŢI ÎN SIMULARE, % .................................................... 87 

ANEXA NR.12 METODOLOGIA DE DETERMINARE A INDICATORILOR UTILIZAȚI 

PENTRU SIMULARE ............................................................................................................................. 87 



[145] 
 

ANEXA NR. 13 DIFERENȚA DE CHELTUIELI AL FONDULUI DE PENSII (FP) AL OPȚIUNII 

III FAȚĂ DE CEL AL OPŢIUNII I (STATUS QUO) ÎN PERIOADA 2010-2030........................ 87 

ANEXA NR. 14 DIFERENȚA DE CHELTUIELI AL FP AL OPȚIUNII III FAȚĂ DE CEL AL 

OPŢIUNII I (STATUS QUO) ÎN PERIOADA 2010-2030 ŞI RAPOARTELE PLV/ MEP ŞI FP/ 

CASSO ....................................................................................................................................................... 87 

ANEXA NR. 15  RAPORT PLV/ MEP  LA RAPORT FP/ CASSO ÎN COMPARAŢIE CU CEL AL 

STATUS QUO (100%) PENTRU ANII 2010-2030 (%) ............................................................... 87 

ANEXA NR. 16  IMPACT ECONOMIC ............................................................................................... 87 

ANEXA NR. 17 METODOLOGIE CALCUL A IMPACTULUI SOCIAL .......................................... 87 

ANEXA NR. 18 DINAMICA RAPORTULUI PLV / MEP (MEDIA A 5 ANI) PENTRU ANII 

2010-2014 (OBIECTIV 1) .................................................................................................................. 87 

ANEXA NR. 19  DINAMICA RAPORTULUI PLV / MEP (ANUAL) PENTRU ANII 2010-2014 

(OBIECTIV 2) ......................................................................................................................................... 87 

ANEXA NR. 20 ANALIZA MULTICRITERIALĂ .............................................................................. 87 

 

 

  



[146] 
 

Anexa nr. 1  Arborele problemei 

 

Anexa nr. 2 Evoluţia coeficientului indexării prestaţiilor de asigurări sociale 

 
2002 2003 2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Creşterea salariului 

nominal mediu lunar 

faţă de anul 

precedent, % 

33,31 28,9 23,9 19,5 28,7 21,7 22,5 8,6  

Indicele preţurilor de 

consum (mediu 

anual),% 

5,2 15,72 12,4 11,9 12,7 12,3 12,7 0,0 
 

Indexarea pensiilor de 

asigurări sociale de stat, 

% 

 

19,3 22,3 18,2 15,7 20,7 17,0 20,0
3
 4,3  

* În anul 2004, pe lîngă indexarea planificată, s-a efectuat o majorare semnificativă a pensiilor. Pensiile pentru limită de vârstă 

s-au majorat în anul 2004 comparativ cu anul 2003 cu cel puţin 50%.
1
 

1
 33,3% este mărimea indicatorului pentru anul 2001. Însă în anul 2002 acest indicator a fost de 27,2%. 
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2 
15,7% este IPC la sfîrşitul anului 2003. Însă IPC mediu anual în 2003 a fost de 11,6%. 

3  
Hotărîrea Guvernului privind indexarea prestaţiilor de asigurări sociale pentru anul 2009 stabileşte coeficientul indexării în 

mărime de 20%. Însă, reieşind din creşterea salariului mediu de 22,5% şi IPC de 12,7% pentru anul 2008, mărimea indexării 

trebuia să fie de 17,6%. 

Anexa nr. 3 Tipuri de prestaţii şi modalitatea de indexarea a acestora 

Nr. 

beneficia

rilor  

Sursa de 

finanțare 
Denumirea prestației Comentariu 

Prestații de asigurări sociale de stat 

621.132, 

din care 

457.920 

(74%) 

pensionari 

pentru 

limită de 

vîrstă 

BASS 

(bugetul 

asigurăril

or sociale 

de stat) 

 Toate tipurile de pensii, stabilite şi recalculate în temeiul 

Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile 

de asigurări sociale de stat; 

 Pensiile stabilite pentru vechime în muncă, care se achită 

din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat; 

 Pensiile funcţionarilor publici, stabilite în temeiul Legii 

serviciului public nr. 443-XIII din 4 mai 1995; 

 Pensiile colaboratorilor vamali, stabilite în temeiul Legii 

serviciului în organele vamale nr. 1150-XIV din 20 iulie 

2000; 

50% IPC + 50% 

SM,  indexării 

fiind supusă 

numai partea 

de pensii 

achitată din 

mijloacele 

BASS. 

247 BASS 

Indemnizaţiile de invaliditate, stabilite în temeiul Legii 

asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 

756-XIV din 24 decembrie 1999 

50% IPC + 50% 

SM 

Prestații sociale de stat 

100 

BASS şi BS 

(fără 

succesiun

e de 

drept) 

Plăţi periodice capitalizate, stabilite în temeiul Legii nr. 123-

XIV din 30 iulie 1998 cu privire la capitalizarea plăţilor 

periodice 

50% IPC + 50% 

SM  

2.136 BS 

Pensiile privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut 

de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl în temeiul 

Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 

50% IPC + 50% 

SM  

2.573  BS 

Compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu 

produse alimentare şi suplimente alimentare, stabilită în 

temeiul Legii nr. 909-XII din 30 ianuarie 1992 privind 

protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe 

urma catastrofei de la Cernobîl şi al Hotărîrii Guvernului nr. 

IPC 
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1189 din 22 octombrie 2008 

1.302 BS 

Pensiile militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi 

din trupele organelor afacerilor interne, stabilite în temeiul 

Legii nr. 1544-XII din 23 iunie 1993 

IPC 

49.175 BS 

Alocaţiile sociale de stat (pentru invalizi, pentru copii în 

cazul pierderii întreţinătorului, pentru persoane vîrstnice), 

cu excepţia alocaţiei pentru îngrijire şi a ajutorului de deces,  

stabilite în temeiul Legii nr. 499-XIV din 14 iulie 1999 

IPC 

Notă: Numărul beneficiarilor în baza datelor CNAS la situaţia din 01.01.2010.  

Anexa nr. 4 Coeficientul indexării conform variantelor opţiunii III în perioada 2005-2010 

Opţiunile 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

I.SQ 50% IPC la 50%SM 18,2 15,7 20,7 17,0 20,0
1
 4,3 

III.1 
PIB (<0 (100% IPC), <5 (SQ), >=5 (40% IPC 

60% SM) 
19,3 16,5 20,7 17,0 18,6 0,0 

III.2.1 50% MEP la 50% SM 15,6 16,0 26,0 19,8 23,1 4,3 

III.2.2 50% IPC la 50% CASSO 16,1 15,8 18,5 15,3 19,1 1,4 

III.3 
Semianual, 1 aprilie și 1 octombrie 

(total) 
23,3 18,9 16,4 20,2 6,1  

  1 aprilie 18,2 9,6 11,6 11,8 5,9 3,0 

 1 octombrie 5,1 9,3 4,8 8,4 0,2  

Notă: În cazul variantei III.4 coeficientul indexării este acelaşi ca şi pentru I.SQ.  

Anexa nr. 5 Indexare progresivă 

Modalități de indexare progresivă:  

1. Toate pensiile se îndexează într-o anumită sumă fixă;  

2. Se indexează o anumită parte a pensiei (de ex. doar partea pensiei, ce nu depăşeşte mărimea 

pensiei minime);  

3. Pensiile mai mici se îndexează într-o proporţie mai mare decît pensiile mari. 

Indexarea progresivă duce la egalarea mărimii pensiilor, încălcînd principiul contributivităţii al sistemului 

de pensionare. Ca rezultat, persoanele nu vor mai fi motivate şi dispuse să achite contribuţiile sociale. S-a 

efectuat următoarea simulare: Au fost majorate pensiile din intervalul de pînă la mărimea pensiei 

minime cu circa 100 lei, cu diminuarea progresivă a sumei indexării odată cu creşterea mărimii pensiei. În 

rezultat s-a observat că mărimea pensiilor aproape se egalează la nivelul pensiei minime (1030 -1070 lei) 

pentru circa 80% din numărul total de beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă după 5 ani de indexare 

(2010-2014). Aceasta se datorează şi concentrării a peste 80% din beneficiari în intervalul pensiei de 500-

1000 lei. Vezi figura de mai jos.  

Indexarea în sumă fixă sau o anumită parte a pensiei are un impact minor în comparaţie cu status quo 

din motivul de concentrare descris mai sus. Beneficiarii pensiilor de peste mărimea dublă a pensiei medie 
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din anul 2009 constituiau circa 2% din numărul total de beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă, 

revenindu-le doar 5% din cheltuielile fondului de pensii şi indexare. Pensionarii în condiţii avantajoase 

(deputaţi, membrii de Guvern, funcţionari publici, aleşii locali şi colaboratorii vamali) constituie circa 1% 

din numărul total de beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă. În plus, indexarea pensiilor acestora se 

efectuează doar pentru partea de pensie achitată din mijloacele BASS, care în mediu constituie 65% din 

pensia întreagă. 

Indexarea progresivă implică costuri administrative mari, rezultate în principal din necesitatea modificării 

programului informaţional la CNAS. 

 

 

Anexa nr. 6 Diferența de cheltuieli al fondului de pensii (FP) al opțiunii III față de cel al 

opţiunii I (SQ) în perioada 2005-2010 

Opţiunea III 
Diferența faţă de FP de pensii al opțiunii I 

(SQ)  

mil. lei % 

III.1 PIB (<0 (100%IPC), <5 (SQ), >=5 (40%IPC 60%SM) -41,8 -0,1 

III.2.1 50% MEP la 50% SM 664,8 2,2 

III.2.2 50% IPC la 50% CASSO -1.154,9 -3,9 
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III.3 Semianual, 1 aprilie și 1 octombrie
1
 -104,2 -0,3 

Notă: Cheltuielile sunt actualizate la anul 2010, reieșind din rata inflaţiei pentru fiecare an. Costul FP al SQ 

constituie 29.833,2 mil. lei (actualizat), inclusiv 84,8 mil. lei de la diferenţa (20,0% - 17,6%) din 2009.  

Anexa nr. 7  Dinamica diferenței de cheltuieli al FP al opțiunii III față de cel al opţiunii I 

(SQ) în perioada 2005-2010 

 

Anexa nr. 8 Cheltuieli suplimentare pentru opţiunea III.4 Indexarea semianuală 

condiţionată de evoluţia IPC din semestrul 1 în dependenţă de diferite mărimi ale IPC pe 

semestrul 1, 2010, mii lei. 

IPC pe semestrul 1, 2010 

(simulări) 
2010 2011 Total 

4,3 % 63.924,2 64.326,0 128.250,2 

5,0% 74.330,5    74.797,6    149.128,1 

6,2 % 92.169,8 92.749,1    184.918,9    

8,0% 118.928,8       119.676,2    238.605,0 

10,0% 148.661,0    149.595,3    298.256,3 

Notă: În cazul în care la 1.10.2010 se vor indexa şi celelalte prestaţii sociale, atunci cheltuielile vor creşte 

cu circa 5%. 
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Anexa nr. 9  Evaluarea impactului fiscal pentru anii 2010-2013 în baza prognozei oficiale1 

Clasificarea funcțională 

(grupul principal, grupul) 

şi/sau  clasificarea pe 

program: Bugetul 

Asigurărilor Sociale de Stat 

(BASS) 

Opțiunea I „Status quo”  (mii MDL) 

Opțiunea III „Modificarea mecanismului de 

indexare” (mii MDL) 

III.4 Indexarea semianuală condiționată de 

evoluția IPC din semestrul 1
1
 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

2. Impactul asupra 

cheltuielilor publice (pe 

categorii economice): 

 
   

 
   

a. Costul total al opţiunii 419.565,9 357.487,5 380.011,2 424.232,3 511.735,7 450.236,6 380.011,2 424.232,3 

b. Finanţarea disponibilă în 

alocaţiile CCTM/bugetare 

existente 

419.565,9 357.487,5 380.011,2 424.232,3 419.565,9 357.487,5 380.011,2 424.232,3 

c. Necesitatea în alocaţii 

adiţionale în CCTM/buget (a 

- b)** 

(** Sumele negative denotă 

economiile nete) 

0,0 0,0 0,0 0,0 92.169,8 92.749,1    0,0 0,0 

3. Mijloace potențial 

disponibile pentru a acoperi 

cerințele adiționale: 

 
   

 
   

a. Finanţare externă 

disponibilă pentru a acoperi 

necesităţile adiţionale, însă 

neincluse în CCTM: 

