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1. BENEFICIARII POLITICII PUBLICE  

 

1.1. Antreprenorii și cetățenii care doresc să desfășoare activitate de comerț sau prestări servicii 

 

Propunerea dată de politici publice urmărește scopul de simplificarea a formalităților birocratice, 

care în primul rând vor avea un impact direct pozitiv asupră agenților economic care practică sau 

intenționează să practice activitatea de comerț și prestări servicii și care sunt subiectul actelor 

permisive descrise în această PPP. Mai multe detalii precum și numărul acestor beneficiari este 

expus în compartimentul “Descrierea Problemei”. 

 

1.2. Autoritățile publice locale 

 

Pe lângă mediul de afaceri, simplificarea formalităților birocratice propuse în acest raport, va ușura 

considerabil activitatea autorităților publice și va îmbunătăți capacitățile de supraveghere a pieței. 

Principalii și cei mai numeroși beneficiari din sectorul public sunt autoritățile publice locale (APL): 

 autoritățile publice locale care doresc să protejeze interesele publice, prin accesul la informație care ar 

permite reducerea riscurilor pentru cetățeni și veniturile la buget; 

 autoritățile publice locale care doresc să dezvolte activitatea de întreprinzător; 

 

Deși eliberarea autorizației de comerț se află în competența APL de nivelul I, APL de nivelul II, la 

fel, are interes în politica dată. Numărul APL este prezentat în anexa 1. 

 

1.3. Ghișeele unice existente 

 

Pană la moment în unele localități au întreprinse careva măsuri de optimizarea a procesului de 

eliberare a actelor permisive pentru lansarea activității de comerț și prestări servicii. În secțiunea cu 

descrierea problemei sunt prezentate mai multe date referitor ghișeele unice create în acest 

domeniu. Activând în bază voluntară și fără acoperire legală, aceste măsuri vor putea beneficia de o 

implementare mai bună în cadrul politicilor propuse de acest raport. 

 

2. DESCRIEREA PROBLEMEI  

 

2.1. Descrierea Problemei Centrale 

 

Problema centrală constă în cheltuielile mari de timp și resurse pentru obținerea permisiunii de a 

iniția și practica o activitate de comerţ, care include: (a) comerţul cu ridicata; (b) comerţul cu 

amănuntul; (c) serviciile comerciale, inclusiv alimentaţia publică. 

 

Conform Studiului „Costul Reglementării de Stat a Activității de Întreprinzător”, elaborat de către 

ONG “Alternative Internaționale de Dezvoltare”, în iuie 2011, peste 80% din întreprinderile din 

Republica Moldova sunt nevoite să obţină autorizaţii pentru activitatea lor curentă. Majoritatea 

dintre ele (66%) sunt emise de către autorităţile publice locale. Conform aceluiași studiu, în mediu, 

pentru a obţine o autorizaţie sunt necesare 13,4 zile, iar costul de obținere este de circa $198.  

 

Agenții economici au considerat că nu au avut loc schimbări în procedurile de eliberare a 

autorizațiilor și, prin urmare, aceste proceduri au rămas împovărătoare. 
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Acest PPP este limitat doar la procedurile legate de actele permisive (povara administrativă) și nu se 

extinde asupra cerințelor (normelor) impuse față de unitățile de comerț prin reglementări. Stabilirea 

gradului de justificare pentru cerințele menționate reprezintă o temă aparte și necesită o PPP 

separată. 

 

Legislația care ține de actele permisive în activitatea de comerț, diferențiază câteva tipuri de comerț 

și prevede o abordare diferită în autorizarea acestor tipuri. 

 

Legea cu privire la comerțul interior diferențiază activităţi de comerţ cu produse alimentare, 

nealimentare şi serviciile aferente comerţului, care sunt definite conform secţiunilor G, H şi O ale 

Clasificatorului Activităţilor din Economia Moldovei (CAEM) din 9 februarie 2000 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie specială). Activitățile menționate din CAEM sunt 

prezentate în anexa 2. Pe lângă aceasta, în scopuri de autorizare, Legea diferențiază unități de 

comerț pentru care sunt prevăzute cerințe adăugătoare: 

 unități mobile, așa ca gherete, tarabe şi alte unităţi, pentru care se solicită schema de amplasare; 

 unități amplasate pe teritoriul aeroporturilor, gărilor, staţiilor şi altor zone publice, pentru care se solicită 

acordul administratorilor zonei de vânzare menționate; 

 unităţi de alimentaţie public, pentru care se solicită autorizaţia sanitară; 

 târguri de animale şi pieţelor agricole ce dispun de hale pentru comercializarea produselor de origine 

animalieră în stare proaspătă, pentru care se solicită autorizaţia sanitar-veterinară. 

 

Autoritățile publice locale au aprobat regulamentele sale cu privire la eliberarea autorizațiilor de 

funcționare, în care au diferențiat unitățile de comerț. Cel mai util exemplu este regulamentul 

municipiului Chișinău, fiind cel mai sofisticat/elaborat.  Pentru a corespunde mai bine necesităților 

locale, unităților de comerț le-a fost atribuită o clasificare adăugătoare. Clasificarea conform 

Regulamentului APL Chișinău este prezentată în anexa 3. 

 

2.2. Analiza Cauzelor Problemei 

 

Această PPP explorează potențialul de reducere a costurilor și efortului în obținerea permisiunii de a 

lansa și desfășura activitatea de comerț și prestări servicii. Pentru identificarea potențialului, s-a 

presupus că cauzele problemei centrale constau în reglementări exagerate, semnalizate de către 

mediul de afaceri din toate regiunile țării, legate de procedurile de obținere a permisiunii de a lansa 

și desfășura activitatea și care țin de inofensivitatea activității unităților de comerț și asigurarea 

dezvoltării eficiente a localității, care includ mai multe aspecte: 

 

 Aspectele ce țin de securitatea și sănătatea consumatorilor. Aceste aspecte sunt verificate de către 

Camera de Licențiere, Serviciul Național de Sănătate Publică, Serviciul Sanitar - Veterinar și Direcția 

Pompieri și Salvatori. Corespunderea activității de comerț sau prestări serviciu cerințelor în acest sens 

este confirmată prin: 

o licențe; 

o autorizația sanitară de funcționare; 

o autorizația sanitară-veterinară de funcționare; 

o avizul pompierilor 

o procesul-verbal de recepție finală a clădirilor, avizat de organele competente în domeniul 

sanitar și de protecție împotriva incendiilor, și autorizația de funcționare eliberată de 

arhitectura primăriei; 
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o autorizația de funcționare a unităților de comerț și prestări servicii. 

La eliberarea autorizaţiei de funcţionare se mai ţine cont și de protejarea copiilor şi a tinerilor prin 

limitarea comercializării de mărfuri ce contravin bunelor moravuri în apropierea instituţiilor preşcolare şi 

de învățământ. Această prevedere se referă la băuturile alcoolice și tutun. 

 

 Aspectele care țin de competențele vânzătorilor, exceptând cazul micilor comercianţi. Persoanele 

fizice care sunt antrenate în activitatea de comercializare sau prestare de servici, trebuie să aibă o 

pregătire profesională obţinută ca urmare a instruirii în cadrul unor instituţii de profil comercial 

(economic), autorizate în condiţiile legii, sau de către persoanele care şi-au certificat competenţele în 

cadrul aceloraşi instituţii, competenţe dobândite ca urmare a experienţei de muncă. Aceste prevederi 

întră în vigoare de la 01.01.2012. Corespunderea acestor cerințe este adeverită prin autorizația de 

funcționare, eliberată de către primărie. Pe lângă aceasta, persoanele care activează în unităţile ce 

produc, prelucrează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare de origine animală şi 

nonanimală sau prestează servicii de alimentaţie publică, trebuie să treacă o instruire în domeniul sanitar, 

conform cerințelor legislației din acest domeniu,  și sunt supuse examenului medical și inspecției 

regulate. 

 

 Aspectele care țin de planurile de dezvoltare a localității, care includ: 

o planul urbanistic general şi criteriilor generale de determinare a zonelor şi locurilor de vânzare din 

localităţi; 

o armonizarea cu arhitectura zonală; 

o prejudicierea spaţiilor aflate în incinta sau în apropierea unor edificii cu valoare arhitectonică 

deosebită ori cu valoare de patrimoniu; 

Corespunderea acestor cerințe este adeverită prin procesul-verbal de recepție finală a 

construcțiilor, autorizația de funcționare eliberată la darea în exploatare a construcțiilor, 

avizele instituției de arhitectură, autorizația de funcționare a unităților de comerț și prestări 

servicii. 

 

Pe lângă cerințele expuse mai sus, care sunt prevăzute prin lege, autoritățile publice centrale și 

locale, uneori, în mod discreționar, impun și alte condiții. Cele mai multe condiții adăugătoare sunt 

impuse de autoritățile publice locale, și anume: înregistrarea la consiliul local pentru obținerea 

cuantumului taxei locale (se cere în mai multe localități unde nu este aprobate tarife pentru unitățile 

tipizate de comerț), dovada de plată a taxei locale,  

 

Aceste aspecte sunt reglementate în linii generale de către Legea comerțului interior și în detalii de 

mai multe acte normative speciale. Cadrul legal în acest domeniu este expus în secțiunea următoare. 

 

2.3. Descrierea Efectelor Problemei 

 

Existența unui număr mare de proceduri birocratice la inițierea activității de comerț și prestări 

servicii, duce la mai multe efecte nedorite, printre care sunt: 

 

 Corupția. Multitudinea de proceduri, care implică costuri și cerințe adesea nejustificate, precum și 

numărul mare de contacte directe dintre agentul economic și factorul de decizie din cadrul organelor 

publice, creează oportunități sporite pentru corupție. Conform studiului Băncii Mondiale “Enterprise 

Survey”
1
, circa 33% din întreprinderi din Moldova sunt în situația de a face plăți neoficiale în relația cu 

                                                 
1
 http://enterprisesurveys.org/ExploreEconomies/?economyid=129&year=2009, accesat pe 18/08/11 

http://enterprisesurveys.org/ExploreEconomies/?economyid=129&year=2009
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organele publice. Deși ponderea prezentată nu diferențiază genurile de afaceri și nici tipurile de acte 

permisive, din discuții neoficiale cu comunitatea de afaceri, putem presupune că aceiași pondere poate fi 

atribuită și activităților din comerț și prestări servicii. 

 

 Economia tenebră. Cerințele birocratice exagerate față de desfășurarea activității de afaceri, 

condiționează evitarea declarării activații unor companii și creșterea economiei tenebre. Economia 

tenebră se poate manifesta parțial, când compania este oficial înregistrată, însă o parte din activități nu 

sunt legalizate pentru a evita conformarea cu cerințele costisitoare sau total, când compania în întregime 

activează ilegal, fără înregistrare. Activitatea ilegală, în principiu permite reducerea costurilor 

întreprinderii, inclusiv prin neachitarea plăților pentru actele permisive și impozitelor și altor plăți către 

bugetul public național, astfel creând concurență neloială companiilor care activează transparent și legal. 

Mai mult ca atât, eschivându-se de la respectarea cerințelor minime de siguranță, activitatea tenebră 

amplifică riscurile legate de siguranța și sănătatea consumatorilor. 

 

 Activitatea economică redusă. Barierele birocratice exagerate reduc din dinamica pieței și dezvoltarea 

afacerilor. În rezultat mediu concurențial, nivelul veniturilor la bugetul public național precum și nivelul 

de siguranță pentru consumatori sunt sub nivelul potențial. Acest efect este complicat de estimat, inclusiv 

din cauza mai multor factori exogeni, așa ca criza economică, nivelul de dezvoltarea a altor sectoare 

economice, etc. 

 

Cele trei efecte menționate mai sus, la rândul său generează alte efecte negative. Mai jos sunt 

descrise cele mai importate din acele efecte, fiecare fiind în mare măsură generat de toate cele trei 

efecte expuse mai sus: 

 

 Concurența neloială. Reglementările nejustificate sunt rezultatul competențelor joase ai autorilor 

acestora sau intereselor instituționale și personale. Interesele țin de păstrarea și extinderea atribuțiilor 

instituționale care permit o influență și importanță sporită, precum și crearea condițiilor favorabile pentru 

corupție și favorizarea unor grupuri economice, astfel contribuind la o competiție neloială în economie. 

Mai mult ca atât, cerințele birocratice exagerate față de desfășurarea activității de afaceri, condiționează 

evitarea declarării activații unor companii și creșterea economiei tenebre, astfel creând concurență 

neloială companiilor care activează transparent și legal. 

 

 Riscuri pentru siguranța și sănătatea consumatorilor. Aceste riscuri sunt legate de cauzele efectelor 

expuse mai sus. Companiile care activează în economia tenebră, parțial sau total, din cauza birocrației 

excesive și corupției, nu sunt supravegheate suficient de către stat pentru respectarea normelor minime 

de siguranță/inofensivitate în activitatea acestora și prin urmare creează riscuri sporite pentru 

consumatori. Din cauza corupției, care presupune inclusiv favorizarea de către reprezentanții organelor 

publice a nerespectării normelor de siguranță, datele cu privire la încălcările depistate de către organele 

publice nu ne permit să cuantificat corect acest efect. 

 

 Ratarea veniturilor la bugetul public. Companiile care se eschivează de la conformarea cu normele de 

siguranță și inofensivitate în comerț, și de aceea activează ilegal, în economia tenebră, în același timp se 

eschivează și de la alte obligațiuni legale, inclusiv plata impozitelor și taxelor din activitatea de afaceri. 

Prin urmare, unul din efectele problemei sunt veniturile ratate la bugetul public. Aceste efecte sunt greu 

de estimat din considerentele expuse la efectul anterior. 

 

2.4. Analiza Politicilor Publice Existente și Evoluția Problemei în Timp 
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Elaborarea politicii în privința optimizării procedurii de autorizare a desfăşurării activităţilor de 

comerţ în baza principiului „ghișeului unic” este prevăzută în Planul de acțiuni al Guvernului pe 

anii 2011-2014 și vine întru implementarea Legii cu privire la comerțul interior, nr. 231 din 

23.09.2010, care prevede că autorităţile administraţiei publice locale urmează să asigure 

implementarea „ghişeului unic” la eliberarea autorizaţiilor de funcţionare. 

 

În anexa 4 este prezentată informația detaiată despre actele permisive relevante domeniului 

comerțului și prestării serviciilor descrise în capitolele anterioare, precum și efortul anterior de 

optimizare a acestor proceduri. Actele permisive explorate includ: 

1. Autorizație Sanitară de Funcționare 

2. Autorizație Sanitară Veterinară de Funcționare 

3. Aviz de prevenire și stingere a incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate 

4. Licența 

5. Proces-verbal de recepţie finală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, autorizația de funcţionare şi 

schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor 

6. Autorizație de Funcționare 

 

2.4.1. Evoluţia ghișeelor unice (GU) în procedura de eliberare a autorizaţiilor de funcționare  

 

În anii 2005-2006, cu suportul proiectului USAID|BIZPRO, la nivel regional au fost create 15 GU, 

distribuite uniform pe teritoriul țării. GU erau specializate în facilitarea eliberării actelor permisive 

pentru construcții și comerț. Distribuția GU este prezentată în anexa 5. În majoritatea cazurilor GU 

au fost administrate de către asociațiile de business, așa ca Camerele de Industrie și Comerț 

regionale, care au stabilit un acord de colaborare în comun cu autoritățile publice locale și centrale 

în teritoriu, prin care era aprobat mecanismul de interacțiune în cadrul GU, cu scopul de a evita la 

maximum numărul contactelor dintre agentul economic și funcționarii publici. 

 

Dacă la eliberarea actelor normative în construcție GU permiteau optimizarea procedurilor, așa ca 

organizarea ședințelor comune cu toate organele publice implicate pentru expunerea obiecțiilor și, 

după caz, oferirea avizelor,  reducând din numărul de interacțiuni cu funcționarii public și făcând 

procesul mai transparent, atunci la eliberarea autorizațiilor de comerț utilitatea GU este dubioasă. 

Aceasta deoarece solicitantul trebuie să prezinte un șir de acte permisive de la organele publice 

centrale în teritoriu pentru a depune cererea la GU. Respectiv, în acest domeniu GU are mai mult un 

caracter consultativ și nu contribuie la reducerea procedurilor pentru solicitant. 

 

2.4.2. Estimarea Evoluției Problemei (Scenariul de Bază) 

 

Reieșind din cele expuse mai sus, presupunem că unica schimbare majoră în sistem va fi înlocuirea 

autorizației de funcționare sanitar-veterinară a unităților de comerț și prestări servicii cu 

înregistrarea acestor unități. Însă, pentru antreprenori această schimbare practic nu va avea efecte în 

termeni de durata și costuri în lansarea afacerii, deoarece înregistrarea va fi oricum precedată de o 

inspecție și va necesita vizita agentului economic la instituția competentă, desfășurarea activității 

fiind posibilă doar după primirea documentului care atestă înregistrarea unității. 

 

“Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către autorităţile emitente persoanelor juridice şi 

fizice pentru practicarea activităţii de întreprinzător” aprobat prin Legea privind reglementarea prin 
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autorizare a activităţii de întreprinzător, include tarifele pentru obținerea actelor permisive. Prin 

urmare scenariul de bază se va baza pe datele din Nomenclator, și anume: 

 autorizaţia sanitar - veterinară de funcţionare va costa 150 lei; 

 aviz de prevenire şi stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate va fi eliberat fără 

plată; 

 autorizaţia sanitară de funcţionare a obiectivelor va fi eliberată fără plată; 

 conform Legii comerțului interior, autorizaţia de funcţionare în comerț, se eliberează de către APL în 

mod gratuit. 

 

Deși pentru majoritatea actelor este indicat că acestea nu au termen de valabilitate, totuși până în 

prezent autoritățile publice emit actele cu indicarea termenului de expirare a valabilității. Mai mult 

ca atât, Legea cu privire la comerțul interior, care reglementează procedura de eliberare a 

autorizației de comerț, precum și actele normative speciale care reglementează procedura de 

eliberare a celorlalte acte permisive, prevăd că în caz dacă spațiul comercial este închiriat, actele 

permisive sunt valabile pe perioada de valabilitate a contractului de arendă. Prin urmare, presupune 

că această abordare va persista și în cazul scenariului de bază. 

 

2.4.3. Justificarea Intervenției Statului 

 

Amploarea problemei abordate de această PPP poate fi percepută în baza datelor cu privire la 

numărul unităților de comerț și prestări servicii, care sunt subiectul autorizării și numărul actelor 

permisive eliberate anual. 

 

Numărul unităților de comerț în Moldova, la sfârșit de an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numărul unităților de comerț este în creștere continuă. Astfel, în ultimii patru ani, acesta a crescut 

cu 22%. Din totalul unităților de comerț, chioșcurile/gheretele reprezintă circa 22%. 

 

Numărul Autorizațiilor Sanitare de Funcționare 

noi și prelungite eliberate anual pentru unitățile de 

comerț și prestări servicii 
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Numărul autorizațiilor sanitare eliberate unităților de comerț, atât noi cât și prelungite, a înregistrat 

o creștere mai semnificativă în 2010, după o reducere pe parcursul a trei ani consecutiv. Astfel, în 

2010 numărul acestora practic a revenit la nivelul anului 2007. Numărul refuzurilor de a elibera 

autorizația a reprezentat în mediul mai puțin de 0.1% pe parcursul ultimelor 4 ani. 

 

Pe de altă parte, numărul autorizațiilor eliberate, atât noi cât și prelungite, unităților de alimentație 

publică s-a redus cu 15% în ultimii 4 ani. Rata refuzurilor de eliberare a autorizațiilor a constituit 

circa 1%. 

 

Numărul Autorizațiilor Sanitare Veterinare de Funcționare noi și prelungite eliberate anual 

pentru unitățile de comerț și prestări servicii 

 

 
Numărul autorizațiilor sanitar-veterinare de funcționare a crescut în ultimii patru ani cu 5%. Rata 

refuzurilor de eliberare a autorizațiilor a constituit circa 0.5%. 

 

Numărul acestui tip de autorizații este cu mult mai mic ca numărul autorizațiilor sanitare, deoarece 

aceste autorizații sunt eliberate doar unităților care comercializează produse de origine animală. 

 

Numărul Avizelor de prevenire și stingere a incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate 

noi și prelungite, eliberate anual pentru unitățile de comerț și prestări servicii 
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Numărul avizelor de prevenire și stingere a incendiilor, eliberate unităților de comerț și prestări 

servicii, a crescut cu 34% în ultimii 4 ani. Deși acest timp de aviz nu este expres prevăzut de către 

legislația specială în domeniul, creșterea rapidă a numărului acestora poate fi explicat și prin 

solicitarea acestui tip de aviz de către autoritățile publice locale, ca condiție pentru eliberarea 

autorizației de funcționare în comerț și prestări servicii. 

 

Numărul Proceselor-verbale de recepţie finală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente eliberate 

anual de către autoritățile publice locale 

 

 
În baza numărului avizelor aplicate proceselor verbale de recepție finală de către Inspecția de Stat în 

Construcții, putem deduce că numărul recepțiilor finale, deși a scăzut în anul 2010, totuși a 

înregistrat o creștere pe parcursul ultimelor patru ani de 20%. 

 

Numărul Autorizațiilor de Funcționare (în comerț, conform Legii comerțului interior) noi și 

prelungite eliberate anual de către administrația publică locală 

 

NU există o statistică generală pentru toate autorizațiile eliberate de APL în Moldova. De aceea, 

mai jos sunt prezentate datele doar pentru min. Chișinău. 
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Din discuții cu agenții economici și organele competente de control, am constatat că agenții 

economic adesea nu se conformează în tocmai cerințelor de securitate și inofensivitate impuse 

activității de comerț și prestări servicii. Chiar dacă unitatea de comerț este autorizată, conformarea 

cu prevederile legale este constatată doar la momentul eliberării autorizației, care este neapărat 

însoțită de o inspecție a unității respective. După ce inspectorii părăsesc localul inspectat, agentul 

economic ar putea imediat să-și schimbe careva din parametrii activității sale, astfel încât să nu 

corespundă cerințelor obligatorii. Un exemplu în acest sens a fost cazul, mediatizat pe larg, de 

incendiere a unei unități de alimentație publică în incinta centrului comercial “Jumbo”. Incendierea 

s-a produs din cauza unei butelii de gaz, utilizată incorect. Acest incident a avut loc la scurt timp 

după un control din partea autorității de protecție împotriva incendiilor, care a prescris evacuarea 

buteliei din incinta localului. 
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2.4.4. Arborele problemei 

 

Conform descrierii problemei centrale, precum și a efectelor și cauzelor acesteia, prezentarea 

problemei în forma arborelui problemei este expusă mai jos. 