Sursa__________ 

 
   

 
   

b. Din asistenţa tehnică 

(finanţare direct de la 

donatori) 

 
   

 
   

4. Impactul asupra 

veniturilor bugetare 
 

   
 

   

5. Necesitatea de resurse 

când nu există surse de 

finanțare (2с-3-4) 

0,0 0,0 0,0 0,0 92.169,8 92.749,1    0,0 0,0 
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Clasificarea 

funcțională (grupul 

principal, grupul) 

şi/sau  clasificarea 

pe program: 

Bugetul Asigurărilor 

Sociale de Stat 

(BASS) 

Opțiunea III „Modificarea mecanismului de indexare” (mii MDL) 

III.1 „În dependență de evoluția PIB” 
III.2.2 „Creşterea CASSO în locul SM 

(50%IPC la 50%CASSO)” 

III.3 „Semianuală (1 aprilie şi 1 octombrie 

în baza IPC şi SM semianuali)” 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

2. Impactul asupra 

cheltuielilor publice 

(pe categorii 

economice): 

       

 

    

a. Costul total al 

opţiunii  
419.565,9 357.487,5 380.011,2 440.115,5 419.565,9 366.463,2 433.513,0 541.859,4 468.624,0 458.433,4 492.705,0 562.127,4 

b. Finanţarea 

disponibilă în 

alocaţiile 

CCTM/bugetare 

existente 

419.565,9 357.487,5 380.011,2 424.232,3 419.565,9 357.487,5 380.011,2 424.232,3 419.565,9 357.487,5 380.011,2 424.232,3 

c. Necesitatea în 

alocaţii adiţionale în 

CCTM/buget (a - b)** 

(** Sumele negative 

denotă economiile nete) 

 0,0 0,0 0,0 15.883,2  0,0 8.975,7 53.501,9 117.627,1 49.058,1 100.945,9 112.693,9 137.895,0 

3. Mijloace potențial 

disponibile pentru a 

acoperi cerințele 

adiționale: 

         

   

a. Finanţare externă 

disponibilă pentru a 

acoperi necesităţile 

adiţionale, însă 

neincluse în CCTM: 

Sursa________ 

         

   

b. Din asistenţa 

tehnică (finanţare 

direct de la 

donatori) 

         

   

4. Impactul asupra 

veniturilor 

bugetare 

         

   

5. Necesitatea de 

resurse când nu 

0,0 0,0 0,0 15.883,2  0,0 8.975,7 53.501,9 117.627,1 49.058,1 100.945,9 112.693,9 137.895,0 
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există surse de 

finanțare (2с-3-4) 

 

Anexa nr. 10 Dinamica PIB trei scenarii (bază, pesimist şi optimist) în conformitate cu 

evoluţia clasică a ciclului economic 
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Anexa nr. 11  Indicatorii utilizaţi în simulare, % 

 

Anexa nr.12 Metodologia de determinare a indicatorilor utilizați pentru simulare 
 

 

a) Creștere PIB: s-a asumat ciclu clasic de creștere 

economică după 3 scenarii - bază, optimist, 

pesimist; 

 

 

 

 

b) IPC mediu anual în funcţie de evoluţia PIB, 

pentru primul an de relansare inflaţia se 

păstrează la nivelul din perioada 

declinului, similar anul de intrare în criza 

păstrează tendinţa IPC anterioară;  

 

 

 

 

IPC  baza  Pentru  PIB <= 0%, IPC = 4% 

Pentru PIB > 0%, IPC = 2% 

optimist Pentru  PIB <= 0%, IPC = 3% 

Pentru PIB > 0%, IPC = 1,5% 

pesimist Pentru  PIB <= 0%, IPC = 10% 

Pentru PIB > 0%, IPC = 5% 
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c) Creșterea salariului nominal mediu lunar 

(SM), în funcţie de evoluţia PIB;  

 

 

 

 

 

d) Creșterea minimului de existentă pentru 

pensionari (MEP) în funcţie de IPC, MEP în 

descreștere pe termen lung;  

 

 

e) Creșterea CASSO în funcţie de SM;  

 

 

 

SM baza Pentru  PIB > 0%, SM = PIB*1,5 

Pentru PIB =< 0%, SM = 0 

optimist Pentru  PIB > 0%, SM = PIB*2 

Pentru PIB =< 0%, SM = 0 

pesimist Pentru  PIB > 0%, SM = PIB*1,5 

Pentru PIB =< 0%, SM = 0 

MEP Pînă în 2021, MEP = IPC*2 

După  2021, MEP = IPC*1,5 

CASSO Pentru  PIB > 3%, CASSO = SM*1,1 

Pentru PIB >1%, CASSO = SM 

Pentru PIB =<1%, CASSO= SM*0,75  

 

Anexa nr. 13 Diferența de cheltuieli al fondului de pensii (FP) al opțiunii III față de cel al 

opţiunii I (status quo) în perioada 2010-2030 

Opţiunea III 

Diferența faţă de FP de pensii al opțiunii I (SQ) 

bază pesimist optimist 

mil. lei % mil. lei % mil. lei % 

III.1 
PIB (<0 (100% IPC), <5 (SQ), >=5 (40% 

IPC 60% SM) 
3.240,1 2,3 10.282,7 9,2 3.958,6 2,3 

III.2.1 50% MEP la 50% SM 16.117,5 11,4 33.434,7 30,0 13.699,7 8,1 

III.2.2 50% IPC la 50% CASSO 478,5 0,3 -199,9 -0,2 3.588,9 2,1 

III.3 Semianual, 1 aprilie și 1 octombrie 1.147,9 0,8 1.611,4 1,4 2.025,4 1,2 

Notă: Cheltuielile sunt actualizate la anul 2010, reieșind din rata inflaţiei estimată pentru fiecare an. Costul FP al SQ 

constituie  141.120,3 mil. lei (actualizat). Numărul pensionarilor a fost estimat în baza modelului de simulare al 

sistemului de pensii al Republicii Moldova elaborat de Zoran Anusic, Economist Superior, Banca Mondială. 
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Anexa nr. 14 Diferența de cheltuieli al FP al opțiunii III față de cel al opţiunii I (status quo) 

în perioada 2010-2030 şi rapoartele PLV/ MEP şi FP/ CASSO 

Opțiunile 

Diferenţa faţă de FP al  

opţiunii I (SQ) 
Raport PLV / MEP Raport FP / CASSO 

B P O B P O B P O 

I.SQ 
 50% IPC la 50%SM         -            -            -    64,2 33,2 83,4 109,9 137,3 86,9 

III.1 

PIB (<0 (100% IPC), <5 (SQ), 

>=5 (40% IPC 60% SM) 
2,3 9,2 2,3 65,7 36,2 85,3 112,4 150,0 88,9 

III.2.1 
50% MEP la 50% SM 11,4 30,0 8,1 71,6 43,1 90,1 122,4 178,5 93,9 

III.2.2 
50% IPC la 50% CASSO 0,3 -0,2 2,1 64,5 33,1 85,2 110,3 137,1 88,7 

III.3 
Semianual, 1 apr. şi 1 oct. 0,8 1,4 1,2 65,2 34,0 85,1 110,8 139,3 87,9 

Notă: B-bază, P-pesimist, O-optimist. Raporturile PLV/ MEP şi FP/ CASSO au fost calculate reieşind din 

componentele lor actualizate la anul 2010. 

Anexa nr. 15  Raport PLV/ MEP  la Raport FP/ CASSO în comparaţie cu cel al status quo 

(100%) pentru anii 2010-2030 (%) 

Opţiunea III 
Raport PLV/ MEP  la Raport FP/ CASSO 

faţă de SQ (100%) pentru anii 2010-2030  

bază pesimist optimist 

III.1 PIB (<0 (100% IPC), <5 (SQ), >=5 (40% IPC 60% SM) 
-0,04 -0,03 -0,01 

III.2.1 50% MEP la 50% SM 
0,14 0,32 0,10 

III.2.2 50% IPC la 50% CASSO 
-0,31 -0,52 -0,19 

III.3 Semianual, 1 aprilie și 1 octombrie 
1,20 1,84 1,17 

Notă: Efectul pozitiv al impactului fiscal este mare mare cînd raportul PLV/ MEP  este mai mare şi FP/ CASSO mai 

mic.   
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Anexa nr. 16  Impact economic  

Evoluția volumului contribuției față de bază - 2009 

 

 

Rata de dependență versus costuri  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

2010 2015 2020 2025 2030

C
re

st
e

re
a 

p
ro

ce
n

tu
al

a 
a 

co
n

tr
ib

u
ti

e
i f

at
a 

d
e

 2
0

0
9

Tendinta: povara per contribuabil

Base line 

Pesimist

optimist

23%

0

5

10

15

20

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2005 2010 2015 2020

R
/1

0
0

 
P

A

M
ili

o
an

e
  M

D
L 

C
o

st
u

l 
In

d
e

xa
ri

i

Tendinta Rata Dependenta versus costuri

Actual 50%IPC 50%SM (SQ)

PIB (<0,<5,>=5)



[158] 
 

Anexa nr. 17 Metodologie calcul a impactului social  

Datele: Bugetul Gospodăriilor Casnice  

Total respondenţi: 16.420 

Total pensionari: 4.677 

Pensionari principala sursă de venit pensia: 3.060 (eșantion de lucru) 

1. Calculam incidenţa sărăciei RS (α=0) pentru eșantion în baza venitului/cheltuieli consum pină la 
indexare  

 

IS = q (numărul pensionarilor săraci) / n (total pensionari eșantion) 

RS măsoară câte dintre persoanele cuprinse în eșantion au venit/consum mai mic decât un prag de 

referinţă (pragul relativ al sărăciei/minimul de existenta pentru pensionari); 

 

2. Calculam incidenţa sărăciei  pentru eșantion în baza venitului/cheltuieli consum după indexare 
(per opţiune) 

    
𝑞 

𝑛
 

venitul nou fiind calculat :                                                   
         

3. Calculăm profunzimea sărăciei PS (α=1) pentru eșantion în baza venitului/cheltuieli consum pînă 
la indexare  

 

𝑃   𝑞        

PS reprezintă deficitul mediu de consum al populaţiei (eșantion) în raport cu pragul sărăciei; costul 

deplasării tuturor săracilor deasupra pragului sărăciei.  

4. Calculăm profunzimea sărăciei pentru eșantion în baza venitului/cheltuieli consum după 
indexare (per opţiune) 
 

𝑃    𝑞                 
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Anexa nr. 18 Dinamica raportului PLV / MEP (media a 5 ani) pentru anii 2010-2014 

(obiectiv 1) 

Opţiunile 

Raport  

PLV / MEP 

Diferenţa raportului PLV / MEP 

faţă de anul precedent, p.p. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I.1 50% IPC la 50%SM (SQ) 

62,4% 

3,1 4,2 4,1 4,7 0,8 

III.1 
PIB (<0 (100% IPC), <5 (SQ), >=5 (40% 

IPC 60% SM) 
3,1 4,2 4,1 4,7 0,9 

III.2.1 50% MEP la 50% SM 
3,1 4,2 4,1 4,7 0,8 

III.2.2 50% IPC la 50% CASSO 
3,1 4,2 4,2 5,0 1,1 

III.3 Semianuală, 1 aprilie și 1 octombrie  
3,6 4,6 4,6 5,3 1,1 

III.4 
Semianuală condiţionată de evoluţia IPC 

din semestrul 1 
3,6 4,2 4,1 4,7 0,8 

Notă: 62,4% este media rapoartelor PLV / MEP din anii 2005-2009. Estimările sunt efectuate în baza prognozei 

oficiale. Pentru anii 2010-2014 s-a asumat MEP=IPC, deoarece lipseşte prognoza oficială pentru MEP. 

 

  



[160] 
 

Anexa nr. 19  Dinamica raportului PLV / MEP (anual) pentru anii 2010-2014 (obiectiv 2) 

Opţiunile 

Raport  

PLV / MEP 

Diferenţa raportului PLV / MEP 

faţă de anul precedent, p.p. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

I.1 50% IPC la 50%SM (SQ) 

78,2% 

-1,3 1,4 0,7 1,0 2,0 

III.1 
PIB (<0 (100% IPC), <5 (SQ), >=5 (40% 

IPC 60% SM) 
-1,3 1,4 0,7 1,2 2,3 

III.2.1 50% MEP la 50% SM 
-1,3 1,4 0,7 1,0 2,0 

III.2.2 50% IPC la 50% CASSO 
-1,3 1,5 1,3 1,7 2,3 

III.3 Semianual, 1 aprilie și 1 octombrie  
1,3 1,2 1,0 1,4 0,8 

III.4 
Semianuală condiţionată de evoluţia IPC 

din semestrul 1 
1,1 -0,9 0,7 1,0 2,0 

Notă: Estimările sunt efectuate în baza prognozei oficiale. Pentru anii 2010-2014 s-a asumat MEP=IPC, deoarece 

lipseşte prognoza oficială pentru MEP. 