 

Cheltuieli de timp și resurse pentru 

obținerea permisiunii de a iniția și 

practica o activitate de comerţ

Corupția Economiei tenebră
Activitatea 

economică redusă

Autorizație 

sanitară de 

funcționare

Autorizație sanitar-

veterinară de 

funcționare

Avizul autorității de 

protecție împotriva 

incendiilor

Avizul arhitecturii

Alte cerințe 

impuse de APC, 

care nu sunt clar 

reglementate prin 

legislație

Diploma 

vânzătorilor
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Înregistrarea la 

Consiliul local si 

obținerea aprobării 

cuantumului taxei 

locale

Dovada de plată a 

taxei locale

Alte cerințe 

impuse de către 

APL, care nu sunt 

clar reglementate 

prin legislație

A
u
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ri
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a

ți
a
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e
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Prezentarea altor 

documente incluse 

la alte cerințe

Licența

Proces verbal de 

recepție a 

construcției

Autorizația de 

funcționare 

(primarie) la 

finalizarea 

construcției

Riscul pentru 

siguranța și 

sănătatea 

consumatorilor

Ratarea veniturilor 

la bugetul public

Concurență 

nelioală
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3. OBIECTIVELE POLITICII PUBLICE  

 

3.1. Obiectivul general 

 

Obiectivul general al acestei PPP este reducerea cheltuielilor financiare
2
 și de timp legate de 

obținerea permisiunii de lansare a activității de comerț și prestării servicii. Conform limitărilor 

acestei PPP, expuse în definirea problemei centrale, obiectivul general este limitat la cele patru acte 

permisive: 

 autorizația sanitară de funcționare; 

 autorizația sanitar-veterinară de funcționare; 

 avizul de prevenire și stingere a incendiilor; 

 autorizația de funcționare, eliberată de către APL. 

Licența, actele permisive în domeniul construcțiilor, precum și cele care țin de produse, instalații și 

alte acte permisive, nu vor fi abordate de această PPP și sunt utilizate în descrierea problemei doar 

pentru a demonstra măsuri suplimentarea de asigurare a securității pentru unele genuri de activitate 

cu risc sporit. 

 

3.2. Obiectivele specifice 

 

Pentru soluționarea problemei centrale, acest PPP urmărește atingerea următorului obiectiv specific: 

Reducerea numărul de interacțiuni și proceduri, pentru agenții economici, legate de autoritățile 

publice la obținerea actelor permisive pentru lansarea activității de comerț și prestări servicii, de la 

maximum 4, care implică 4 organe publice, până la 1, până în 2014.
3
 

 

4. OPȚIUNILE DE SOLUȚIONARE A PROBLEMEI ŞI ANALIZA  

 

4.1. Opțiunile 

 

4.1.1. Măsuri generale de optimizare 

 

Prezenta PPP a identificat măsuri de optimizare care pot fi aplicate în cadrul oricărei opțiuni și țin 

de dublări în reglementare sau formalități vădit nejustificate prin prisma riscurilor pentru securitatea 

și sănătatea consumatorilor. Astfel, cerințele în baza cărora vânzătorii trebuie să dețină studii în 

domeniul comerțului, nu prezintă beneficii vădite pentru securitatea și sănătatea consumatori și 

poate servi mai mult ca obstacol în desfășurarea activității de întreprinzător și limita oportunitățile 

de angajare pentru populație. În domeniile cu riscuri sporite pentru consumatori, așa ca alimentația 

publică, există cerințe clare și supraveghere pentru personalul angajat, în ceea ce privește pregătirea, 

                                                 
2
 Cheltuielilor agenţilor economic, legate de procedurile birocratice în procesul lansării activităţii de comerţ şi prestări 

servicii, includ taxele oficiale, plăţile neoficiale şi cheltuielile legate de pregătirea documentelor şi informaţiei necesare 

pentru obţinerea actelor permisive, precum şi cheltuielile legate de depunerea cererii şi obţinerea actelor permisive. 

3
 În capitolul “Descrierea problemei” au fost identificate maximum 4 acte permisive necesare pentru lansarea 

activităţii de comerţ/prestări servicii (obţinerea autorizaţiei de comerţ), fiind eliberate de următoarele organe publice: 

Centrele teritoriale de sănătate publică; subdiviziunile teritoriale ale Agenţiei Sanitar - Veterinare şi pentru Siguranţa 

Produselor de Origine Animală; Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale; Autorităţile publice locale de 

nivelul I. Pentru unele genuri de activitate specifice mai sunt solicitate şi licenţe. Însă, specificul şi tipul documentelor 

solicitate de Camera de Licenţiere diferă de cele ale organelor menţionate mai sus şi nu vor fi abordate în această PPP. 
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starea de sănătate și igiena personală a acestora. Prin urmare condiții suplimentare în acest sens nu 

sunt necesare. 

 

Se propune de exclus necesitatea obținerii avizului de prevenire și stingere a incendiilor la 

desfășurarea unor genuri de activitate, care nu este prevăzut expres de legislația specială și, în 

principiu, dublează avizul eliberat anterior unității de comerț, la momentul întocmirii procesului-

verbal de recepție finală a clădirii. 

 

A fost identificată ca nejustificată cerința față de unitățile de comerț staționare, care dețin actul de 

recepție a construcție, avizat de organele publice competente și autoritatea responsabilă de urbanism 

și arhitectură. Acest fapt a fost recunoscut și de reprezentanții direcție arhitectura din mun. 

Chișinău. Necesitatea de aviz arhitectural rămâne justificată doar pentru unitățile mobile, așa ca 

gherete, tarabe şi alte unităţi, precum și construcțiile temporare care nu necesită autorizație de 

construire. 

 

O măsură adițională de optimizare este elaborarea ghidului cerințelor față de unitățile de comerț și 

prestări servicii, care țin de riscul pentru securitatea și sănătatea consumatorilor. Ghidul dat ar 

îmbunătăți transparența reglementării în domeniul comerțului, spori pregătirea întreprinzătorilor și 

angajaților unităților menționate, reduce oportunitățile pentru corupție și în cele din urmă va 

diminua riscurile pentru securitatea și sănătatea consumatorilor și riscurile în afaceri pentru agenții 

economici. Ghidul va fi util în special pentru opțiunea 3, care ține de schimbarea abordării în 

controlul asupra riscurilor pentru consumatori, prin schimbarea autorizării cu înregistrarea unităților 

de comerț. Adițional, ghidul va fi util și pentru autoritățile publice locale, care vor fi primul punct 

de contact pentru agenții economic și vor servi rolul de GU în cazul opțiunilor 2 și 3. Această 

măsura nu va necesita multe resurse și timp și poate fi finanțată de mai mulți donatori, inclusiv 

proiectul USAID|BIZTAR, proiectele Băncii Mondiale și alți donatori. 

 

4.1.2. Opțiunea 1. (Status Quo) 

 

Această opțiune este parțial reflectată în capitolul „descrierea problemei”. Schema formalităților 

birocratice legate de activitatea de comerț și prestări servicii este expusă mai jos. 

 

Primăria

Centrul teritorial de 

sănătate publică

Direcţia raională/

municipală a 

Agenției sanitar-

veterinare şi 

pentru siguranţa 

produselor de 

origine animală 

Serviciul protecţiei 

civile şi situaţiilor 

excepţionale 

Agentul economic*

Direcția arhitectura Consiliul local
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* – schema dată arată toate organele implicate în eliberarea actelor permisive. Însă, nu toate 

genurile de activitate sunt obligate să interacționeze cu toate organele prezentate în schemă. Tipurile 

de actelor permisive obligatorii conform genurilor de activitate sunt descrise în unul din 

compartimentele de mai sus, care ține de cauzele problemei centrale. 

 

Interacțiunea cu autoritățile menționate are drept scop limitarea riscurilor pentru securitatea și 

sănătatea consumatorilor. Fiecare interacțiune presupune vizita la organul public pentru prezentarea 

unei cereri, însoțită de documentele solicitate de organul public respectiv, inspecția la fața locului a 

unității de comerț/prestări servicii din partea organului public și se soldează cu eliberarea unui act 

permisive pentru desfășurarea ulterioară a activității de comerț sau prestări servicii. 

 

Conform măsurilor generale de optimizare, se presupune că situația în cazul opțiunii “status quo” se 

va îmbunătăți. Astfel, agentul economic se va adresa doar la un birou în cadrul APL și nu va scutit 

de adresarea la Serviciul protecție civile și situații excepționale. Vor rămâne doar 3 acte permisive 

și respectiv 3 adresări: autorizația sanitară, autorizația sanitar-veterinară și autorizația de 

funcționare. 

 

4.1.3. Opțiunea 2. Organizarea Ghișeului Unic în cadrul autorităților publice locale de nivelul 

I, cu participarea tuturor instituțiilor implicate 

 

Opțiunea dată presupune păstrarea abordării în controlul asupra riscurilor pentru consumatori, dar 

schimbarea numărului de vizite către organele publice din partea agentului economic. 

 

Această opțiune ar putea avea câteva sub-opțiuni, în dependență de reducerea numărului de 

interacțiuni cu organele publice. Soluția cea mai avansată în acest sens ar fi interacțiunea 

solicitantului doar cu o instituție, care ar avea rolul de ghișeu unic și ar fi responsabilă de 

interacțiunea cu alte instituții implicate. Propunerea este ca rolul ghișeului unic să revină primăriei. 

Mai jos este reprezentată schematic această soluție. 

  

Primăria

(ghișeu unic)

Centrul teritorial de 

sănătate publică

Direcţia raională/

municipală a 

Agenției sanitar-

veterinare şi 

pentru siguranţa 

produselor de 

origine animală 

Agentul economic

Direcția arhitectura Consiliul local
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Depunerea cererii și documentelor 

 

În cazul acestei soluții, solicitantul prezintă documentele necesare, solicitate de toate organele 

publice implicate, într-un singur loc, la primărie. Primăria va fi responsabilă de circularea 

documentelor tuturor organelor publice implicate, atât în interiorul primăriei (așa ca direcția 

arhitectura și consiliul local, după caz), cât și în afara acesteia. Având experiența primăriilor de 

lucru cu actele permisive eliberate de organele publice centrale implicate, nu considerăm că vor fi 

probleme în recepționarea cererilor și documentelor solicitate de către organele menționate mai sus. 

Mai mult ca atât, după cum se vede din compartimentul “descrierea problemei”, organele publice 

solicită practic același set de documente sau documente generale care pot fi înțelese de către 

colaboratorii primăriei. 

 

În cazul creării ghișeului unic cu aplicarea capacităților TIC, procedura se va simplifica 

considerabil, cererea putând fi depusă în formă electronică pe site-ul ghișeului. Mai multe detalii 

sunt descrise în opțiunea 2.2. 

 

Circularea documentelor de către ghișeul unic (GU) 

 

Copia cererii și a documentelor recepționate de către GU vor fi transmise organelor publice 

menționate pentru examinare. GU va pregăti câte o copie de pe fiecare document pentru fiecare 

organ public implicat, care vor fi ștampilate și semnate de către solicitant și/sau primărie, pentru 

confirmarea autenticității acestora. Căile de diseminare a documentelor pot fi următoarele: poșta 

recomandată, curierul primăriei, copiile electronice prin poșta electronică fără semnătura digitală, 

copiile electronice prin poșta electronică cu semnătura digitală. 

 

Transmiterea documentelor prin poștă și curier consumă din timp și implică costuri adăugătoare. 

Expedierea unei scrisori recomandate poate dura pană la 3 zile. Curierul poate fi mai rapid, mai ales 

că din toate primăriilor circulă persoane spre centrele raionale zilnic, care ar putea transmite setul de 

acte organelor competente. Pentru a evita deplasări costisitoare, curierul ar putea depune actele la 

un oficiul direcție economie din incinta consiliului raional. În zilele când sunt depuse cereri, direcția 

economie va comunica acest lucru organelor centrale competente, care vor ridica setul de acte pe 

parcursul unei zile. Ulterior, organele publice menționate vor examina cererea și documentele 

anexate, verificând sau solicitând date adăugătoare de la instituțiile publice vizate, fără implicarea 

solicitantului în acest proces. Din discuții cu organele respective, în majoritatea cazurilor, sunt 

verificate datele privind imobilul, care sunt accesibile pe site-ul Agenției “Cadastru”, și prin urmare 

nu consumă mult timp și resurse. 

 

În cazul creării ghișeului unic cu aplicarea capacităților TIC, procedura se va simplifica 

considerabil, documentele și informația fiind circulate în formă electronică între instituțiile 

implicate. Mai multe detalii sunt descrise în opțiunea 2.2. 

 

Inspecțiile la fața locului 

 

Procedura cea mai dificilă de optimizat sunt inspecțiile la fața locului. Având în vedere modalitatea 

diferită de lucru și capacitățile limitate ale organelor publice, este complicat și costisitor de 

organizat inspecții comune la fața locului de către toate organele publice implicate. Ar fi bine de 
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recomandat și încurajat această abordare, însă în cazuri dificile, s-ar putea admite inspecții separate 

din partea fiecărui organ. Oricum, soluția dată va indica timpul maxim pentru răspunsul/decizia 

organelor implicate la solicitarea agentului economic. Reieșind din capacitățile organelor implicate, 

termenul maxim rezonabil ar fi 15 de zile. Prin urmare, în limitele acestei perioade, organele 

competente trebuie să examineze cererea și să efectueze inspecția la fața locului, după caz. În cerere 

va fi indicată informația de contact a solicitantului, cu indicarea zilelor când solicitantul este 

disponibil să primească inspectorii. 

 

Decizia și eliberarea actelor permisive 

 

În urma examinării cererii și inspecție la fața locului, organele competente vor întocmi procese 

verbale și vor elibera actele permisive și/sau prescripții de înlăturare a neajunsurilor. Deciziile 

respective vor fi transmise solicitantului prin aceleași canale, adică direcția economică a consiliului 

raional sau direct la GU. Solicitantul va primi actele respective de la GU, aplicând semnătura în 

registrul actelor permisive. 

 

În cazul creării ghișeului unic cu aplicarea capacităților TIC, procedura se va simplifica 

considerabil, actele permisive fiind circulate în formă electronică între instituțiile implicate și 

ghișeul unic. Ulterior, acestea ar putea fi imprimate și eliberate de către ghișeu sau stocate în baza 

de date posibilitatea de accesare pe pagina web de către toate părțile interesate. Mai multe detalii 

sunt descrise în opțiunea 2.2. 

 

Costurile 

 

Soluția dată va implica costuri adăugătoare. Din experiența GU implementate cu suportul 

proiectului USAID|BIZPRO, prețul rezonabil pentru serviciile GU ar varia între 100 și 150 de lei. 

În cadrul soluției date ar trebui de menționat că autoritățile publice locale au dreptul să stabilească o 

plată pentru serviciile GU, în mărime de 100 – 150 lei. 

 

Riscuri 

Principalele riscuri legate de această opțiune sunt: 

 Neconformarea autorităților publice cu condițiile de circulație a documentelor. 

 Pierderea documentelor din cauza mai multor etape de circulație a documentelor pe suport de hârtie. 

 

 

 

4.1.4. Opțiunea 3. Schimbarea abordării de la autorizarea unităților de comerț la 

înregistrarea acestora la primărie, cu unele excepții, care distribuie informația de 

înregistrare altor instituții implicate.  

 

Această opțiune propune schimbarea abordării în autorizarea activității de comerț. Se propune de a 

înlocui autorizarea unității de comerț cu înregistrarea acesteia. Abordarea asemănătoare se 

elaborează în domeniul autorizării sanitar-veterinare. Această soluție este aplicabilă unităților de 

comerț staționare. 

 

În acest caz unitatea de comerț se înregistrează la organele vizate, și prin urmare este pusă la 

evidența acestor  organe, pentru a fi supravegheat în conformitate cu cerințele legislației în vigoare. 
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Primăria

(ghișeu unic)

Centrul teritorial de 

sănătate publică

Direcţia raională/

municipală a 

Agenției sanitar-

veterinare şi 

pentru siguranţa 

produselor de 

origine animală 

Agentul economic

Direcția arhitectura Consiliul local

 
 

Înregistrarea unității de comerț/prestări servicii 

 

În cazul acestei opțiuni solicitantul înregistrează sau, prin alte cuvine, pune la evidența organelor 

competente unitatea de comerț/prestări servicii. La momentul înregistrării solicitantul indică doar 

domeniul de activitate și datele firmei și unității unde are de gând să-și desfășoare activitatea. 

Cererea de înregistrare poate fi depusă în formă scrisă la primărie, sau în formă electronică, scanată 

sau completând un formular on-line, pe pagina electronică a primăriei. 

 

Similar, agentul economic va putea înregistra unitatea și la celelalte organe competente. Alternativ, 

o forma mai avansata a acestei soluții ar fi înregistrarea doar la primărie, care ulterior informează 

celelalte organe, într-un termen stabilit, despre intenția agentului economic de a lansa activitatea în 

cadrul unei unități de comerț/prestări servicii. Locul de înregistrare a unității poate fi numit GU, 

care va avea sarcina circulării informației/documentelor de înregistrare tuturor organelor 

competente. 

 

Înregistrarea poate avea loc prin completarea unei cereri de înregistrare cu anexarea 

documentelor/informației necesare și obținerea unui certificat de înregistrarea a unității de comerț. 

Alternativ, agentul economic poate fi înregistrat prin înștiințarea organelor publice privind intenția 

de a lansa activitatea în cadrul unei unități de comerț/prestări servicii. Înștiințarea poate avea loc 

printr-o scrisoare recomandată, scrisoare electronică scanată sau completarea unui formular on-line. 

Mai multe detalii sunt prezentate în descrierea opțiunii 3 în compartimentul sub-opțiuni. 

 

Circularea documentelor de către ghișeul unic (GU) 

 

Circulația documentelor/informației de către GU poate avea loc la fel ca și în cadrul opțiunii 2. 

 

Inspecțiile la fața locului 

 

Dacă unitatea de comerț/prestări servicii prezintă riscuri sporite, lansarea activității poate fi 

condiționată de efectuarea inspecției de către toate organele competente, după cum este descris în 

opțiunea 2. Însă, în acest caz va fi indicat termenul maxim pentru efectuarea inspecției din 
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momentul obținerii informației cu privire intenția de a lansa activitatea / înregistra unitatea. La fel 

ca și în cazul opțiunii 2, termenul rezonabil poate fi 15 zile. 

 

Decizia cu privire la înregistrarea unității 

 

Dacă începerea activității va fi condiționată de efectuarea inspecției la fața locului de către organele 

publice competente, activitatea va putea fi lansată în baza procesului verbal de control cu aviz 

pozitiv sau cu indicarea neajunsurilor nesemnificative care pot fi înlăturate după lansarea activității, 

cu sau fără o inspectare repetată ulterior și după care va fi eliberat certificatul de înregistrarea, după 

caz. Alternativ, dacă este aplicată înștiințarea organelor publice cu privire la lansarea activității, fără 

condiționarea acestora, organele publice vor putea inspecta oricând unitatea și întocmi proces verbal 

de constatarea conformării cu cerințele obligatorii. 

 

Costurile 

 

În cazul înregistrării cu obținerea certificatului respectiv prin intermediul GU, costurile ar fi 

similare cu celea din opțiunea 2. Soluția alternativă, prin care înregistrarea are loc on-line sau doar 

prin înștiințarea organelor competente, costuri adăugătoare practic nu vor exista. 

 

Riscuri 

 

Principalele riscuri legate de această opțiune sunt: 

 Majorarea riscului pentru securitatea și sănătatea consumatorilor. Înregistrarea unităților de comerț nu 

ar presupune riscuri majore pentru consumatori, deoarece, în esență nu se schimbă gradul de control 

asupra riscurilor. Elementul principal aici sunt inspecțiile, care au loc înainte sau, practic, la câteva zile 

de la lansarea activității. Se presupune că numărul unităților care vor informa întârziat sau deloc despre 

lansarea activității, practic va coincide cu numărul unităților care ar activa fără autorizație în cazul 

scenariului status-quo, și vor fi depistate prin intermediu inspecțiilor în baza observațiilor și sesizărilor. 

Mai mult ca atât, organele competente vor avea atribuții de a sancționa unitățile de comerț/prestări 

servicii care vor încălca cerințele legale sau chiar sa elibereze prescripții de sistare a activității în cazul 

încălcărilor grave, care ar prezenta un risc sporit pentru securitate și sănătatea consumatorilor. Mai mult 

ca atât, în cazul unităților de comerț/prestări servicii staționare, spațiile au fost construite în baza 

certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire, la darea în exploatare a acestora fiind întocmit 

actul de recepție finală, în care este indicat clar destinația spațiilor și care este avizată de organele 

publice din domeniul sanitar, de protecție împotriva incendiilor, autoritatea publică locală și altele. Mai 

mult ca atât, conform datelor statistice prezentate de către organele publice vizate, rata refuzului de 

eliberare a autorizațiilor este în jurul 1%, ceea ce indică că din unitățile care se adresează, doar o mică 

parte nu corespund condițiilor de autorizare. Adițional, în descrierea problemei, sunt prezentate și alte 

elemente de control al riscului, care constau în autorizarea, certificarea și alte elemente de control asupra 

produselor realizate prin unitățile de comerț/prestări servicii, asupra instalațiilor și personalului angajat și 

alte măsuri similare, toate menite să asigure o securitate cât mai mare pentru consumatori. 

 

Abordare specială pentru unele tipuri de unități 

 

Totuși, există unele categorii de unități de comerț/prestări serviciu care nu vor putea să beneficieze 

de abordarea prezentată în opțiunea dată. Cel mai explicit clasificator de tipuri de unități care ar 

putea necesita o abordare diferențiată, o putem prelua din regulamentul Consiliului Municipal 

Chișinău, menționat în compartimentul “descrierea problemei”: 
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 Unități amplasate în blocurile locative. Nu considerăm necesar să fie aplicată o abordare diferențiată, 

deoarece înainte de a solicita autorizația de funcționare, solicitantul parcurge un șir de alte formalități 

care, practic, permit evitarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea consumatorilor. Aceste formalități 

includ autorizația de schimbare a destinației din spațiu locativ în spațiu comercial, însoțită de un șir de 

avize necesare, după caz, inclusiv avizul sanitar, avizul de protecție împotriva incendiilor, acordul 

vecinilor și alte avize. 

 Pavilioane, gherete şi tarabe amplasate conform planului general în teritoriul pieţelor şi în secţiile 

comerciale din incinta centrelor comerciale. În acest caz se propune ca piețele și centrele comerciale să 

fie responsabile de permiterea desfășurării activității de comerț în locurile stipulate pe teritoriului său, 

conform cerințelor legislației. 

 Unități mobile, așa ca gherete, tarabe şi alte unităţi. Deoarece majoritatea acestora este amplasată pe 

terenul public și nu necesită autorizație de construire prin care poate fi controlată destinația și încadrarea 

arhitectural-urbanistică a unității, se recomandă păstrarea autorizațiilor de funcționare pentru aceste 

unități. 

 Obiective ce depăşesc suprafaţa de 12 mp, amplasate pe terenuri ce aparţin primăriei (cu excepţia celor 

încorporate în clădiri, şi amenajarea teraselor de vară). Pentru aceste unități se recomandă păstrarea 

autorizațiilor și necesitatea solicitării contractul de arendare funciară sau titlul de autentificare a dreptului 

deţinătorului de teren; 

 Întreprinderile de alimentaţie publică. Se recomandă excluderea solicitării certificatului de conferire a 

categoriei şi contractul încheiat cu un laborator acreditat pentru investigarea probelor calităţii materiilor 

prime şi produselor preparate din ele, deoarece aceste cerințe nu sunt stipulate expres în lege și nu par să 

aducă careva beneficii consumatorilor. 

 

4.1.5. Variații de sub-opțiuni 

 

Conform celor expuse în cadrul fiecărei opțiuni mai sus, putem deduce un set de sub-opțiuni, care 

vin să schimbe scenariul “status quo” (opțiunea 1) și care pot fi evaluate și comparate: 

 

 

1. Opțiunea 2.1. Organizarea Ghișeului Unic în cadrul autorităților publice locale, cu participarea 

tuturor instituțiilor implicate, cu circularea documentelor pe suport de hârtie. Această opțiune 

presupune păstrarea formalităților existente (autorizațiilor). 