 

Anexa nr. 20 Analiza multicriterială 

Analiza multicriterială  

(opțiunea cu punctaj maxim trebuie să fie cea recomandată) 

 

 Impact fiscal – impactul asupra resurselor bugetare ale statului 
o Înalt (4) – potenţial de economisire a mijloacelor financiare 
o Semnificativ (3) –resurse disponibile în buget 
o Mediu (2) – dificultăţi în disponibilitatea resurselor în buget în anumite perioade  
o Redus (1) – vor fi necesare mijloace financiare suplimentare considerabile  
 

 Impact economic – impactul asupra contribuabililor în cazul politicii publice analizate 
o Înalt (4) – eficient în sensul costului şi contribuţiei la rezultate  
o Semnificativ (3) – eficient aproape în toate aspectele 
o Mediu (2) – mai puţin eficient 
o Redus (1) – multe dezavantaje 
 

 Impact social şi asupra sărăciei – asupra pensionarilor în cazul politicii publice analizate 
o Înalt (4) – eficient în sensul costului şi contribuţiei la rezultate  
o Semnificativ (3) – eficient aproape în toate aspectele 
o Mediu (2) – mai puţin eficient 
o Redus (1) – multe dezavantaje 
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 Impact administrativ – asupra sistemului (schimbări IT, instituțional, de personal, legislativ etc.)  
o Înalt (4)– opţiunea nu necesită schimbări ale sistemului existent  
o Semnificativ (3) – opţiunea poate necesita anumite ajustări ale sistemului, dar minore (de ex. 
legislativ) 
o Mediu (2) – opţiunea necesită anumite ajustări ale sistemului  
o Redus (1) – opţiunea necesită schimbarea radicală a sistemului 

 

Criteriile de evaluare   
Puncte  

(1-4) 

Pondere 

(0-1) 
Impact 

Opțiunea I. Status quo   2,6 

Impact fiscal 4 0,2 0,8 

Impact social 1 0,4 0,4 

Impact economic 3 0,2 0,6 

Impact administrativ 4 0,2 0,8 

Opțiunea II. Indexare ad hoc   2,0 

Impact fiscal 1 0,2 0,2 

Impact social 3 0,4 1,2 

Impact economic 2 0,2 0,4 

Impact administrativ 1 0,2 0,2 

Opțiunea III. Modificarea mecanismului de indexare   2,8 

Impact fiscal 2 0,2 0,4 

Impact social 4 0,4 1,6 

Impact economic 1 0,2 0,2 

Impact administrativ 3 0,2 0,6 
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PROPUNEREA DE POLITICĂ PUBLICĂ 

privind reducerea prešului cu amănuntul 

pentru 10 denumiri de medicamente esenšiale 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŠII 
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PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 

DENUMIREA POLITICII PUBLICE:  Reducerea preţului cu amănuntul pentru 10 denumiri de medicamente 

esenţiale. 

INSTITUŢIA INIŢIATOARE:  Ministerul Sănătăţii 

 

7. DESCRIEREA 
PROBLEMEI 

Printre priorităţile principale ale politicilor publice din domeniul sănătăţii se află şi 

garantarea accesului la medicamente sigure şi efective. Este important ca 

cheltuielile pentru produsele farmaceutice, atât publice, cât şi cele private, să nu 

devină excesive şi prin urmare să submineze eforturile autorităţilor publice în 

identificarea priorităţilor, formularea şi realizarea politicilor publice. Asigurarea 

echităţii şi eficienţei, care subînţelege utilizarea corectă a resurselor limitate în 

scopul îmbunătăţirii sănătăţii populaţiei, dar şi a satisfacţiei necesităţilor 

pacienţilor, sunt printre obiectivele de bază ale sistemului sănătăţii. 

În condiţia în care Republica Moldova este cea mai săraca ţară din Europa, dar și cu 

suprapunerea crizei economice actuale, sistemul sănătăţii reuşeşte cu greu să 

asigure accesul adecvat al populaţiei la servicii calitative de sănătate. Resursele 

financiare limitate pe de o parte, dar si o capacitate redusă de cumpărare a 

populaţiei fac ca necesităţile existente în sistem să fie acoperite doar parţial. 

Bunurile importate cum ar fi medicamentele devin mai scumpe, iar posibilităţile de 

acoperire a necesităţilor în cadrul sistemului de sănătate rămân reduse. Impactul 

general al preţului în creştere al medicamentelor asupra sănătăţii pe parcursul 

crizei economice constă şi în faptul că cheltuielile individuale scad pe măsură ce 

scad veniturile. 

În aceste condiții două grupuri ale populației: copii şi persoanele vârstnice, au cel mai mult de 
suferit, având de obicei nevoie de mai multe servicii medicale, dar şi un acces economic mai scăzut. 
Rata sărăciei absolute în rândul persoanelor vârstnice constituie 33.1%, iar a copiilor – 27.4% față de 
22.8% în rândul populației economic active. De asemenea se atestă o inechitate sporită a accesului 
la medicamente în rândul copiilor şi al persoanelor vârstnice. În baza datelor Biroului Național de 
Statistică (2009) şi a metodologiei propuse de Banca Mondială (O’Donnell, 2008), au fost construite 
curbele de concentrare a nivelului de acces la medicamente pentru categoriile vizate după indicele 
de consum. Astfel s-a stabilit că atât copii, cât şi persoanele vârstnice din familii cu o bunăstare 
redusă au procurat mai rar medicamente în urma adresării la medic în luna de studiu cu un indice de 
concentrare de -0.04 şi -0.06 respectiv (Anexa 1,  
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Figura 3). Au fost analizaţi doar copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 17 ani din motiv 

că copiii 0-5 ani beneficiază de o listă de medicamente compensate integral în 

cadrul AOAM. 

Având în vedere că cheltuielile publice şi private pentru produse farmaceutice ca 

proporţie din totalul cheltuielilor de sănătate în Republica Moldova au ajuns la un 

nivel aproximativ de 40% în 2006, faţă de 23% în 2003, şi continuă să fie în creştere, 

iar cheltuielile private variază de la 10% la 80% din totalul cheltuielilor pentru 

produsele farmaceutice, povara economică asupra persoanelor din categoriile 

vulnerabile este destul de înaltă. 

Protejarea cheltuielilor pentru sănătate, în condiţiile vulnerabilităţii tot mai mari a 

populaţiei, are o importanţă crucială pentru atenuarea consecinţelor sociale ale 

declinului economic. Copiii şi persoanele vârstnice sunt deosebit de vulnerabili în 

faţa crizei economice şi prin urmare, accesul economic la medicamente pentru 

aceste categorii este mult mai limitat în comparaţie cu alte grupuri ale populaţiei. 

Aceasta se datorează în special faptului că copiii şi persoanele vârstnice sunt mai 

receptivi faţă de factorii de risc, au o incidenţă şi prevalenţă sporită a maladiilor, şi 

au nevoie de mai multe servicii medicale şi respectiv produse farmaceutice. 

Prin urmare accesibilitatea economică redusă la medicamente utilizate în 

tratamentul copiilor şi persoanelor vârstnice constituie o problemă prioritară de 

sănătate publică şi necesită intervenţia autorităţilor publice în scopul ameliorării 

situaţiei create. 

Cauzele problemei 

Cauzele accesului economic redus la medicamente pot fi împărţite în trei categorii 

mari (Anexa 1, Figura 2). Prima categorie de factori ţine de capacitatea redusă de 

procurare a populaţiei favorizată de rata înaltă a sărăciei, criza economico-

financiară, nivelul sporit de şomaj şi alţi factori socio-economici, care în comun duc 

la incapacitatea de procurare a medicamentelor de către categoriile vizate. 

Cea de-a doua categorie de factori care reduce accesul economic la medicamente 

este legat de mecanismul de creare a preţurilor. Preţul exagerat la preparatele 

farmaceutice este cauzat la rândul său de: mărirea preţurilor la medicamente de 

către producători, prevalarea medicamentelor de import (doar 13% a produselor 
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farmaceutice au o provenienţă autohtonă), TVA pentru medicamentele de import, 

preţurile înalte pentru antrepozitele vamale, mecanismul rigid al adaosului 

comercial. 

Şi ce-a de-a treia categorie a cauzelor include mecanismul existent de rambursare a 

cheltuielilor pentru medicamente. Acumulările insuficiente la fondurile AOAM nu 

permite lărgirea listei de medicamente esenţiale compensate şi nici mărirea cotei 

de compensare pentru aceste medicamente.  

În consecinţă, dacă nu se va interveni întru soluţionarea problemei identificate, 

vom înregistra o rată sporită a morbidităţii şi a mortalităţii. În cele din urmă, 

sporirea ratei de morbiditate va duce la cheltuieli suplimentare sub formă de 

cheltuieli de tratament sau ajutor social, iar ulterior, incapacitatea de muncă – la 

reducerea încasărilor la buget. 

Piața produselor farmaceutice în Republica Moldova 

Volumul medicamentelor de pe piaţa farmaceutică din Republica Moldova, în 

termeni naturali, a crescut cu mai mult de 30% de la aproximativ 90 milioane $SUA 

în 2006 la aproximativ 121 milioane $SUA în 2007 (AM 2008). Cota-parte a 

medicamentelor prescrise (Rx) a ajuns la 64% din valoarea totală a vânzărilor; 

medicamentele OTC (fără prescripţie medicală) a constituit respectiv 36%. 

În perioada anilor 2005–2009, dinamica preţurilor la medicamente în Republica 

Moldova a fost în creştere permanentă neuniformă. Cea mai mare creştere a avut 

loc în 2006 (23.74%), care a fost condiţionată de aplicarea a TVA de 8%, urmată de 

o reducere a creşterii până la 4.8% în 2008. Pentru anul 2009 s-a înregistrat o 

creştere a preţurilor la medicamente de cca. 15.9%. Estimările recente 

demonstrează, că preţul la unele medicamente în Republica Moldova este de 2-3 

ori mai mare decât în ţările din regiune. 

Aproximativ 5739 denumiri comerciale, din care 36% constituie produse esenţiale, 

şi aproximativ 830 DCI (Denumiri Comune Internaţionale) au fost înregistrate pe 

piaţa farmaceutică din Republica Moldova până în 2007 (AM 2008). Disponibilitatea 

efectivă de produse farmaceutice în Republica Moldova în mare măsură depinde de 

import; producţia naţională de farmaceutice este dinamică, dar încă limitată - există 

22 de întreprinderi farmaceutice, din care 3 întreprinderi de produse generice. Cel 

mai mare producător este S.A. ÎS „Farmaco”. Totuşi, produsele farmaceutice locale 

asigură doar 13% din aprovizionarea naţională cu produse farmaceutice în termeni 

naturali, restul fiind importate. 

Majoritatea importurilor (56%) sunt medicamente pe-brevet. Cota de medicamente 

generice a fost în scădere de la 60% în 2005 la 44% în 2007 (MS 2008). Cu aceasta, 

Republica Moldova urmează tendinţa comună pentru ţările în tranziţie privind 
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creşterea cererii de medicamente de marcă. Medicamentele sunt importate din 

peste 50 de ţări. Primele patru ţări în din listă sunt Germania, Ungaria, Elveţia şi 

Rusia. Urmate de mai multe ţări - noi membre ale UE, cum ar fi Slovenia şi Bulgaria, 

precum şi noi lideri în producere de generice din Asia de Sud-Est, cum ar fi India şi 

Vietnam. Cota parte a primelor 10 ţări importatoare formează circa 70% din 

volumul total al importului (AM 2008). 

Din totalul medicamentelor livrate pe piaţă, 22% constituie grupul de medicamente 

administrat în patologii ale tractului digestiv şi metabolism, 12% pentru sistemul 

cardiovascular, şi 12% pentru sistemul respirator. 

Politicile existente 

Politica Naţională de Sănătate a Republicii Moldova, cât şi Strategia de dezvoltare a 

sistemului de sănătate în perioada 2008-2017 prevăd facilitarea accesibilităţii fizice 

şi economice a medicamentului pentru populaţia ţării. Obiectivul în cauză 

constituie o prioritate a politicilor promovate de Ministerul Sănătăţii. 