 

Această opțiune presupune stabilirea unui oficiu frontal, în cadrul primăriei, unde solicitantul va 

depune setul de documente necesare, inclusiv cererile, pentru toate actele permisive. Oficiul frontal 

va disemina cererile și documentele necesare autorităților publice implicate care se află în centrul 

raional. Cererile vor fi înregistrate de către reprezentanții primăriei de la oficiul frontal. Ulterior 

acești reprezentanți vor vizita autoritățile respective pentru ridicarea actelor permisive eliberate și le 

va elibera solicitantului. 

 

Avantajele Dezavantajele 

Reducerea numărului interacțiunilor și 

vizitelor agentului economic către organele 

publice 

Majorarea cheltuielilor pentru autoritățile 

publice locale legate de angajarea 

personalului, copierea materialelor și 

circularea materialelor către organele publice 

centrale din centrul raional 

Îmbunătățirea transparenței în domeniul 

reglementării activității unităților de comerț 

Introducerea plăților adiționale pentru agenții 

economici care aplică prin intermediul GU în 
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și prestări servicii cadrul APL 

Reducerea oportunităților de corupție Există riscul că procesul va fi distorsionat, în 

special la etapa inițială, din cauza cunoașterii 

insuficiente a subiectului de către 

colaboratorii APL și reticenței de colaborarea 

din partea organelor centrale din centrele 

raionale. Dacă prevederile date vor fi 

stipulate în lege și vor fi însoțite de ghiduri 

pentru agenții economici și APL, aceste 

riscuri pot fi atenuate 

Reducerea duratei de obținere a autorizațiilor  

 

2. Opțiunea 2.2. Organizarea Ghișeului Unic în cadrul autorităților publice locale, cu participarea 

tuturor instituțiilor implicate, cu circularea documentelor în formă electronică. 

 

Această opțiune presupune  crearea capacităților pentru schimbul de informație și circulația 

documentelor în formă electronică dintre oficiul frontal, creat ca și în cazul opțiunii 2.1, și 

autoritățile publice implicate. 

 

Descrierea acestei soluții este prezentată în anexa 6. 

 

Avantajele Dezavantajele 

Reducerea numărului interacțiunilor și 

vizitelor agentului economic către organele 

publice 

Majorarea cheltuielilor pentru autoritățile 

publice locale legate de angajarea 

personalului, scanarea materialelor, crearea 

bazelor de date și a capacităților de schimb 

electronic de date dintre APL și APC în 

centrele raionale 

Îmbunătățirea transparenței în domeniul 

reglementării activității unităților de comerț 

și prestări servicii 

Introducerea plăților adiționale pentru agenții 

economici care aplică prin intermediul GU în 

cadrul APL 

Reducerea oportunităților de corupție Există riscul că procesul va fi distorsionat, în 

special la etapa inițială, din cauza cunoașterii 

insuficiente a subiectului de către 

colaboratorii APL și reticenței de colaborarea 

din partea organelor centrale din centrele 

raionale. Dacă prevederile date vor fi 

stipulate în lege și vor fi însoțite de ghiduri 

pentru agenții economici și APL, aceste 

riscuri pot fi atenuate 

Reducerea duratei de obținere a autorizațiilor  
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3. Opțiunea 3. Schimbarea abordării de la autorizarea unităților de comerț la înregistrarea  

(înștiințarea/informarea) la primărie, cu unele excepții expuse în descrierea opțiunii 3 de mai sus, 

fără eliberarea actului de înregistrare. 

 

Această soluție va fi combinată cu crearea sistemului informațional pentru ghișeul unic, ca în cazul 

opțiunii 2.2, care va înregistra unitățile de comerț și prestări servicii. La acest sistem vor avea acces 

toate instituțiile publice interesate și agenții economici vor putea înregistra unitățile lor în 

formularele disponibile on-line. Formularele vor permite, de asemenea, verificarea conformării cu 

principalele cerințe impuse unităților de comerț și prestări servicii specifice. Astfel, solicitantul va 

alege parametrii principali a unității, așa ca comerț cu mărfuri alimentare/nealimentare, de origine 

animală sau nu, cu prestarea serviciilor de alimentație publică sau nu etc. Ulterior, se vor afișa 

cerințele principale și va fi oferită referința la actele normative care reglementează genul dat de 

activitate. 

 

Însă, având în vedere că mulți agenți economici nu vor avea acces la internet, va fi păstrată și 

posibilitatea de înregistrare a unității de comerț prin informarea în formă scrisă, sau prin 

completarea unui formular la sediul primăriei, sau prin expedierea formularului/scursorii prin poștă, 

inclusiv electronică, cu primirea, ulterior a confirmării că unitatea a fost pusă la evidență sau prin 

vizualizarea acestui fapt pe pagina electronică a ghișeului unic de înregistrarea a unităților de 

comerț. 

 

Având în vedere să opțiunea dată reprezintă o schimbare considerabilă în abordarea cu privire la 

supravegherea riscurilor pentru consumatori, ea poate fi divizată în două sub-opțiuni: 

 

1. Prima sub-opțiune ar fi interdicția de inițiere a activității până la efectuarea inspecțiilor din partea 

organelor publice competente. În cazul dat informația pentru înregistrare va fi expediată primăriei care 

va circula informația dată altor instituții implicate. 

 

Această sub-opțiune va trebui să conțină eliberarea confirmării privind recepția informației de la 

solicitant, și introducerea unor sancțiuni pentru neprezentarea informației cu privire la intenția de a 

lansa activitatea unităților de comerț și prestări servicii. 

 

Avantajele Dezavantajele 

Reducerea numărului interacțiunilor și 

vizitelor agentului economic către organele 

publice 

Majorarea cheltuielilor pentru autoritățile 

publice locale legate de angajarea 

personalului, scanarea materialelor, crearea 

bazelor de date și a capacităților de schimb 

electronic de date dintre APL și APC în 

centrele raionale 

Îmbunătățirea transparenței în domeniul 

reglementării activității unităților de comerț 

și prestări servicii 

Introducerea plăților adiționale pentru agenții 

economici care aplică prin intermediul GU în 

cadrul APL 

Reducerea oportunităților de corupție Există riscul că procesul va fi distorsionat, în 

special la etapa inițială, din cauza cunoașterii 

insuficiente a subiectului de către 

colaboratorii APL și reticenței de colaborarea 
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din partea organelor centrale din centrele 

raionale. Dacă prevederile date vor fi 

stipulate în lege și vor fi însoțite de ghiduri 

pentru agenții economici și APL, aceste 

riscuri pot fi atenuate 

Reducerea duratei de obținere a permisiunii 

de lansare a activității 

 

La capitolul riscurilor pentru securitatea și 

sănătatea consumatorilor ca urmare a 

schimbării abordării, au fost identificate 

posibile avantaje și nu sunt așteptate careva 

dezavantaje. Mai mult la acest subiect este 

descris în cadrul opțiunii 3. Abordarea nouă 

ar putea permite evitarea situației când 

agenții economici abuzează de autorizațiile 

de funcționare, obținând inclusiv prin 

instanțele de judecată decizia de eliberare a 

autorizațiilor chiar și în cazurile când comit 

încălcări a cerințelor obligatorii. Astfel, cu 

abordarea nouă, judecata nu va putea obliga 

organele publice să elibereze autorizații, care 

practic ar însemna recunoașterea conformării 

agentului economic cu cerințele din 

legislație. În același timp, organele publice 

vor continua să efectueze inspecții la fața 

locului în conformitate cu parametrii de risc 

ai unității și să emită prescripții de 

sancționare sau sistare a activității în cazul 

depistării încălcărilor conform prevederilor 

legale. Mai mult ca atât, agentul economic va 

avea interdicția de a lansa activitatea până la 

efectuarea inspecțiilor de către organele 

competente, dar într-un termen care nu va 

depăși 15 zile din momentul depunerii 

informației pentru înregistrare, după care 

unitatea poate să înceapă activitatea chiar 

dacă nu a fost inspectată. 

 

 

2. A doua sub-opțiune ar fi cu permisiunea de a iniția activitatea în orice moment. În cazul dar informația 

pentru înregistrare va fi expediată primăriei care va circula informația dată altor instituții implicate. 

 

Această opțiune va trebui să introducă niște sancțiuni pentru neprezentarea informației cu privire la 

intenția de a lansa activitatea unităților de comerț și prestări servicii. 

 

Avantajele Dezavantajele 

Reducerea numărului interacțiunilor și Majorarea cheltuielilor pentru autoritățile 
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vizitelor agentului economic către organele 

publice 

publice locale legate de angajarea 

personalului, scanarea materialelor, crearea 

bazelor de date și a capacităților de schimb 

electronic de date dintre APL și APC în 

centrele raionale 

Îmbunătățirea transparenței în domeniul 

reglementării activității unităților de comerț 

și prestări servicii 

Introducerea plăților adiționale pentru agenții 

economici care aplică prin intermediul GU în 

cadrul APL 

Reducerea oportunităților de corupție Există riscul că procesul va fi distorsionat, în 

special la etapa inițială, din cauza cunoașterii 

insuficiente a subiectului de către 

colaboratorii APL și reticenței de colaborarea 

din partea organelor centrale din centrele 

raionale. Dacă prevederile date vor fi 

stipulate în lege și vor fi însoțite de ghiduri 

pentru agenții economici și APL, aceste 

riscuri pot fi atenuate 

Reducerea duratei de obținere a permisiunii 

de lansare a activității la maxim, agentul 

economic având dreptul de a lansa activitatea 

îndată după ce a depus informația pentru 

înregistrarea unității la GU 

Există riscul că agentul economic va începe 

activitatea cu încălcări grave a cerințelor 

legale, deoarece nu va fi verificat înainte de 

aceasta. Însă, nu sunt așteptate consecințe 

grave, deoarece inspecția va fi organizată în 

scurt timp (câteva zile) din momentul 

depunerii informației pentru înregistrare de 

către agentul economic. Mai mult ca atât, 

agentul economic nu este scutit de 

răspundere în caz de încălcarea cerințelor 

legale și va fi sancționat conform 

riscurilor/prejudiciilor cauzate.  

La capitolul riscurilor pentru securitatea și 

sănătatea consumatorilor ca urmare a 

schimbării abordării, au fost identificate 

posibile avantaje și nu sunt așteptate careva 

dezavantaje. Abordarea nouă ar putea 

permite evitarea situației când agenții 

economici abuzează de autorizațiile de 

funcționare, obținând inclusiv prin instanțele 

de judecată decizia de eliberare a 

autorizațiilor chiar și în cazurile când comit 

încălcări a cerințelor obligatorii. Astfel, cu 

abordarea nouă, judecata nu va putea obliga 

organele publice să elibereze autorizații, care 

practic ar însemna recunoașterea conformării 

agentului economic cu cerințele din 

legislație. În același timp, organele publice 

vor continua să efectueze inspecții la fața 

Există riscul pentru agenții economic care nu 

cunosc bine legislația că lansa activitatea cu 

încălcări și vor fi sancționați ulterior dur 

pentru aceasta. Însă, acest risc va fi atenuat 

prin elaborarea ghidului, unde pe lângă 

informația oferită, vor fi recomandări de a 

solicita consultă sau inspecții din partea 

organelor publice competente înainte de a 

lansa activitatea.  
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locului în conformitate cu parametrii de risc 

ai unității și să emită prescripții de 

sancționare sau sistare a activității în cazul 

depistării încălcărilor conform prevederilor 

legale. 

 

4.2. Analiza Impacturilor 

 

Opțiunea 1 “status quo”, reprezintă scenariul de bază, și prin urmare nu generează careva impacturi. 

Impacturile celorlalte opțiuni vor fi estimate ca devieri de la scenariul de bază. 

 

4.2.1. Impactul fiscal 

 

Estimările generale a impacturilor fiscale sunt prezentate mai jos, iar calculele detaliate a acestor 

impacturi sunt expuse în anexa 7. 

 

Opțiunea 2.1 va avea doar costuri de instruire pentru funcționarii publici cu privire la activitatea 

ghișeului unic. Aici vor fi incluse procedurile și cerințele prevăzute de legislația specială a 

instituțiilor centrale implicate în autorizarea activității de comerț și prestări servicii. Aceste cursuri 

de instruire vor avea loc pe parcursul a trei ani și costurile acestora vor fi de două ori mai mici decât 

costurile în cazul ghișeului unic electronic descris în opțiunea 2.2.  

 

Alte cheltuieli pentru buget, legate de deplasarea funcționarilor publici de la APL către autoritățile 

publice centrale nu vor fi. Aceasta se datorează faptului că serviciile ghișeului unic vor fi prestate 

contra unei plăți percepute de la agenții economici, care ar trebui să acopere cheltuielile legate de 

circularea documentelor tuturor factorilor de decizie. Din discuțiile cu reprezentanții autorităților 

publice locale, am constat că practic nu vor fi probleme și întârzieri în circularea documentelor către 

instituțiile implicate, care își au sediul în centrele raionale. 

 

Opțiunea 2.2, care presupune aplicarea soluțiilor TIC la funcționarea ghișeului unic, la fel ca și 

opțiunea doi va presta servicii contra unei taxe. În cazul acestei opțiuni vor fi niște cheltuieli 

adiționale, care conțin: 

 Investiții: cheltuielile pentru crearea capacităților TIC pentru schimbul electronic de date. Mai multe 

detalii sunt prezentate în anexa 6. Suma investițiilor în crearea acestor capacități este estimată la 170 000 

dolari SUA sau circa 2 000 000 lei. Implementarea acestui sistem va dura pana la un an. 

 Cheltuieli curente: 

o Instruirea funcționarilor public care vor lucra cu sistemul informațional menționat. Se presupune 

că costul per participant la instruire va fi de 500 lei. Inițial, va fi necesar de instruit circa 10 

funcționari de la Primăria Chișinău, 5 de la fiecare municipiu (în total 20), câte 2 din fiecare 

orășel (total 84), câte unul în fiecare sat/comună (total 810), câte 2 persoane pentru fiecare din 

unitățile teritoriale pentru cele 3 autorități publice centrale implicate (total 204). În total va trebui 

să fie instruiți circa 1128 de persoane. Acest proces va avea loc gradual, pe parcursul a 3 ani. 

o Cheltuieli de conectare la internet. La moment majoritatea autorități publice sunt conectate la 

Internet. Celelalte autorități sunt în proces de conectare. Cheltuielile legate de conectare și 

menținere a accesului la Internet vor fi atribuite altor politici în domeniul dezvoltării 

capacităților TIC, și prin urmare nu reprezintă costuri pentru politica dată. 
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o Nu se prevăd cheltuieli adiționale pentru procurarea calculatoarelor, fiecare APL și APC fiind 

dotate cu acestea. 

o Va fi eliminată taxa pentru eliberarea autorizației sanitar-veterinare, dar nu considerăm acest 

lucru ca un venit ratat, deoarece va fi compensat prin reducerea cheltuielilor legate de obținerea 

autorizațiilor. 

o Vor fi reduse cheltuielile legate de eliberarea autorizațiilor de către APL și APC. Conform 

estimărilor, prețul pentru producerea unei autorizații este de circa 5 lei. Prin urmare, cheltuielile 

vor fi reduse cu 208 mii lei anual, în anul 4 de implementare, când va fi atins nivelul maxim de 

beneficii. Calculele detaliate sunt prezentate în anexa 8.  

o Nu vor fi cheltuieli adiționale pentru procesarea documentelor, acesta fiind acoperită de taxa 

percepută pentru serviciile ghișeului unic. 

 

Opțiunea 3, la fel ca și opțiunea 2.2, presupune aplicarea soluțiilor TIC la funcționarea ghișeului 

unic pentru înregistrarea unităților de comerț și prestări servicii și presupune aceleași impacturi 

fiscale cu excepția reducerii veniturilor Autorității Sanitar-Veterinare legate de excluderea taxei 

pentru autorizația sanitar-veterinară. Însă, această reducere nu a fost inclusă în calcul la impacturi 

fiscale, deoarece s-a presupus că odată cu excluderea autorizației date se vor diminua și cheltuielile 

legate de obținerea acesteia care vor compensa pierderea veniturilor menționate. 

 

Tabel 1. Impacturile fiscale pentru 10 ani (2012-2021), lei 

Impacturi Opţiunea 2.1 Opțiunea 2.2 Opțiunea 3 

Investiții în crearea capacităților pentru 

ghișeu unic 

0 -2 000 000 -2 000 000 

Instruirea funcționarilor publici în utilizarea 

sistemului informațional pentru ghișeul unic 

-282 000 -564 000 -564 000 

Economii după eliminarea autorizațiilor pe 

suport de hârtie 

0 1 661 408 1 661 408 

Total impact fiscal -282 000 -902 592 -902 592 

 

4.2.2. Impactul administrativ  

 

În cazul fiecărei opțiuni, în afară de opțiunea 1, vor fi necesare modificări la Legea cu privire la 

comerțul interior și legile speciale, care reglementează procedura de autorizare a unităților de 

comerț și prestări servicii, indicate în descrierea problemei. Modificările vor fi necesare pentru 

implementarea ghișeului unic, după cum este descris în opțiuni și schimbarea abordării de la 

autorizarea la înregistrarea unităților de comerț, în cazul variațiilor opțiunii 3. 

 

Nu se preconizează crearea unor instituții adiționale, funcția de ghișeu unic fiind îndeplinită de către 

APL. 

 

În cazul implementării ghișeului unic, se vor schimba procedurile necesare lansării activității 

unităților de comerț și prestări servicii, astfel încât APL va fi responsabil de circularea 

documentelor și cererilor către instituțiile implicate, iar în cazul opțiunilor care vor aplica soluții 

TIC, documentele și informația vor fi circulate în formă electronică.  

 

4.2.3. Impact economic 

În cazul opțiunii 2.1 vor exista următoarele impacturi pentru agenții economici: 
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 Reducerea cheltuielilor pentru pregătirea copiilor documentelor necesare pentru eliberarea actelor 

permisive (cerințele pentru fiecare act permisiv sunt prezentate în descrierea problemei): 

o copia certificatului de înregistrarea a unității (1 pagină) – se va prezenta doar una, față de 3 în 

cazul scenariului de bază (solicitată de APL, CNSP, ASV), deci cu 2 mai puțin; 

o extrasul de la Camera Înregistrării (costă 63 de lei și se eliberează în 3 zile) – se va prezenta doar 

unul, față de 2 la moment (solicitat de CNSP și ASV), deci cu unul mai puțin; 

o deși cerința de a prezenta copia codului fiscal este prevăzută în legislația care ține de 

supravegherea sănătății publice, din discuții cu reprezentanții Centrului de Sănătate Publică din 

mun. Chișinău, s-a constat că aceste documente nu se solicită; 

o copia actului de proprietate sau contractului de arendă a spațiilor (estimativ 5 pagini) – se va 

prezenta doar una, față de 3 în cadrul scenariului de bază (solicitată de APL, CNSP, ASV), deci 

cu 2 mai puțin; 

o deși cerința de a prezenta copia listei grupelor de produse (marfă), ce urmează a fi fabricate, 

depozitate, comercializate şi copia documentelor normative tehnice pentru produsele (mărfurile) 

respective, este prevăzută în legislația care ține de supravegherea sănătății publice, din discuții 

cu reprezentanții Centrului de Sănătate Publică din mun. Chișinău, s-a constat că aceste 

documente nu se solicită; 

o copia de pe proiectul de amplasare a construcţiei – se va prezenta doar unul, față de 3 în cadrul 

scenariului de bază (solicitată de APL, ASV și CNSP, deși nu este expres prevăzut de legislația 

care ține de supravegherea sănătății publice), deci cu 2 mai puține; 

o documentele ce atestă că activitatea de comerţ, exceptând cazul micilor comercianţi, este 

exercitată de către persoanele fizice (întreprinzători individuali) care au o pregătire profesională 

obţinută ca urmare a instruirii în cadrul unor instituţii de profil comercial (economic) autorizate 

– va fi exclus în cadrul scenariului de bază; 

o declaraţia pe propria răspundere privind respectarea cerinţelor de autorizare – va fi exclus în 

cadrul scenariului de bază. 

o cererea, în care se indică inclusiv genul de activitate, tipul mărfurilor, orarul de funcționare a 

unității comerciale. În cadrul scenariului de bază vor fi depuse 3 cereri, pe când în cazul opțiunii 

2.1 va fi depusă doar o cerere care va cuprinde toată informația necesară celor 3 autorități 

publice. La moment, formularele cererilor sunt puse la dispoziție de către autoritățile publice, pe 

viitor cererea unică fiind disponibilă la ghișeul unic. 

 Reducerea cheltuielilor legate de depunerea cererilor și ridicarea actelor permisive. Din discuții cu unii 

agenți economici, s-a estimat că în mediu pentru a depune cererea, inclusiv pregătirea copiilor tuturor 

actelor/documentelor menționate mai sus și deplasarea la locul depunerii, și a ridica actul permisiv, un 

angajat necesită circa o jumătate de zi. Având în vedere că pentru scenariul de bază este propusă 

eliminarea avizului eliberat de Serviciul protecţiei civile şi situaţiilor excepţionale, agentul economic va 

fi scutit de adresarea la instituțiile responsabile de eliberarea autorizației sanitare (numărul total anual 

15196) și autorizației sanitar-veterinare (4923), depunând doar o cerere și un set de documente la ghișeul 

unic din cadrul APL. Numărul autorizațiilor este prezentat în anexa 8. Salariu mediu pe zi în anul 2010 a 

fost de circa 143 lei (circa 3000 lei pe lună / 21 zile). La această sumă sunt adăugate contribuțiile sociale 

achitate de angajator (23% contribuții de asigurări sociale și 3,5% contribuții de asigurări medicale). Prin 

urmare costurile totale pentru o zi a unui angajat sunt circa 181 lei.  

 Reducerea cheltuielilor de deplasare pentru depunerea cererilor. S-a presupus că o deplasare pentru 

depunerea cererilor va fi de 6 lei dus-întors și pentru ridicarea actului permisiv la fel 6 lei. Acesta este 

prețul cel mai mic în transportul public din Chișinău. Prin urmare costul transportului pentru un act 

permisiv este de circa 9 lei. Deși în sate costul pentru a depune la actele la primărie este practic egal cu 

0, acesta este compensat prin faptul că solicitantul trebuie să facă un drum lung la centrul raional unde să 

depună actele la celelalte organe publice. Mai mult ca atât, majoritatea actelor permisive sunt eliberate în 

Chișinău. 
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 Reducerea duratei de obținere a actelor permisive. Se presupune că va fi un beneficul în sensul duratei de 

eliberare a actelor permisiv, deoarece agentul economic nu va trebui să obțină celelalte două acte înainte 

de a depune cererea pentru obținerea actului permisiv de la APL. Însă, deoarece eliberarea actelor prin 

intermediul ghișeului ar putea consuma ceva mai mult timp, a fost neglijată estimarea acestui beneficiu. 

 În linii generale, măsura din opțiunea 2.1 va genera și alte beneficii în lanț, inclusiv reducerea corupției, 

a economiei tenebre și va stimula dezvoltarea economică. Însă aceste efecte sunt greu de estimat în 

unități monetare și vor fi doar menționate. 