Reglementarea preţurilor la medicamente prezintă unul dintre cele mai complexe şi 

dificile procese din domeniul activităţii farmaceutice. Totodată, formarea preţurilor 

este punctul cheie prin care Statul îşi poate manifesta acţiunile de reglementare a 

pieţei farmaceutice. Evolutiv, în Republica Moldova sistemul de formare a 

preţurilor la medicamente a trecut prin câteva etape: În prima etapă (până în 1995) 

preţurile erau stabilite în mod centralizat, cu indicarea acestora în catalogul de 

preţuri; La etapa a doua (1996-1997), s-a aplicat adaosul comercial liber, dar cu 

adaos limitat în mărime de 20% pentru o listă redusă de medicamente; Etapa a 

treia (1998) e caracterizată prin aplicarea adaosului comercial limitat în mărime de 

până la 50%, iar repartizarea cotei între angrosişti şi detalişti (farmacii) se efectua 

de comun acord; şi ultima etapă, în baza Hotărîrii Guvernului nr. 533 din 

11.06.1999, privind modificarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 603 din 

2.07.1997, s-a efectuat micşorarea mărimii adaosului comercial total până la 40%, 

cu stipularea expres a limitei maxime pentru angrosişti şi detailiști. 

Astfel, în ambele sisteme de circulaţie a medicamentelor (cu ridicata şi cu 

amănuntul) sunt prevăzute reglementări prin aplicarea adaosului comercial limitat 

la formarea preţurilor, atât la medicamentele autohtone, cât şi la cele din import, 

iar limita adaosului comercial pentru agenţii economici, care importă medicamente, 

indiferent de numărul de intermediari, constituie maximum 15%, în timp ce 

produsele farmaceutice realizate în farmacii cu amănuntul pot avea un adaos 

comercial de până la 25%. 

De remarcat, că întru asigurarea accesibilităţii fizice şi economice a populaţiei din 

localităţile rurale la medicamente, în instituţiile medico-sanitare publice Centrul 

Medicilor de Familie au fost create şi funcţionează Secţii de asistenţă cu 
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medicamente şi dispozitive medicale (farmacie), cu filialele acesteia, în care se 

aplică 15% adaos comercial, totalul constituind 30%, pe când în farmaciile 

comunitare acest adaos comercial constituie per ansamblu 40%. 

În Moldova este oficial adoptată lista medicamentelor esenţiale (LME), care poate fi 

accesată pe site-ul Agenţiei Medicamentului. Ea se bazează pe recomandările 

Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) şi este adaptată la condiţiile naţionale 

specifice in funcţie de morbiditate. LME este revăzută şi revizuită în mod regulat cu 

privire la includerea sau excluderea de medicamente noi sau învechite. Per 

ansamblu, totalul cheltuielilor pentru medicamente suportate de instituţiile 

medicale de stat se majorează anual, şi au constituit cca. 381.6 milioane lei în 2008. 

Prin urmare, aproximativ 25% din costurile pentru produse farmaceutice sunt 

suportate de bugetul de stat. Această cotă a crescut treptat de la 16% în 2000 la 

20% în 2003 şi după un salt până la 36% în 2005, a revenit la 21% în 2006. 

Există un sistem paralel de acoperire şi de rambursare a costurilor la medicamente. 

Înainte de toate, există o listă de medicamente în funcţie de substanţă activă, care 

sunt rambursate din bugetul Fondului asigurărilor obligatorii de asistenţă 

medicală(FAOAM). Această listă de medicamente eligibile pentru rambursare este 

aprobată de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) şi 

Ministerul Sănătăţii. Pentru a. 2010 lista a fost extinsă cu medicamente 

predestinate tratamentului copiilor şi maturilor, inclusiv de vârsta a treia, cu 

medicamente psihotrope şi anticonvulsivante, antidiabetice, etc. 

Pentru rambursarea medicamentelor compensate, CNAM contractează farmacii, 

care sunt apoi direct rambursate pentru distribuirea de medicamente pacienţilor. 

Rambursarea medicamentelor eligibile urmează un sistem de preţuri de referinţă: 

medicamentele sunt rambursate până la o sumă fixă, bazată pe preţul minim al 

clasificărilor ATC pe piaţă. Deoarece preţurile diferă nu doar la produse, ci şi între 

aceleaşi produse în toată ţara (de exemplu, medicamentele în zone îndepărtate 

sunt comparativ mai scumpe), la final, cota de rambursare (şi suma totală a 

pacientului de co-plata) diferă în funcţie de produse şi localitate. În 2009, 

cheltuielile CNAM pentru rambursarea medicamentelor compensate s-a ridicat la 

aproximativ 75 milioane lei.  

In afara de aceasta, există Programe Naţionale şi programe speciale de sănătate 

pentru care Ministerul Sănătăţii acoperă costurile pentru tratarea pacienţilor ce 

necesită tratamente speciale costisitoare efectuate în ambulatoriu. Aceste 

medicamente sunt direct acoperite din bugetul Ministerului Sănătăţii şi cheltuielile 

se estimează la circa 95 milioane lei. 

Dintre donatorii internaţionali  un rol important în aprovizionarea cu produse 

farmaceutice îl are Fondul Global de combatere SIDA, a tuberculozei şi malariei, 

care a furnizat în 2008 medicamente antiretrovirale utilizate în terapia HIV/SIDA 
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(577,143 $SUA), precum şi medicamente anti-tuberculoase (866,604 $SUA). 

Lista selectată de medicamente 

În cadrul procesului participativ cu implicarea specialiştilor principali ai 

Ministerului Sănătăţii, ai Agenţiei Medicamentului şi CNAM, având la bază 

principiile medicinii bazate pe dovezi, protocoalele clinice, studiile în domeniu, cât 

şi povara economică asupra populaţiei şi asupra bugetului public, au fost selectate 

zece denumiri de medicamente esenţiale care ar avea un impact economic mai 

important asupra copiilor şi a persoanelor vârstnice. 

Produsele medicamentoase selectate figurează în lista medicamentelor 

compensate din FAOAM şi au fost prescrise cel mai frecvent în cadrul AOAM şi 

pornind de la faptul, că printre ele prevalează medicamentele parţial compensate, 

povara economică asupra populaţiei continuă a fi una majoră. La selectarea 

acestor medicamente s-a luat în vedere şi indicatorii de morbiditate pentru 

categoriile ţintă. Astfel, aceste medicamente sunt utilizate cel mai frecvent în 

maladiile mai des întâlnite la copii: patologii ale sistemului respirator, maladii 

infecţioase şi parazitare, şi ale aparatului digestiv, precum şi la persoanele 

vârstnice: patologii cardiovasculare, digestive şi ale aparatului respirator. 

Lista selectată conţine 10 denumiri comune internaţionale (DCI), care se extinde în 

peste 180 denumiri comerciale, înregistrate în Republica Moldova. Lista selectată 

de DCI este următoarea: Amoxicillinum; Salbutamolum; Pancreatinum; Acidum 

ursodeoxycholicum; Amlodipinum; Lisinoprilum; Bisoprololum; Ferrosi sulfas plus 

Acidum ascorbinicum; Mebendazolum; Paracetamolum. 

 

8. SCOPUL ŞI 
OBIECTIVELE 
POLITICII 
PUBLICE 

Scopul: Facilitarea accesului copiilor şi a persoanelor vârstnice la 

medicamente esenţiale utilizate în tratamentul celor mai frecvente 

maladii. 

Obiectiv:  Reducerea cu 15% de la 1 ianuarie 2011 a cheltuielilor populaţiei 

aferente procurării a 10 denumiri de medicamente esenţiale, 

utilizate mai frecvent în tratamentul copiilor şi a persoanelor 

vârstnice. 

 

9. BENEFICIARII 
POLITICII 

 

Beneficiarul 1:  Copiii. Copii sunt considerate persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 

şi 17 ani, 11 luni şi 29 zile. La data de 1 ianuarie 2009 în Republica 

Moldova locuiau circa 787 mii copiiError! Bookmark not defined.. 

Beneficiarul 2:  Persoane vârstnice. Persoane vârstnice sunt consideraţi cei cu 

vârsta egală sau mai mare de 65 ani. La data de 1 ianuarie 2009 în 
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Republica Moldova locuiau circa 366 mii persoane vârstnice1. 

 

10. OPŢIUNI DE 
SOLUŢIONARE A 
PROBLEMEI 

Opțiunea 1. Status quo – neintervenţia în situaţia existentă; 

Opțiunea 2. Revizuirea mecanismului de rambursare a medicamentelor din lista 

identificată în cadrul AOAM; 

Opțiunea 3. Reducerea adaosului comercial pentru medicamentele din lista 

identificată; 

Opțiunea 4.  Plafonarea preţurilor la medicamentele identificate. 

 

11. OPŢIUNI DE 
SOLUŢIONARE A 
PROBLEMEI 

Analiza opțiunii 1:  Status quo– neintervenția în situația existentă. 

Argumentare: În situaţia existentă la moment, odată cu creşterea continuă a 

preţului la produsele farmaceutice, se accentuează şi povara economică asupra 

populaţiei generale şi în special asupra categoriilor vulnerabile. 

În prezent există o listă de medicamente compensate din fondurile asigurărilor 

obligatorii de asistenţă medicală (AOAM), aprobată prin ordinul comun al MS şi 

CNAM nr. 545/215-A din 30.12.09. Această listă conţine: 

- 27 denumiri comune internaţionale (DCI), compensate parţial; 
- 24 DCI compensate 100% pentru copii de vârsta 0-5 ani; 
- 1 DCI compensat 100% pentru copii de vârsta 0-18 ani; 
- 2 DCI compensate 100% pentru profilaxia şi tratamentul anemiilor la femei 

gravide; 
- 21 DCI psihotrope şi anticonvulsivante compensate 100% pentru tratamentul în 

condiţii de ambulatoriu; 
- 1 DCI compensat parţial Pentru tratamentul maladiilor neurologice în condiţii de 

ambulatoriu; 
- 3 DCI antidiabetice compensate 90% pentru tratamentul în condiţii de 

ambulatoriu. 
Principiile de funcţionare ale mecanismului de compensare sunt următoarele: 

- Pacienţii beneficiază de compensarea la medicamente doar în baza unei 

prescripţiei emise de medicul de familie; 

- Până în prezent, unele medicamente sunt compensate în volum de 100% pentru 

copii în vârstă de 0-5 ani (24 DCI), sau alte categorii de pacienţi (3 DCI), în timp 

ce nu sunt compensate în nici un fel pentru alte categorii; 

- O parte dintre medicamente sunt compensate parţial printr-o sumă fixă (27 

DCI); 



[170] 
 

- În cazul medicamentelor compensate parţial, pacientul achită în farmacia 

comunitară diferenţa dintre preţul cu amănuntul şi suma compensată; 

- În farmaciile comunitare contractate de CNAM, medicamentele compensate au 

un adaos comercial de maxim 30% la preţul de achiziţie, în timp ce celelalte 

produse medicamentoase au un adaos de maxim 40%; 

- Până la finele anului 2009, beneficiarii medicamentelor compensate erau doar 

persoanele asigurate, iar începând cu 2010, şi persoanele neasigurate 

beneficiază de asistenţă medicală primară acoperită din cadrul FAOAM. 

Neajunsuri:  

- Copii de vârstă 5-18 ani şi persoanele vârstnice nu beneficiază de medicamente 
compensate integral, ca şi în cazul copiilor de 0-5 ani; 

- Medicamentele compensate parţial acoperă în mediu 61% din costul cu 
amănuntul (pentru lista identificată de 10 DCI, 2009), ceea ce micşorează doar 
parţial povara asupra categoriilor vulnerabile ale populaţiei; 

Deşi o parte dintre medicamentele esenţiale sunt compensate parţial sau total în 

cadrul AOAM, iar copiii şi persoanele vârstnice beneficiază de asigurare medicală 

din contul Statului, aceasta nu reduce substanţial povara economică pentru aceste 

categorii ale populaţiei în aprovizionarea cu produse farmaceutice. 

Beneficii: Opţiunea în cauză nu are beneficii evidente din motiv că sistemul 

sănătăţii la nivelul dezvoltării sale nu este în stare să ofere o siguranţă financiară 

mai înaltă pentru persoanele vulnerabile. Preţurile la produsele farmaceutice sunt 

influenţate în mare măsură de legile economiei de piaţă, iar mecanismul de 

formare a preţului este depăşit şi necesită o revizuire urgentă. 

Impactul fiscal: Accesul limitat la medicamente favorizează menţinerea unui nivel 

înalt al morbidităţii şi a ratei de cronicizare a maladiilor cu recidivări şi necesitatea 

tratamentului adiţional, inclusiv spitalicesc, ceea ce măreşte substanţial cheltuielile 

adiţionale pentru îngrijiri şi tratament, asistenţă socială şi cheltuieli publice legate 

de pierderea capacităţii de muncă. 

În plus, lipsa unui mecanism eficient de formare a preţului, duce la creşterea 

artificială a diferenţei dintre preţul producătorului şi cel cu amănuntul, care are un 

impact negativ atât asupra buzunarului cetăţeanului de rând, cat şi a bugetului 

public, care acoperă cheltuielile pentru medicamente la nivelul spitalicesc de 

asistenţă medicală, precum şi rambursează parţial sau integral costul 

medicamentelor în cadrul AOAM pentru tratamentul ambulatoriu. 

Neintervenţia statului în situaţia existentă va păstra situaţia existentă în care 

populaţia acoperă aceeaşi proporţie a costului pentru medicamentele utilizate, iar 

din motivul ascensiunii preţului la produsele farmaceutice, povara totală asupra 
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populaţiei va creşte. Din acelaşi motiv, impactul asupra bugetului public va fi de 

asemenea mai accentuat.  

Pentru anul 2009, suma rambursată din contul FAOAM pentru lista de 10 

medicamente identificată a fost de 41,4 mln. MDL (Anexa 1, Tabelul 1), ceia ce a 

constituit 61% din preţul cu amănuntul la aceste medicamente. Impactul acestei 

compensări asupra bugetului public este unul important, având in vedere că suma 

achitată pentru toate medicamentele compensate din FAOAM în acelaşi an a 

constituit în jur de 75 mln. MDL.  

Având în vedere tendinţa existentă de creştere continuă a preţului la medicamente, 

care a fost estimată la 4-6% anual pe termen mediu, dar şi faptul că începând cu 

2010 vor beneficia de medicamente compensate, în cadrul asistenţei medicale 

primare, nu doar persoanele asigurate, dar toată populaţia, putem presupune o 

creştere a numărului total al beneficiarilor. În urma estimărilor efectuate, având la 

bază cele menţionate mai sus, dar şi indicatorii de incidenţă şi prevalenţă, şi analiza 

comparativă a datelor de compensare a medicamentelor pentru primele două luni 

ale anului 2010 şi perioada similară din 2009, au fost modelate cheltuielile din 

bugetul public pentru următorii trei ani. Astfel, se estimează că cheltuielile de 

compensare a celor 10 medicamente în cazul acestei opţiuni vor constitui 43.4 mln. 

MDL pentru 2011, cu o creştere aproximativă de 5 % anual până în 2013 (Anexa 1, 

Tabelul 2). 

Impactul administrativ: Agenţia Medicamentului este instituţia abilitată să 

monitorizeze procesul de aprovizionare şi mecanismul de formare a preţurilor la 

produsele farmaceutice, având drept scop de bază realizarea politicii statului în 

domeniul medicamentului şi activităţii farmaceutice. Capacităţile existente ale 

instituţiei în cauză sunt suficiente pentru îndeplinirea funcţiilor de bază ale 

Agenţiei.  

Cu toate acestea, migraţia cadrelor farmaceutice este un fenomen tot mai frecvent 

întâlnit. Exodul specialiştilor din farmacii, în special din localităţile rurale, duce la 

insuficienţa acută de cadre farmaceutice. Totodată, reţeaua farmaceutică din 

localităţile urbane continuă să se extindă, în timp ce populaţia rurală este 

defavorizată în acest sens, având un acces mai redus la medicamente.  

Concurenţa de pe piaţa farmaceutică din Republica Moldova nu a dus la sporirea 

accesibilităţii economice a populaţiei la medicamente, dar la instituirea câtorva 

reţele farmaceutice, care continuă să furnizeze medicamente la preţuri înalte, 

urmărind în primul rând profitul. 

Preţurile înalte la medicamente şi respectiv accesul economic redus, cauzează 

insatisfacţia pacienţilor şi concomitent a medicilor faţă de rezultatele tratamentului 

şi de calitatea serviciilor prestate. Totodată, preţurile înalte la medicamente 
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favorizează intervenţia neraţională a farmaciştilor prin schimbarea prescripţiilor 

medicale, sau promovarea medicamentelor mai costisitoare, astfel exercitând un 

impact economic negativ asupra pacientului. 

Imperfecţiunea cadrului legal nu creează impedimente pentru apariţia schemelor 

frauduloase de livrare a medicamentelor pe piaţa farmaceutică şi apariţia 

fenomenelor de corupţie. Totodată se atestă promovarea agresivă a 

medicamentelor de către reprezentanţele companiilor farmaceutice cu implicarea 

personalului medical şi a farmaciştilor. 

Nu funcţionează pe deplin Sistemul Informaţional Automatizat „Nomenclatorul de 

Stat al Medicamentelor” (SIA”NSM”), care joacă un rol important în evidenţa 

fluxului de medicamente pe piaţă. În 123 localităţi rurale SIA”NSM” nu este 

implementat până în prezent. 

Impactul economic: Agenţii economici activează conform normelor stabilite până în 

prezent şi în condiţiile actuale de funcţionare a pieţii farmaceutice, în care formula 

de calcul al veniturilor şi cheltuielilor este neschimbată, ei nu suportă costuri 

suplimentare. În acelaşi timp, povara asupra farmaciilor comunitare, care au 

încheiat contracte cu CNAM, alcătuieşte porţiunea de venit ratat din motivul 

adaosului comercial redus pentru medicamentele compensate (reducerea 

adaosului comercial pentru aceste medicamente de la 25% la 15%). Această povară 

a fost estimată pentru a. 2011 la cca. de 5.2 mln MDL(Anexa 1, Tabelul 2). 

Tempoul creării locurilor noi de muncă este unul moderat, concomitent nu sunt 

condiţii pentru extinderea pieţii farmaceutice, iar oportunităţile de investiţii 

modeste. Reţelele farmaceutice formate ca rezultat al concurenţei, nu sunt 

interesate să asigure accesibilitatea la medicament în localităţile rurale unde nu 

există farmacii comunitare. 

Impactul Social: Opţiunea în cauză are un impact social negativ din motivul scăderii 

continui a siguranţei financiare a populaţiei. Dat fiind că cea mai înaltă incidenţă şi 

prevalenţă a maladiilor se înregistrează în rândul copiilor şi persoanelor vârstnice, 

categoriile vizate utilizează mai frecvent produse medicamentoase. Deşi aceste 

categorii ale populaţiei fac parte din persoanele asigurate de Stat şi beneficiază de 

medicamente compensate în cadrul AOAM, preţul înalt şi necesitatea sporită de 

utilizare a medicamentelor duc la un acces economic redus. 

În condiţiile în care acumulările la FAOAM sunt insuficiente, iar capacităţile 

financiare ale cetăţenilor reduse, dreptul la sănătate, în special pentru categoriile 

vulnerabile este lezat şi în consecinţă aceste pături ale populaţiei nu pot beneficia 

de un volum adecvat de servicii medicale calitative şi medicamente esenţiale, ceea 

ce în consecinţă se răsfrânge asupra sănătăţii. 
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Ne-intervenirea în situaţia existentă va duce în continuare la sporirea incapacităţii 

de procurare a medicamentelor esenţiale utilizate în tratamentul copiilor şi 

persoanelor vârstnice, sau va limita accesul la alte bunuri, ce în consecinţă va avea 

un impact negativ asupra nivelului de sărăcie a populaţiei. 

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri: Există riscul reducerii în continuare a accesibilităţii la medicamentele 

esenţiale, în special pentru persoanele dezavantajate. 

Analiza opțiunii 2:  Revizuirea mecanismului de rambursare a medicamentelor 

din lista identificată în cadrul AOAM 

Argumentare: Potrivit prevederilor actelor normative în vigoare beneficiarii 

medicamentelor esenţiale compensate din fondul AOAM sunt persoanele înscrise 

pe lista medicului de familie (asigurate, cât şi persoane neasigurate), respectiv şi 

categoriile: copii şi persoanele de vârsta a treia. 

Pornind de la faptul, că pentru medicamentele parţial compensate, rambursarea 

din FAOAM constituie o suma fixă, care constituie în mediu 61% din preţul 

medicamentului (pentru lista selectată), povara economică pentru pacient continuă 

a fi mare. Preţul înalt la medicamente şi gradul înalt al sărăciei şi veniturile reduse 

ale populaţiei, determinate de criza economică cu care se confruntă Republica 

Moldova, cauzează accesul economic scăzut al categoriilor vulnerabile la produsele 

farmaceutice esenţiale utilizate frecvent în cazul celor mai prevalente maladii în 

conformitate cu protocoalele existente de tratament. 

S-a înregistrat o majorare a alocaţiilor din FAOM pentru rambursarea 

medicamentelor compensate până în prezent. Cu toate acestea, pentru următorii 

ani se prevede o stopare a creşterii veniturilor la FAOAM sau chiar o reducere a lor 

legate atât de criza economică actuală, cât şi de stagnarea creşterii contribuţiei 

procentuale la salariu achitată de asigurat. 

Opţiunea în cauză prevede o creştere a gradului de compensare a medicamentelor 

în aşa fel, încât beneficiarii să achite cu 15% mai puţin din preţul cu amănuntul 

pentru fiecare produs farmaceutic în parte. Medicamentele din lista celor 

rambursate integral în prezent vor fi in continuare rambursate 100% pentru 

aceleaşi categorii ale populaţiei. Lista identificată de medicamente va fi disponibilă 

pentru toată populaţia înregistrate la medicul de familie în baza prescripţiilor 

medicale (reţetelor). 

Acțiuni propuse pentru opțiunea dată: 

1. Modificarea şi completarea Hotărîrii de Guvern 1372 din 23 decembrie 2005, cu 

privire la modul de compensare a medicamentelor în condiţiile asigurării 
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obligatorii de asistenţă medicală, în conformitate cu prevederile opţiunii date; 

2. Modificarea şi completarea Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi al 

Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină Nr. 545/215-A din 30 decembrie 

2009, cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării 

obligatorii de asistenta medicala, în conformitate cu prevederile opţiunii date. 

3. Majorarea alocaţiilor din bugetul de stat la FAOAM; 

4. Majorarea contribuţiei la salariu pentru prima de asigurare a angajaţilor; 

5. Modificarea sistemului informaţional al CNAM în conformitate cu opţiunea 

dată; 

6. Ajustarea Sistemului Informaţional Automatizat „Nomenclatorul de Stat al 

Medicamentelor”, în conformitate cu opţiunea dată; 

7. Instruirea lucrătorilor medicali din domeniul asistenţei medicale primare cu 

privire la modalitatea de prescriere a medicamentelor din lista selectată pe 

categorii de vârstă. 

Beneficii: Beneficiul principal al opţiunii în cauză este sporirea accesului economic 

al păturilor vulnerabile ale populaţiei la medicamente, care în consecinţă ar spori 

nivelul sănătăţii populaţiei. În acelaşi timp, necesităţile reale ale copiilor şi 

persoanelor vârstnice în medicamente compensate sunt considerabile, iar 

posibilităţile limitate ale FAOAM nu ar permite extinderea bugetului pentru 

acoperirea diferenţei de compensare a medicamentelor. Totodată, lărgirea liniei de 

buget pentru compensarea medicamentelor din contul altor unor bugetare 

destinate pentru alte servicii contractate din FAOAM va duce la scăderea calităţii 

serviciilor prestate. 

Impactul fiscal: Impactul fiscal al acestei opţiuni este unul major. Creşterea 

nivelului de acces economic al populaţiei se obţine din contul cheltuielilor 

suplimentare din cadrul FAOAM, parte componentă a bugetului public. 

În urma modelării efectuate, în scopul acoperirii deficitului de buget pentru 

compensarea listei de 10 medicamente identificate, în condiţiile opţiunii date, în 

2011 va fi nevoie suplimentar de 5.9 mln. MDL în raport cu status quo pentru 

acelaşi an. Suma totală estimată pentru rambursarea în 2011 a celor 10 DCI de 

medicamente în cazul opţiunii date este de 49.4 mln. MDL (Anexa  1, Tabelul 3), cu 

o creştere aproximativă de 5% pe termen mediu, ceia ce ar avea un impact major 

asupra bugetului public. 

Impactul administrativ: Instituţia responsabilă de implementare este Compania 

Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM). Medicamentele din lista identificată în 
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cadrul politicii date sunt deja în lista de medicamente compensate. 