 Pe lângă beneficiu vor fi introdusă și taxa din partea ghișeului unic pentru acoperirea cheltuielilor legate 

de circularea documentelor către toate instituțiile implicate. Taxa ghișeului unic va fi egală cu plafonul 

minim aplicat de către ghișeele unice care activează în bază benevolă la moment – 100 lei. 

 

În cazul opțiunii 2.2 vor exista impacturi similare celor din opțiunea 2.1 cu următoarele diferențe: 

 la reducerea beneficiile de la reducerea cheltuielilor pentru pregătirea copiilor s-au adăugat și copile 

prezentate APL. Pentru a evita supraestimarea beneficiilor și deoarece mai mulți agenți economic nu vor 

avea acces la internet pentru a beneficia pe deplin de pe urma acestei opțiuni și vor continua să apele za 

biroul fizic al ghișeului, calculul beneficiilor costă din două valori – o jumătate din valoarea beneficiului 

din opțiunea 2.1. și o jumătate din valoarea beneficiului din maximal posibil în cazul ghișeului unic 

electronic. 

 la beneficiile de la reducerea cheltuielilor legate de depunerea cererilor și ridicarea actelor permisive s-au 

adăugat și vizitele la APL, dar a fost lăsată 1 om-oră care va fi necesară pentru completarea cererii on-

line. La fel ca și în cazul beneficiului anterior, s-au combinat beneficiile din opțiunea 2.1 și cel maxim 

posibil; 

 la estimarea reducerii cheltuielilor legate de deplasarea la locul depunerii cererilor și ridicării actului 

permisiv, s-au luat în calcul și actele obținute de la APL și s-au combinat beneficiile din cazul ambelor 

ghișee. 

 

În cazul opțiunii 3 vor exista impacturi similare celor din opțiunea 2.2 cu următoarele diferențe: 

 la reducerea beneficiile de la reducerea cheltuielilor pentru pregătirea copiilor s-au adăugat și copile 

prezentate APL. 

 la beneficiile de la reducerea cheltuielilor legate de depunerea cererilor și ridicarea actelor permisive s-au 

adăugat și vizitele la APL, dar a fost lăsată 1 om-oră care va fi necesară pentru completarea cererii on-

line sau expedierea scrisorii cu privire la intenția de a lansa activitatea; 

 la estimarea reducerii cheltuielilor legate de deplasarea la locul depunerii cererilor și ridicării actului 

permisiv, s-au luat în calcul și actele obținute de la APL; 

 va fi exclusă taxa pentru eliberarea autorizației sanitar-veterinare. Însă acest efect nu va fi inclus la 

beneficii, deoarece va fi compensat prin pierderile din neîncasarea acestor sume la bugetul de stat. 

 

Tabel 2. Impacturile economice pentru 10 ani (2012-2021), lei 

Impacturi Opţiunea 2.1 Opțiunea 2.2 Opțiunea 3 

Reducerea cheltuielilor pentru pregătirea 

copiilor si originalelor documentelor 2 819 378 4 239 958 5 660 538 

Reducerea cheltuielilor legate de depunerea 

cererilor și ridicarea actelor permisive 14 566 388 20 380 799 26 195 211 

Reducerea cheltuielilor legate de deplasarea 

la locul depunerii cererilor 1 931 455 2 460 995 2 990 534 

Introducerea taxei pentru serviciile ghișeului 

unic -17 132 704 -17 132 704 0 

Total impact economic 2 184 517 9 949 048 34 846 283 

 

 



30 
 

 

4.2.4. Impactul social şi asupra sărăciei  

 

Soluțiile propuse în această PPP nu au un impact social și asupra sărăciei semnificativ. Prin urmare 

aceste impacturi nu a au fost estimate în unități monetare. 

 

Principalul impact la acest capitol, ca urmare a implementării opțiunilor propuse, va fi 

îmbunătățirea accesului la serviciile publice pentru antreprenori (agenții economici), manifestat în 

special prin reducerea duratei și costurilor în lansarea activității în domeniul comerțului și prestării 

serviciilor. Prin urmare, persoanele cu venituri mai mici vor avea mai multe oportunități de a lansa 

afaceri și de a se auto-angaja. 

 

4.2.5. Impactul asupra mediului înconjurător  

 

Nu au fost identificate careva impacturi semnificative asupra mediului înconjurător. Ar fi un impact 

pozitiv dacă se reduce din necesitatea de deplasare la mai multe instituții și prin urmare vor fi 

consumate mai puține resurse energetice și vor fi emiși mai puțini poluanți. 

 

4.2.6. Analiza riscurilor şi incertitudinilor 

 

Riscurile în cazul opțiunilor propuse sunt descrise în cadrul fiecărei opțiuni în parte. 

 

4.2.7. Distribuirea costurilor şi beneficiilor în societate 

 

Nu au fost identificate careva efecte distributive semnificative de la opțiunile propuse. În principiu, 

toți agenții economici cei care doresc să lanseze o afacere în domeniul comerțului și prestării 

serviciilor, vor fi tratați la fel și vor beneficia în măsură egală, în cazul dacă vor deschide unități de 

comerț și prestări servici. Cu toate acestea, am putea menționa că efectul pozitiv de la opțiunile 

propuse, așa ca crearea ghișeului unic și/sau schimbarea/simplificarea abordării în reglementarea 

etapei de lansarea a activității de comerț și prestări servicii, va fi resimțit mai mult de întreprinderile 

mici, ponderea cheltuielilor birocratice în afacerile acestora fiind mai mare ca în cazul 

întreprinderilor mari. 
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5. OPȚIUNEA RECOMANDATĂ  

 

5.1. Analiza cost-beneficiu 

 

Detalii cu privire la analiza cost-beneficiu sunt prezentate în anexa 9. În urma analizei, au fost 

calculate beneficiile și costurile totale pentru cele 3 opțiuni propuse pentru o perioadă de 10 ani. 

Sumarul analizei peste prezentat mai jos. 

 

 Opțiunea 2.1 Opțiunea 2.2 Opțiunea 3 

    

VALOAREA PREZENTĂ A 

BENEFICIILOR 12,662,761 18,841,622 23,931,402 

    

VALOAREA PREZENTĂ A 

COSTURILOR 11,477,460 13,593,304 2,362,530 

    

VALOAREA NETĂ 

PREZENTĂ A BENEFICIILOR 1,185,301 5,248,318 21,568,872 

    

ATINGEREA OBIECTIVELOR DA, la un nivel 

mai redus ca în 

opțiunile 2.2 și 3 

DA, la un nivel 

înalt ca în 

opțiunea 2.1 și un 

nivel mai redus 

ca în opțiunea 3 

DA, la un nivel 

înalt ca în 

opțiunile 2.1 și 

2.2 

 

5.2. Recomandarea opțiunii 

 

În baza analizei cost-beneficiu, ar fi recomandată opțiunea 3, care generează beneficii nete 

semnificative, asigură atingerea obiectivelor stabilite de această PPP și nu implică majorarea 

riscurilor pentru societate. Însă, în urma consultărilor, reprezentanții autorităților publice centrale și 

locale implicate, au afirmat că opțiunea 3 ar putea crea impedimente serioase în executarea 

atribuțiilor acestora într-o perioadă scurtă spre medie de timp. Prin urmare, reieșind din riscurile 

existente, se recomandă implementarea opțiunii 2.2. Peste o perioadă de circa 4 ani de 

implementare, va fi explorată oportunitatea implementării opțiunii 3. Este important de menționat 

că trecerea de la opțiunea 2.2 la 3 va putea să fie lentă și fără costuri majore adiționale, deoarece, 

după cum a fost menționat în această PPP, sistemul TIC elaborat pentru ghișeul unic din opțiunea 

2.2 va putea fi aplicat, cu mici ajustări, și pentru opțiunea 3. 

 

6. SINTEZA PROCESULUI DE CONSULTARE  

 

În procesul elaborării acestei PPP, au fost consultați principalii factori interesați, prin intermediul 

interviurilor, meselor rotunde, expedierii documentului PPP pentru avizare și plasarea acestuia pe 

pagina electronică a Ministerului Economiei pentru consultări publice. 

 

Pentru elaborarea acestui PPP a fost creat un grup de lucru în următoarea componență: 

 Direcţia generală politici comerciale, Ministerul Economiei; 
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 Centrul Naţional de Sănătate Publică; 

 Agenția Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală; 

 Direcţia generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, Chișinău; 

 Direcţia generală de comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, Chișinău; 

 Direcţia pompieri şi salvatori a Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI; 

 Inspectoratul Ecologic de Stat; 

 Reprezentanții ghișeului unic și ai AAPL din Ungheni; 

 Reprezentanții ghișeului unic și ai AAPL din Bălți; 

 Camera de Comerţ şi Industrie. 

 

Următoarele părți interesate au fost consultate: 

 

6.1. Sectorul Public: 

 

 Centrul Naţional de Sănătate Publică şi centrele teritoriale de sănătate publică (CNSP); 

 Agenţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală și subdiviziunile 

teritoriale; 

 Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale; 

 Autoritățile publice locale de nivelul I (APL): Chișinău, Bălți, Sîngerei, Ungheni, Cahul; 

 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor; 

 Ministerul Finanțelor; 

 Centrul de Guvernare Electronică 

 

6.2. Societatea Civilă și Sectorul Privat: 

 

 Camera de Comerț și Industrie; 

 Congresul Administraţiei Locale din Moldova (CALM);  

 Întreprinderea „Linella” SRL; 

 Întreprinderea „Vistarcom”  (magazinele „Green Hils”); 

 Metro Cash & Carry; 

 Întreprinderea „Fidesco” SRL 

 Moldcoop. 

 

În cadrul consultărilor publice, documentul PPP a fost plasat pe pagina electronică a Ministerului 

Economiei pentru o perioadă de 3 săptămâni (28.11.11 – 16.12.11). 

 

Pe parcursul ultimului eveniment public, care s-a desfășurat pe data de 17 noiembrie curent, în 

scopul discutării documentului PPP, părțile interesate au scos în evidență unele riscuri pentru 

implementare opțiunilor propuse. În baza consultărilor s-a decis recomandarea opțiunii 2.2, care 

deși nu generează cele mai mari beneficii, presupune riscuri mai mici. Această opțiune a fost 

preferată de majoritatea părților consultate. Cu toate acestea, părțile interesate au acceptat ideea 

implementării opțiunii 3, dar după ce opțiunea 2.2 devine funcțională și implementarea capacităților 

TIC este finalizată. 

 



33 
 

ANEXA 1. NUMĂRUL AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE 

 

APL de nivelul I: 

 Municipii – 5 (mun. Chișinău este de nivelul II): 

  mun. Bălți – 3 localități; 

  mun. Bender; 

  mun. Comrat; 

  mun. Tiraspol. 

 Orășele – 42 (fără UTA Găgăuzia): 

 Sate (comune)  - 810 

 Localităţi din componenta comunelor - 1384 

 

APL de nivelul II:  

 Raioane 32; 

 Mun. Chișinău (deși APL Chișinăului este de nivelul II, acesta are atribuții în eliberarea autorizației de 

comerț), care include: 

  orașe – 6; 

  localități din componenta orașelor – 2; 

  sate (comune) – 12; 

  localități din componenta comunelor – 26; 

 UTA Găgăuzia, care include: 

  municipii – 1; 

  orașe – 2; 

  localități din componenta orașelor – 1; 

  sate (comune) – 23; 

  localități din componenta orașelor – 28; 

 UAT din stânga Nistrului, care include: 

  Total localități – 147. 
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ANEXA 2. LISTA ACTIVITĂȚILOR DE COMERȚ REGLEMENTATE PRIN LEGEA 

PRIVIND COMERȚUL INTERIOR, CONFORM Clasificatorului Activităţilor din Economia 

Moldovei (CAEM) din 9 februarie 2000 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, ediţie 

specială). 