Capacităţile existente ale CNAM sunt suficiente pentru a gestiona în continuare 

procesul de compensare a medicamentelor în cadrul AOAM după lărgirea accesului 

la lista de medicamente. În continuare va fi nevoie de menţinerea echipamentului 

existent şi înnoirea treptată a programelor soft de colectare şi analiză a datelor în 

cadrul AOAM pentru gestionarea mecanismului de compensare a preţului la 

medicamente. 

Totodată, CNAM nu va avea nevoie de resurse umane adiţionale pentru a 

implementa noua politică în cazul selectării opţiunii date din motiv că opţiunea 

propune doar mărirea cotei de compensare a medicamentelor. Existenţa 

mecanismelor de prescripţie a medicamentelor compensate în baza reţetelor 

speciale contribuie la diminuarea elementelor de corupţie în sistemul de sănătate. 

Un impact administrativ ar fi şi capacităţile instituţiilor medicale de a face faţă 

fluxului în creştere de pacienţi în rezultatul diminuării preţului la medicamente. 

Impactul economic: În cazul selectării opţiunii în cauză nu se vor produce efecte 

negative sau pozitive asupra relaţiilor de comerţ şi al volumului de vânzări ale 

agenţilor economici. Beneficiile (majorarea accesului la medicamente) şi costurile 

sunt redistribuite în mare măsură în cadrul sistemului sănătăţii fără ca acestea să fie 

suportate de agenţii economici de pe piaţa farmaceutică. 

Totodată se estimează o povară neînsemnată şi asupra farmaciilor comunitare prin 

pierderea parţială a veniturilor. Adaosul comercial pentru medicamentele din lista 

compensată eliberate în baza reţetelor de către farmaciile comunitare, contractate 

de către CNAM, poate fi de maxim 30%. În acelaşi timp, tot aceste medicamente 

eliberate fără reţetă pot avea un adaos comercial total maxim de 40%. În 

conformitate cu opţiunea curentă, unele medicamente vor trece din categoria celor 

compensate pentru anumite grupuri ale populaţiei, în categoria medicamentelor 

compensate pentru toate grupurile populaţiei. Prin urmare, va creşte gradul de 

eligibilitate pentru eliberarea reţetelor pentru aceste medicamente. În baza 

modelării efectuate, se estimează o încasare mai redusă a veniturilor farmaciilor din 

motivul reducerii adaosului comercial la unele cantităţi de medicamente. 

Magnitudinea impactului asupra farmaciilor se măsoară prin volumul venitului ratat 

şi a fost estimat la cifra de 7.3 mln. MDL pentru 2011, sau cu 2.1 mln. MDL mai mult 

decât opţiunea status quo (Anexa 1. Tabelul 3). 

Impactul Social: Reducerea preţului la medicamente prin aplicarea noului 

mecanism de rambursare în cadrul AOAM va duce la sporirea accesului economic 

pentru necesităţile terapeutice ale grupurilor ţinta: copiii şi persoanele vârstnice. 

Prin urmare, în cazul opţiunii date vor beneficia în primul rând anumite grupuri ale 
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populaţiei în baza prescripţiilor medicale. 

Sporirea accesibilităţii economice la produsele medicamentoase va duce la 

îmbunătăţirea sănătăţii în rândul categoriilor ţintă şi prin urmare va avea un impact 

pozitiv asupra asigurării dreptului la sănătate. 

Impactul asupra sărăciei este unul indirect prin reducerea cheltuielilor private 

pentru medicamentele compensate parţial în cadrul AOAM. 

Prin diminuarea poverii economice şi creşterea nivelului de acces la medicamente, 

opţiunea dată va spori gradul de adresabilitate a populaţiei ţintă la servicii medicale 

şi va avea un impact pozitiv asupra calităţii şi utilizării produselor farmaceutice. 

Acces sporit, calitate sporita. 

Reducerea preţului va disciplina pacientul prin respectarea prescripţiilor date de 

medic şi va avea un impact pozitiv asupra utilizării raţionale a medicamentului. Se 

va obţine un grad de satisfacţie mai mare în rândul lucrătorilor medicali în urma 

rezultatelor pozitive şi a schemelor de tratament urmate de pacienţi. 

În consecinţă, va scădea nivelul incidenţei relative dar şi a indicatorilor de 

prevalenţă, şi mortalitatea generală a maladiilor mai frecvent întâlnite în rândul 

populaţiei ţintă şi a altor categorii de beneficiari. 

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri: Lărgirea accesului la lista de medicamente compensate şi a sumelor 

compensate din FAOAM, vor avea un impact asupra factorilor de decizie care 

gestionează acumulările şi distribuirea resurselor financiare publice, astfel 

atestându-se o rezistenţă sporită din partea acestora. Veniturile limitate ale 

FAOAM şi incapacitatea suplinirii lui în condiţiile crizei economice, de rând cu 

mecanismul imperfect de formare a preţurilor la medicamente duc la creşterea 

poverii financiare pentru bugetul public şi creşterea rezistenţei persoanelor de 

decizie faţă de opţiunea în cauză. 

Analiza opțiunii 3:  Reducerea adaosului comercial pentru medicamentele din 

lista identificată 

Argumentare: În prezent, potrivit prevederilor art.20, al. (2) al Legii nr. 1456-XII din 

25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică, la formarea preţurilor pentru 

medicamente se admite aplicarea unui adaos comercial de până la 40% la preţul 

liber de livrare al producătorului autohton sau la preţul de achiziţie de la 

producătorul (distribuitorul) de peste hotare, din care: (i) până la 15% pentru 

agenţii economici care importă medicamente, indiferent de numărul de 

intermediari; şi (ii) până la 25% pentru farmacii”. 
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În cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, CNAM încheie contracte cu 

farmaciile comunitare pentru livrarea medicamentelor integral şi parţial 

compensate. În baza acestor contracte, adaosul comercial pentru medicamentele 

incluse în Lista medicamentelor compensate şi eliberate în baza reţetelor prescrise 

de medicul de familie constituie maxim 15% pentru agenţii economici care importă 

medicamente şi maxim 15% pentru farmacii. Respectiv, pentru medicamentele 

esenţiale compensate se admite aplicarea unui adaos comercial de până la 30%. 

Principiul propus de reducere a preţului cu amănuntul se bazează pe scăderea 

adaosului comercial la medicamentele identificate. Beneficiarii acestei opţiuni sunt 

aceiaşi categorie de persoane ca şi în cazul opţiunii precedente din motiv că 

reducerea adaosului comercial va avea loc doar la medicamentele prescrise de 

medicul de familie. Toată lista din 10 DCI de medicamente va fi disponibilă în baza 

reţetelor prescrise, iar mărimea compensării din FAOAM rămâne neschimbată. De 

exemplu, daca un medicament din această listă până în prezent nu era compensat 

pentru o anumită categorie de persoane, în cazul opţiunii date, medicamentul va fi 

prescris la rata de compensare de 0%, iar deţinătorul reţetei va beneficia de preţul 

cu amănuntul redus oferit de farmacia comunitară. 

Pentru atingerea obiectivului (reducerea poverii financiare pentru medicamentele 

incluse din Lista selectată) se propune de a interveni prin reducerea adaosului 

comercial la aceste medicamente. În urma calculelor efectuate bazate pe 

modelarea situaţiei de reducere a preţului cu amănuntul şi având în vedere mai 

mulţi factori, cum ar fi că un şir de persoane, care procurau medicamentele date cu 

un adaos de maxim 40%, în condiţiile opţiunii în cauză vor beneficia de mecanismul 

nou de formare a preţului, şi întru atingerea obiectivului propus, - este nevoie de 

stabilirea unui adaos comercial total în mărime de maxim 18%, cu o ulterioară 

distribuire: până la 9% pentru agenţii economici care importă medicamente, 

indiferent de numărul de intermediari; şi până la 9% pentru farmacii”. 

Acțiuni propuse pentru opțiunea dată: 

1. Modificarea Legii Nr. 1456 din 25 mai 1993, cu privire la activitatea 

farmaceutică, în conformitate cu prevederile opţiunii date; 

2. Modificarea şi completarea HG 603 din 02 iulie 1997, despre aprobarea 

Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente, articole de uz 

medical şi alte produse farmaceutice, în conformitate cu prevederile opţiunii 

date; 

3. Modificarea sistemului informaţional al CNAM în conformitate cu opţiunea 

dată; 

4. Ajustarea Sistemului Informaţional Automatizat „Nomenclatorul de Stat al 
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Medicamentelor” din reţeaua farmacii şi din depozitele farmaceutice, în 

conformitate cu opţiunea dată; 

5. Instruirea lucrătorilor medicali din domeniul asistenţei medicale primare cu 

privire la modalitatea de prescriere a medicamentelor din lista selectată pe 

categorii de vârstă; 

6. Instruirea lucrătorilor din farmacii cu privire la eliberarea preparatelor 

medicamentoase din lista selectată în conformitate cu opţiunea dată. 

Beneficii: Beneficiul de bază este reducerea preţului cu amănuntul la 

medicamentele din lista selectată ce va reduce povara financiară şi va spori 

accesibilitatea categoriilor vulnerabile la produsele medicamentoase vizate. 

Concomitent, preţurile la produsele farmaceutice sunt influenţate în mare parte de 

legile economiei de piaţă, iar mecanismul de formare a preţului este unul depăşit şi 

necesită o revizuire urgentă. 

Impactul fiscal: Comparativ cu opţiunea precedentă, impactul fiscal este relativ mai 

mic, dar rămâne a fi unul major. Se preconizează venituri reduse în FAOAM, cauzate 

de menţinerea la aceeaşi valoare a primei de asigurare şi micşorarea alocaţiilor de 

la bugetul de Stat.  

Reducerea adaosului comercial la medicamentele identificate, va permite reducerea parțială a 
cheltuielilor publice prin scăderea prețului de rambursare a medicamentelor compensate integral 
din FAOAM, totodată asigurând scăderea poverii economice asupra populației. Estimativ, se va 
înregistra o reducere cheltuielilor publice pentru medicamentele compensate integral cu 1 mln. 
MDL din motivul scăderii adaosului comercial, povara totală asupra bugetului public constituind cca. 
40.8 mln. MDL pentru a. 2011 (Anexa 1,  

Tabelul 5). 

Impactul administrativ: Agenţia Medicamentului dispune de capacităţi suficiente 

pentru a-şi exercita în continuare funcţiile în cazul opţiunii date, având în vedere 

lipsa schimbărilor majore de ordin administrativ şi nu va avea nevoie de resurse 

umane adiţionale pentru a implementa noua politică în cazul selectării opţiunii 

date. 

În contextul opţiunii în cauză, pentru a avea un impact pozitiv asupra formării 

preţurilor la medicamente, este necesar de a modifica actele normative în vigoare 

în vederea reducerii adaosului comercial pentru medicamentele identificate. De 

asemenea, se impune necesitatea modificării SIA”NSM” cu adaptare la opţiunea 

dată. 

În cadrul consultărilor şi discuţiilor publice, s-a atestat o rezistenţă din partea 

angrosiştilor şi a farmaciilor comunitare din motivul reducerii veniturilor la 
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medicamentele din lista selectată.  

Impactul economic: Opţiunea dată are un impact sporit asupra mediului de afaceri, 

având un caracter restrictiv. Cu toate acestea, faptul că în lista de medicamente 

este introdus un număr mic de medicamente esenţiale şi nivelul de reducere a 

adaosului comercial la medicamente va fi unul stabilit, aceasta va permite ca preţul 

cu amănuntul să devină mai rezonabil. Se presupune că acesta nu va crea 

impedimente majore în activitatea agenţilor economici. 

Impactul economic se va reduce la pierderea venitului ratat pentru agenţii 

economici, care se estimează a fi în valoare totală de 15.9 mln MDL (Anexa 1. 

Tabelul 4). Pierderea venitului constă atât din reducerea adaosului comercial total 

pentru medicamentele eliberate în bază de reţetă, pentru care până în prezent se 

adăuga maxim 30%, cât şi reducerea adaosului comercial la medicamentele pentru 

care până în prezent aveau un adaos total de maxim 40%. 

Impactul Social: Reducerea adaosului comercial va duce la scăderea preţurilor la 

medicamentele selectate, care vor fi mai accesibile din punct de vedere economic. 

În rezultat, opţiunea dată nu va avea un impact asupra nivelului de echitate şi nu va 

favoriza, sau defavoriza anumite categorii ale populaţiei. 

Se va atesta lipsa impactului asupra veniturilor populaţiei. Impactul asupra 

angajaţilor din mediul furnizorilor de medicamente poate fi unul negativ. 

Similar cu opţiunea precedentă, putem estima un grad sporit de adresabilitate a 

populaţiei la servicii de sănătate şi o utilizare mai frecventă a produselor 

farmaceutice. 

Impactul Ecologic: Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri: În urma aplicării opţiunii date, există un şir de riscuri. Reducerea adaosului 

comercial şi scăderea profitului agenţilor economici ar putea genera o rezistenţă 

sporită a celor din urmă. În consecinţă opţiunea în cauză ar putea genera apariţia 

schemelor frauduloase de majorare a preţurilor de achiziţie pentru medicamentele 

din listă, sau majorarea preţului pentru alte medicamente în scopul obţinerii 

aceluiaşi nivel de venituri. De asemenea există riscul ca unele dintre 

medicamentele selectate ar putea fi mai puţin atractive pentru importatori şi în 

consecinţă ar dispărea de pe piaţa farmaceutică a Republicii Moldova. Acest lucru 

însă, este puţin probabil din motiv că farmaciile vor avea un venit mai mic, dar 

stabil în urma comercializării medicamentelor în cauză, care figurează în lista de 

medicamente compensate din FAOAM. De asemenea, poate fi atestat fenomenul 

scăderii nesemnificative a numărului de angajaţi din farmaciile comunitare în urma 

reducerii veniturilor acestora. 
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Analiza opțiunii 4:  Plafonarea prețurilor la medicamentele identificate 

Argumentare: În urma analizei preliminare şi a dezbaterilor în cadrul grupului de 

lucru, instituit la Ministerul Sănătăţii, s-a constatat că opţiunea în cauză nu asigură 

atingerea cu certitudine a obiectivului stabilit, din motiv că la moment lipsesc 

datele cu privire la preţurile de la producători pentru toate denumirile comerciale 

din lista medicamentelor identificate. 

Plafonarea este unul din cele mai recunoscute mecanisme de formare a preţurilor 

în ţările europene, pentru realizarea căruia este nevoie de un proces extins în timp 

de colectare a informaţiei de la producători, medicamentele cărora sunt 

înregistrate în Republica Moldova, cât şi iniţierea negocierilor de rigoare. 

Această opţiune urmează a fi examinată în cadrul elaborării unui nou mecanism de 

formare a preţurilor pentru toată gama de produse farmaceutice pe piaţa Republicii 

Moldova. 

Recent s-a anunţat despre crearea unui birou de înregistrare a preţurilor la 

produsele farmaceutice în cadrul Ministerului Sănătăţii. Acest serviciu va permite 

ulterior instituirea unui mecanism de plafonare a preţurilor la medicamente, ceea 

ce va contribui la asigurarea accesibilităţii economice a întregii populaţii la 

produsele farmaceutice. 

 

7. SINTEZA 

PROCESULUI DE 

CONSULTARE 

Procesul de consultare a fost iniţiat odată cu crearea grupului de lucru pentru 

evaluarea ex-ante a impactului politicii publice propuse spre examinare. Părţile 

participante la proces au reprezentat următoarele structuri guvernamentale şi non-

guvernamentale: direcţiile interesate ale Ministerului Sănătăţii, Specialişti principali 

ai Ministerului Sănătăţii, Centrul Naţional de Management în Sănătate, Direcţia 

Sănătăţii a mun. Chişinău, Agenţia Medicamentului, Compania Naţională de 

Asigurări în Medicină, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. 

Testemiţanu”, Importatori şi producători de medicamente, Farmaciile comunitare, 

Organizaţii internaţionale şi non guvernamentale. În procesul colectării datelor şi 

analizei opţiunilor au fost organizate mai multe şedinţe ale grupului de lucru cu co-

optarea specialiştilor în domeniu. Proiectul propunerii de politici publice a fost 

plasat pentru informare şi consultare pe pagina web a Ministerului Sănătăţii la 

rubrica „Transparenţa decizională”. De asemenea au fost organizate două mese 

rotunde de consultare cu participarea tuturor părţilor interesate.  

În cadrul mesei rotunde, organizate la 14 aprilie 2010, au fost prezentate 

rezultatele preliminare ale analizei impactului opţiunilor identificate. Participanţii la 

întrunire au avut posibilitatea de aşi expune părerea asupra analizei efectuate. 

În procesul de consultare, părerile celor prezenţi s-au împărţit neuniform având un 
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caracter polarizat. Ministerului Sănătăţii, în urma analizei efectuate, a optat pentru 

opţiunea numărul trei în calitate de opţiune posibilă, care prevede reducerea 

poverii economice asupra pacientului prin scăderea adaosului comercial la 

medicamentele identificate. În acelaşi timp, reprezentanţii grupului de lucru nu au 

exclus nici opţiunea 1 în cazul rezistenţei din partea actorilor afectaţi de aplicarea a 

altor două opţiuni identificate. 

 Agenţii economici şi Agenţia Medicamentului s-au arătat îngrijoraţi şi au atenţionat 

despre riscurile majore existente în cazul opţiunii 3, şi anume posibilitatea majorării 

preţului de achiziţie, sau dispariţia produselor farmaceutice de pe piaţă. Totodată, 

cei din urmă au înaintat şi alte soluţii de reducere a poverii asupra pacientului, cum 

ar fi: excluderea TVA, a taxelor vamale, a antrepozitelor vamale, scoaterea din uz a 

etichetei cu fâşie latentă şi altele. În urma discuţiilor s-a atenţionat că aceste 

măsuri, în combinaţie, sau separat, nu pot fi aplicate doar pentru o listă limitată de 

medicamente şi nu asigură atingerea obiectivului prestabilit. 

În acelaşi timp, agenţii economici au dat de înţeles că opţiunea a doua, în care se 

prevede modificarea mecanismului de compensare în cadrul AOAM, ar fi una mai 

acceptabilă, deşi această opţiune la fel implică şi reducerea unor venituri pentru 

farmaciile comunitare. 

Majoritatea celor prezenţi la masa rotundă au constatat, cu părere de rău, că 

opţiunea a patra, care prevede plafonarea preţului la medicamente şi care a fost 

exclusă din procesul de analiză, nu poate fi înaintată în calitate de opţiune separată 

din motivele expuse în textul analizei. Mai mulţi vorbitori, însă, au propus, iar cei 

prezenţi i-au susţinut, că această acţiune ar putea servi drept soluţie de atenuare a 

situaţiei existente în cazul în care nu pot fi selectate nici una dintre opţiunile noi 

propuse. 

Reprezentantul CNAM a vorbit despre impactul negativ al opţiunii 2 asupra 

bugetului public şi a propus recomandarea opţiunii „Status quo” în cazul în care 

există o rezistenţă sporită a părţilor interesate faţă de cele două opţiuni de 

alternativă. De aceiaşi părere au fost şi reprezentanţii societăţii civile. S-a propus o 

combinaţie dintre situaţia existentă şi stabilirea preţului de înregistrare a 

preparatelor medicamentoase, soluţie care nu ar afecta nici bugetul public şi nici 

agenţii economici. Din păcate, această combinaţie nu oferă o certitudine înaltă de 

atingere a obiectivului. 

Spre finele procesului de consultare cei prezenţi nu au ajuns la un consens asupra 

opţiunii recomandate, dar au fost asiguraţi că decizia finală va fi luată ţinând cont 

de propunerile expuse şi acţiunile înaintate în cadrul mesei rotunde. 
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8. OPŢIUNEA 

RECOMANDATĂ 

Cele două opţiuni de alternativă, în comun cu opţiunea 1 (status quo), au fost 

evaluate comparativ prin prisma impactului pe care îl pot avea. Spre deosebire de 

opţiunea 1, opţiunile 2 şi 3 vor duce la diminuarea problemei şi atingerea 

obiectivului, dar sunt însoţite de cheltuieli sporite, existând şi anumite riscuri. 

Opţiunea 2 măreşte povara fiscală prin creşterea cheltuielilor din bugetul public în 

cazul modificării mecanismului de compensare a medicamentelor. În situaţia în care 

bugetul AOAM este redus, şi nu se prevede o creştere a veniturilor FAOAM pentru 

anii următori, această opţiune nu poate fi recomandată. 

Opțiunea 3, spre deosebire de opțiunea a 2-a reduce considerabil veniturile agenților economici prin 
scăderea adaosului comercial la medicamentele selectate, acțiune, care în condițiile crizei 
economice actuale ar putea să-i afecteze şi mai mult. Cu toate că această opțiune, în baza evaluării 
impactului şi a analizei multicriteriale (Anexa 1,  

Tabelul 6) a fost una de preferinţă, în urma procesului consultativ grupul de lucru s-

a convins ca, în condiţiile actuale, această opţiune nu este una optimală şi nu poate 

fi recomandată. 

Având în vedere impactul preponderent negativ al tuturor opţiunilor analizate în 

baza analizei multicriteriale, Ministerul Sănătăţii consideră oportun alegerea 

opţiunii 1, în condiţiile măsurilor de atenuare existente. Aceste măsuri vor fi 

asigurate de recenta decizie de instituire a Serviciului (Biroului) de înregistrare a 

preţurilor la produsele farmaceutice în cadrul Ministerului Sănătăţii. Biroul va 

asigura minimizarea decalajului dintre preţul producătorului şi a celui de pe piaţa 

medicamentelor din Republica Moldova, acţionând similar mecanismului de 

plafonare, ceia ce ar asigura reducerea poverii asupra cetăţenilor şi a sporirii 

accesului economic la toate medicamentele. 

Data prezentării: 16 aprilie 2010 

Semnătura conducătorului autorității inițiatoare: 

 

 

 

 

 Ministru        Vladimir HOTINEANU 
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Anexă: 6 file 

 

Anexa 1 

Figura 2 Arborele problemei 
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Figura 3 Nivelul de inechitate a accesului la medicamente în rândul copiilor şi al persoanelor vârstnice (Biroul Național de 
Statistică 2009) 

 

 

ESTIMAREA COSTURILOR PENTRU OPŢIUNILE PROPUSE 

 

La baza au stat datele obţinute de la Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM). Sistemul 

informaţional al CNAM colectează informaţia despre toate medicamentele prescrise din lista celor care 

figurează în ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM Nr. 545/215-A „Cu privire la medicamentele 

compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenta medicala”. Au fost solicitate datele cu privire 

la prescripţia şi rambursarea celor 10 DCI (Denumiri Comune Internaţionale) de medicamente pe 

parcursul anului 2009 şi primele două luni ale 2010. Volumul total al cheltuielilor din FAOAM pentru 

medicamentele compensate este alcătuit din suma cheltuielilor de compensare pentru fiecare beneficiar 

în parte. Pentru anul 2009 în cadrul AOAM au fost rambursate total sau parţial 751,514 reţete din lista 

celor 10 medicamente identificate pentru care s-a compensat suma de 41.4 mln. MDL (Tabelul 1). 

Tabelul 1 Sumele rambursate pentru lista de medicamente compensate în cadrul AOAM(2009) 

  Nr. Rețete 
Compensat 

(MDL) 

Suma prețului cu 

amănuntul (MDL) 

AMOXICILLINUM 112,263 3,898,629 3,898,629 

SALBUTAMOLUM 22,979 826,237 1,355,346 
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PANCREATINUM 2,290 33,179 33,179 

AC. URSODEOXYCHOLICUM 14,700 3,250,479 4,597,989 

AMLODIPINUM 111,846 11,696,235 17,289,092 

LISINOPRILUM 229,595 9,961,442 19,927,000 

BISOPROLOLUM 73,814 5,086,313 7,745,428 

FERROSI SULFAS PLUS AC. ASC.  73,859 4,323,289 4,323,289 

MEBENDAZOLUM 52,684 1,145,897 1,145,897 

PARACETAMOLUM 57,484 1,196,163 1,196,163 

TOTAL 751,514 41,417,863 61,512,012 

 

Estimarea costurilor pentru fiecare opțiune în parte. 

Cheltuielile legate de micşorarea cu 15% a poverii asupra consumatorului la procurarea medicamentelor 

identificate pentru fiecare opţiune în parte au fost modelate în baza unor calcule estimative, având la 

bază experienţa specialiştilor şi datele statistice existente. Scopul modelării a constat în estimarea 

poverii asupra populaţiei, a bugetului public şi asupra agenţilor economici pentru fiecare dintre opţiunile 

propuse. Drept referinţă pentru preţul medicamentelor a fost luat anul 2009. S-a presupus ca preţurile 

la lista de medicamente selectate vor creşte cu aproximativ 5% anual în următorii trei ani. 

Având în vedere că ambele opţiuni noi propuse prevăd reducerea preţului cu amănuntul în baza 

prescripţiilor (reţetelor) emise de medicul de familie, reţeta a fost stabilită drept element de bază 

pentru calculele efectuate. Ulterior, cu ajutorul indicatorilor demografici şi cei de prevalenţă, şi incidenţă 

a maladiilor, în tratamentul cărora se utilizează mai frecvent medicamentele identificate, dar şi a cifrelor 

probabile de adresabilitate, a fost estimat numărul de reţete care urmează a fi prescris în anii următori şi 

modelate cheltuielile posibile pentru fiecare opţiune în parte. 

Povara economică asupra pacientului a fost calculată utilizând următoarea formula: 

𝑃  𝑝  𝑃𝑟   𝑡𝑜𝑡  𝑃𝑟 𝑜 𝑡𝑜𝑡  

Unde: POVp este povara asupra pacientului, PrAm(tot) – preţul total cu amănuntul şi PrCo(tot) – preţul 

total al medicamentelor compensate din FAOAM. 

Preţul total cu amănuntul constă din suma preţurilor totale cu amănuntul la cele 10 medicamente 

selectate. Povara asupra bugetului public (PrCo(tot)) este suma estimată totală pentru compensarea în 

cadrul AOAM a medicamentelor identificate şi constituie suma preţurilor totale compensate per 

medicament, luându-se în vedere gradul de compensare pentru fiecare medicament în parte şi 

mecanismul de formare a preţului în dependenţă de opţiune. Spre exemplu, în opţiunea status quo, 

unele medicamente sunt compensate 100%, altele parţial, iar unele nu sunt compensate pentru anumite 

categorii ale populaţiei. În cazul celei de-a doua opţiuni, medicamentele care erau compensate 100% au 

rămas în continuare compensate integral, în timp ce pentru celelalte medicamente proporţia de 

compensare a fost mărită în aşa fel, încât pacientul să plătească cu 15% mai puţin. 
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𝑃𝑟 𝑜 𝑡𝑜𝑡   𝑃𝑟       𝑅 𝑜       𝑅      𝑃𝑟       𝑅 𝑜       𝑅        

 𝑃𝑟    𝑛  𝑅 𝑜  𝑛    𝑅  𝑛  

Unde PrCo(tot) – Preţul de compensat total; PrAm(M1) – Preţul cu amănuntul pentru medicamentul (1); 

PrAm(Mn) – Preţul cu amănuntul pentru medicamentul (n); RCo(Mn) – Rata de compensare pentru 

medicamentul (n); şi NR(Mn) – Numărul estimat de reţete pentru medicamentul (n). La estimarea 

preţului compensat al medicamentelor, în cazul opţiunii 3, s-a luat în calcul şi reducerea preţului cu 

amănuntul pentru medicamentele compensate 100%. Prin urmare, în urma acestei opţiuni, pentru 

medicamentele compensate integral se va cheltui mai puţin din FAOAM. Nu a fost luat în calcul faptul că 

unele denumiri de medicamente în prezent sunt rambursate parţial, iar în cazul aceleiaşi opţiuni (3), ar 

putea fi rambursate 100% din motivul reducerii adaosului comercial şi a sumelor fixe de rambursare. 

Povara asupra agenţilor economici în cazul opţiunii 3 a fost calculată prin estimarea volumului de 

venituri ratate, luându-se în vedere reducerea adaosului comercial prevăzut pentru această opţiune. 

𝑃  𝑎𝑒   𝑃𝑟 𝑐     𝑜        𝑃𝑟 𝑐     𝑜 𝑛𝑜𝑢       

Unde: PrAc – preţul de achiziţie; AC– Adaosul comercial existent; şi AC(nou) – Adaosul comercial 

modificat conform opţiunii; TVA – Taxa pe valoarea adăugată. Este important de menţionat că în cazul 

opţiunilor 2 şi 3, medicamentele din lista selectată care nu erau compensate pentru anumite categorii şi 

aveau un adaos comercial de max. 40%, prin faptul că vor fi accesibile prin intermediul prescripţiilor 

medicale (reţete), adaosul comercial v-a scădea până la max. 30% înainte de aplicarea acestor opţiuni. 

Estimările cu privire la cheltuielile din bugetul public, impactul economic asupra populaţiei şi povara 

asupra agenţilor economici pentru anul 2011 sunt expuse în tabelele de mai jos. 

Tabelul 2 Status quo – neintervenția în situația existentă. Estimare pentru a. 2011 (MDL) 

Opțiunea 1 
Preț cu 

amănuntul 

Povara asupra 

agenților 

economici 

Povara Asupra 

FAOAM 

Povara asupra 

pacientului 

AMOXICILLINUM 15,725,612 299,053 3,887,684 11,837,928 

SALBUTAMOLUM 1,491,423 114,725 965,095 526,328 

PANCREATINUM 2,284,418 2,590 33,667 2,250,751 

AC. URSODEOXYCHOLICUM 5,200,852 400,066 3,501,584 1,699,268 

AMLODIPINUM 19,110,728 1,470,056 12,312,942 6,797,786 

LISINOPRILUM 22,112,954 1,700,996 10,527,803 11,585,151 

BISOPROLOLUM 8,637,569 664,428 5,402,067 3,235,503 

FERROSI SULFAS PLUS AC. ASC. 9,805,766 345,213 4,487,764 5,318,001 

MEBENDAZOLUM 3,325,531 86,239 1,121,112 2,204,419 

PARACETAMOLUM 9,767,611 92,756 1,205,827 8,561,784 

TOTAL 97,462,464 5,176,122 43,445,546 54,016,918 

 

Tabelul 3 Revizuirea mecanismului de rambursare a medicamentelor din lista identificată în cadrul AOAM. Estimare pentru a. 
2011 (MDL) 
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Opțiunea 2 
Preț cu 

amănuntul 

Povara asupra 

agenților 

economici 

Povara Asupra 

FAOAM 

Povara asupra 

pacientului 

AMOXICILLINUM 14,880,046 1,144,619 4,662,872 10,217,174 

SALBUTAMOLUM 1,491,423 114,725 1,053,592 437,831 

PANCREATINUM 2,123,650 163,358 181,054 1,942,596 

AC. URSODEOXYCHOLICUM 5,200,852 400,066 3,868,351 1,332,501 

AMLODIPINUM 19,110,728 1,470,056 13,660,642 5,450,086 

LISINOPRILUM 22,112,954 1,700,996 12,087,222 10,025,733 

BISOPROLOLUM 8,637,569 664,428 6,011,193 2,626,376 

FERROSI SULFAS PLUS AC. ASC. 9,425,908 725,070 4,836,005 4,589,903 

MEBENDAZOLUM 3,168,073 243,698 1,265,465 1,902,608 

PARACETAMOLUM 9,156,055 704,312 1,766,482 7,389,573 

TOTAL 95,307,258 7,331,328 49,392,878 45,914,380 

 

Tabelul 4 Reducerea adaosului comercial pentru medicamentele din lista identificată. Estimare pentru a. 2011 (MDL) 

Opțiunea 3 
Preț cu 

amănuntul 

Povara asupra 

agenților 

economici 

Povara Asupra 

FAOAM 

Povara asupra 

pacientului 

AMOXICILLINUM 13,537,703 2,486,962 3,536,973 10,000,731 

SALBUTAMOLUM 1,356,880 249,268 943,759 413,122 

PANCREATINUM 1,932,073 354,934 30,630 1,901,444 

AC. URSODEOXYCHOLICUM 4,731,678 869,239 3,501,584 1,230,094 

AMLODIPINUM 17,386,732 3,194,052 12,312,942 5,073,789 

LISINOPRILUM 20,118,124 3,695,827 10,527,803 9,590,321 

BISOPROLOLUM 7,858,366 1,443,631 5,402,067 2,456,299 

FERROSI SULFAS PLUS AC. ASC. 8,575,588 1,575,390 2,422,341 6,153,248 

MEBENDAZOLUM 2,882,278 529,493 1,019,976 1,862,302 

PARACETAMOLUM 8,330,079 1,530,288 1,097,049 7,233,030 

TOTAL 86,709,502 15,929,084 40,795,122 45,914,380 

 

Figura 4 Povara asupra părților interesate pentru opțiunile propuse. Estimare pentru a. 2011 
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Tabelul 5 Impactul fiscal. Estimare pentru a. 2011 (mii MDL) 

  
Opțiunea 1 Opțiunea 2 Opțiunea 3 

2. Impactul asupra cheltuielilor publice (pe 

categorii economice): 

      

a. Costul total al opţiunii 

inclusiv: 

Cheltuieli pentru asigurarea cu personal 

Bunuri şi Servicii 

Plăţi către persoane individuale 

Transferuri pentru producţie 

Cheltuieli capitale 

43,445.50 49,392.88 40,795.12 

b. Finanţarea disponibilă în alocaţiile 

CCTM/bugetare existente*  

inclusiv: 

Cheltuieli pentru asigurarea cu personal  

Bunuri şi Servicii  

Plăţi către persoane individuale 

Transferuri pentru producţie  

 Cheltuieli capitale  

(* dacă finanţarea vine din mai multe surse 

decât un singur minister, pe o pagină separată 

faceţi o descriere detaliată) 

41,417.86 41,417.86 41,417.86 
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c. Necesitatea în alocaţii adiţionale în 

CCTM/buget (a - b)** 

inclusiv: 

Cheltuieli pentru asigurare cu personal  

Bunuri şi Servicii  

Plăţi către persoane individuale 

Transferuri pentru producţie  

 Cheltuieli capitale  

(** Sumele negative denotă economiile nete) 

2,027.64 7,975.02 -622.74 

3. Mijloace potențial disponibile pentru a 

acoperi cerințele adiționale: 

      

a. Finanţare externă disponibilă pentru a 

acoperi necesităţile adiţionale, însă neincluse 

în CCTM  

Sursa :___________________________ 

      

b. Din asistenţa tehnică (finanţare direct de la 

donatori) 

      

4. Impactul asupra veniturilor bugetare       

5. Necesitatea de resurse când nu există 

surse de finanțare (2с-3-4) 

2,027.64 7,975.02 -622.74 

ANALIZA MULTICRITERIALĂ 

Magnitudinea impactului pentru fiecare dintre opţiuni a fost apreciată de către grupul de lucru utilizând 

scala de la -5 (impact înalt negativ) la +5 (impact înalt pozitiv), în baza următoarelor principii: 

 Impact fiscal 
(–5) - Impact fiscal negativ înalt. Cheltuieli majore din bugetul public (inclusiv fondul AOAM); 

(+5) - Impact fiscal pozitiv înalt. Acţiune pozitivă asupra bugetului public. 

 Impact economic 
(–5) - Impact economic negativ înalt. Afectează grav importatorii şi farmaciile, alţi agenţi economici; 

(+5) - Impact economic pozitiv înalt. Acţiune pozitivă asupra agenţilor economici; venituri sporite. 

 Impact administrativ 
(–5) - Impact administrativ negativ înalt. Necesitatea unor resurse administrative majore; 

(+5) - Impact administrativ pozitiv înalt. Nu necesită costuri şi resurse administrative. 

 Impact social 
(–5) - Impact social negativ înalt. Povară înaltă asupra populaţiei; 

(+5) - Impact social pozitiv înalt. Beneficii majore pentru populaţie. Reducerea sărăciei. 

 

Tabelul 6  Rezultatele analizei multicriteriale 

Criteriile de evaluare Puncte (de la -5 la +5)  
Pondere 

(0-1) 
Impact 

  -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5   

Opțiunea 1. Status quo (Nici o acțiune) -2.2 
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Impact fiscal     -3                 0.3 -0.9 

Impact economic       -2               0.3 -0.6 

Impact administrativ         -1             0.1 -0.1 

Impact social       -2               0.3 -0.6 

Opțiunea 2. Revizuirea mecanismului de rambursare a medicamentelor din lista identificată în cadrul 

AOAM 
  

Impact fiscal -5                     0.3 -1.5 

-1.3 
Impact economic     -3                 0.3 -0.9 

Impact administrativ         -1             0.1 -0.1 

Impact social                   4   0.3 1.2 

Opțiunea 3. Reducerea adaosului comercial pentru medicamentele din lista identificată   

Impact fiscal       -2               0.3 -0.6 

-1.0 
Impact economic -5                     0.3 -1.5 

Impact administrativ         -1             0.1 -0.1 

Impact social                   4   0.3 1.2 

 

Puncte acumulate pentru fiecare opţiune: 

Opțiunea 1: - 2.2 

Opțiunea 2: - 1.3 

Opțiunea 3: - 1.0 

 

 

 