 

S
ec

ţi
u
n
e 

D
iv

iz
iu

n
e 

Denumirea 

1 3 7 

G  COMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA 

AUTOVEHICULELOR, MOTOCICLETELOR, A BUNURILOR CASNICE ŞI 

PERSONALE 

 50 VÎNZAREA, ÎNTREŢINEREA ŞI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI 

MOTOCICLETELOR; COMERŢUL CU AMĂNUNTUL AL CARBURANŢILOR 

PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU MOTOARE CU ARDERE 

INTERNĂ 

 51 COMERŢ CU RIDICATA ŞI INTERMEDIERI, EXCLUSIV COMERŢUL CU 

AUTOVEHICULE ŞI MOTOCICLETE 

  52 COMERŢ CU AMĂNUNTUL; REPARAREA OBIECTELOR DE UZ CASNIC ŞI 

PERSONALE 

H  HOTELURI ŞI RESTAURANTE 

O  ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII COLECTIVE, SOCIALE ŞI PERSONALE 

 90 Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, SALUBRITATE ŞI ACTIVITĂŢI 

SIMILARE 

  Eliminarea deşeurilor şi a apelor uzate; asanare, SALUBRITATE ŞI ACTIVITĂŢI 

SIMILARE 

 91 ACTIVITĂŢI ASOCIATIVE 

 92 ACTIVITĂŢI RECREATIVE, CULTURALE ŞI SPORTIVE 

  93 ACTIVITĂŢI DE SERVICII PARTICULARE 
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ANEXA 3. CLASIFICAREA UNITĂȚILOR DE COMERȚ CONFORM 

REGULAMENTULUI PRIVIND ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR DE FUNCȚIONARE 

A UNITĂȚILOR COMERCIALE ȘI DE PRESTARE A SERVICIILOR SOCIALE PE 

TERITORIUL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU 

 

Conform Regulamentului privind eliberarea autorizațiilor de funcționare a unităților comerciale și 

de prestare a serviciilor sociale pe teritoriul municipiului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului 

municipal Chişinău nr. 13/4 din 27.12.2007, unităţile comerciale şi de prestare a serviciilor sociale 

către populaţie sunt considerate unităţile de comerţ angro, cu amănuntul, ambulant, unităţile de 

alimentaţie publică, farmaciile, librăriile, staţiile de alimentare cu combustibil, pieţele şi toate 

unităţile care prestează, contra plată, servicii sociale către populaţie, locurile de agrement etc. Pe 

lângă aceasta, în scopuri de autorizare, Regulamentul diferențiază unități de comerț pentru care sunt 

prevăzute cerințe adăugătoare: 

 unități amplasate în blocurile locative, pentru care se solicită acordul din partea vecinilor privind 

amplasarea unităţii; 

 unităţi de comerţ, alimentaţie publică şi de deservire socială, pentru care se solicită autorizaţia sanitară; 

 pieţe agroalimentare, gheretele de comercializare a ouălor, farmaciile veterinare, unităţile în care se 

comercializează carne tranşată şi peşte, produse de origine animală, pentru care se solicită autorizaţia 

sanitară veterinară de funcţionare; 

 gherete, pentru care se solicită schema terenului aprobată şi eliberată de către Direcţia generală 

arhitectură, urbanism şi relaţii funciare; 

 obiective ce depăşesc suprafaţa de 12 mp, amplasate pe terenuri ce aparţin Primăriei municipiului 

Chişinău (cu excepţia celor încorporate în clădiri, şi amenajarea teraselor de vară), pentru care se solicită 

contractul de arendare funciară sau titlul de autentificare a dreptului deţinătorului de teren; 

 întreprinderi de alimentaţie publică, pentru care se solicită certificatul de conferire a categoriei şi 

contractul încheiat cu un laborator acreditat pentru investigarea probelor calităţii materiilor prime şi 

produselor preparate din ele; 

 cazinouri şi localurile în care sunt amplasate şi folosite aparate de jocuri de noroc cu câştiguri în bani, 

pentru care se solicită licenţa pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc; 

 comerţul din autovehicule şi alte tipuri de tehnică mobilă, amplasate în zona de protecţie a străzilor şi 

drumurilor, pentru care se solicită avizul de la Poliţia rutieră a municipiului Chişinău; 

 centrele comerciale, staţiile de alimentare cu combustibil, unităţile comerciale în care se comercializează 

mărfuri uşor inflamabile, cluburi de dans, discoteci, disco-baruri, saune, pentru care se solicită avizul de 

la organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor; 

 unităţi de comerţ în care se comercializează produse pirotehnice, pentru care se solicită avizul de la 

serviciul abilitat al Ministerului Afacerilor Interne în domeniul supravegherii importului, depozitării, 

comercializării şi utilizării produselor pirotehnice; 

 pieţele și halele, pentru care se solicită avizul Direcţiei generală arhitectură, urbanism şi relaţii funciare, 

pretura de sector, Poliţia rutieră, organul supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor. 

Cu toate acestea, pentru pavilioane, gherete şi tarabe amplasate conform planului general în 

teritoriul pieţelor şi în secţiile comerciale din incinta centrelor comerciale, cererea pentru eliberarea 

autorizației de funcționare, urmează a fi avizată doar de administraţia acestora. 
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ANEXA 4. ANALIZA LEGISLAȚIEI CARE ȚINE DE ACTELE PERMISIVE ELIBERATE 

PENTRU LANSAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE COMERȚ ȘI PRESTĂRI 

SERVICII 

 

1. Autorizație Sanitară de Funcționare 

 

Cadrul normativ. Cerențele și procedurile de autorizare sanitară sunt reglementate prin Legea Nr. 

10, din  03.02.2009, privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, precum și Hotărârea 

Guvernului nr. 384, din 12.05.2010, cu privire la Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii 

Publice. 

 

Definiția actului permisiv. În sensul acestei legi, autorizaţia sanitară de funcţionare este definită ca 

act emis în condiţiile legii de către Centrul Naţional de Sănătate Publică şi centrele teritoriale de 

sănătate publică, care confirmă corespunderea uneia sau mai multor activităţi desfăşurate de agentul 

economic cu legislaţia sanitară.  

 

Organul de autorizare sanitar-veterinară și genurile de activitate supuse autorizării. 

Autorizaţia sanitară de funcţionare este eliberată de către Centrul Naţional de Sănătate Publică şi 

centrele teritoriale de sănătate publică. Se supun autorizării sanitare de funcţionare: 

a) obiectivele noi construite, reconstruite, reprofilate şi modernizate; 

b) obiectivele în funcţiune. 

 

Procedurile și documentele necesare pentru obținerea autorizației. Pentru obținerea autorizației 

sanitare, solicitantul depune o cerere la care se anexează: 

a) copia certificatului de înregistrare a unităţii economice cu extrasul privind genurile de activitate 

autorizate de Camera Înregistrării de Stat; 

b) copia codului fiscal; 

c) copia actului de proprietate sau contractului de arendă a spaţiilor; 

d) copia listei grupelor de produse (marfă), ce urmează a fi fabricate, depozitate, comercializate şi 

copia documentelor normative tehnice pentru produsele (mărfurile) respective; 

e) originalul autorizaţiei sanitare de funcţionare, anterior emise de Medicul-şef sanitar de stat sau 

adjuncţii lui. 

Autorizaţia sanitară de funcţionare se eliberează în termen de cel mult 10 zile lucrătoare din data 

depunerii cererii şi a documentelor necesare. 

 

Termenul de valabilitate al autorizației: cinci ani. 

 

Plata pentru eliberarea autorizației: gratis. 

 

Cerințe față de produse, personal și avizarea sanitară. Sunt supuse avizării sanitare următoarele 

activităţi, proiecte de documente, produse şi servicii:  

1) atribuirea terenurilor pentru construcţii/reconstrucţii; 

2) proiectele de construcţii/reconstrucţii; 

3) recepţia finală a obiectivelor construite/reconstruite; 

4) standardele pentru produse şi servicii; 

5) tehnologiile de producere. 
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Sunt supuse certificării sanitare loturi de produse, prin care se atestă conformarea loturilor cu 

prevederile legislaţiei sanitare aplicabile. Certificarea sanitară include investigaţii de laborator ale 

lotului de produse. 

La fel este supusă controlului igiena personală, starea de sănătate şi nivelului de cunoştinţe al 

personalului privind normele de igienă în unităţile ce produc, prelucrează, depozitează, transportă şi 

comercializează produse alimentare de origine animală şi nonanimală sau prestează servicii de 

alimentaţie publică. 

 

Controlul de stat în domeniul sănătăţii publice. Controlul de stat în domeniu este efectuat de 

către personalul autorizat de către Medicul-şef sanitar de stat sau adjuncţii lui prin delegaţie cu 

dreptul de control special. Eliberarea autorizației sanitare este precedată în toate cazurile de un 

control al unității care urmează a fi autorizată. 

 

Schimbările așteptate în sistem. Nu sunt așteptate schimbări majore în sistem. 

 

2. Autorizație Sanitară Veterinară de Funcționare 

 

Cadrul normativ. Cerențele și procedurile de autorizare sanitar-veterinare sunt reglementate prin 

Legea Nr. 221, din  19.10.2007, privind activitatea sanitar-veterinară și Hotărârea de Guvern nr. 

938, din 17.08.2006, cu privire la aprobarea unor regulamente. 

 

Definiția actului permisiv. În sensul acestei legi, autorizaţia sanitar-veterinară este definită ca 

document oficial, emis de autoritatea  sanitar-veterinară competentă, care atestă respectarea 

cerinţelor sanitar-veterinare în instituţiile şi întreprinderile supuse supravegherii sanitar-veterinare. 

Autorizația este eliberată de către Agenţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de 

Origine Animală. 

 

Organul de autorizare sanitar-veterinară și genurile de activitate supuse autorizării. 

Autorizația este eliberată de către Agenţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de 

Origine Animală pentru următoarele genuri de activitate: funcţionarea exploataţiilor de animale, a 

fermelor de carantină, a celor cu animale de vânat, parcurilor, rezervaţiilor naţionale şi grădinilor 

zoologice, păşunilor şi taberelor de vară, aglomerărilor temporare de animale, staţiilor de incubaţie 

a ouălor, precum şi a unităţilor care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, 

intermediază, pun pe piaţă, importă, exportă sau comercializează animale vii, material germinativ şi 

produse de origine animală destinate consumului uman, produse medicinale de uz veterinar, 

deşeuri, produse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman sau agenţi patogeni de 

origine animală, produse şi materii prime utilizate în nutriţia animalelor ori alte materii şi produse 

ce pot influenţa starea de sănătate a animalelor. 

 

Procedurile și documentele necesare pentru obținerea autorizației. Pentru obţinerea autorizaţiei 

sanitar-veterinare, agenţii economici vor depune o cerere la Agenţie sau la direcţiile 

raionale/municipale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa produselor de origine animală, după caz, 

la care vor anexa copiile de pe următoarele documente:  

a) copia de pe certificatul de înregistrare de stat a unității;  

b) copia de pe actul de proprietate sau contractul de închiriere a spaţiului; 

c) copia de pe proiectul de amplasare a construcţiei; 
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d) copia de pe actul de angajare a medicului veterinar la unităţile care asigură asistenţă sanitar-

veterinară, care produc, depozitează, comercializează produse farmaceutice şi alte produse de uz 

veterinar şi la unităţile de industrializare a cărnii şi laptelui, prevăzute în anexa nr. 7 la prezentul 

Regulament; 

e) după caz, schema tehnică a unităţii, cu indicarea procesului tehnologic; 

f) autorizația sanitară veterinară de funcționare precedentă; 

g) extras din registrul de stat a întreprinderilor și organizațiilor; 

Copiile documentelor trebuie să aibă aplicată ștampila și semnătura agentului economic. 

În termen de 5 zile de la depunerea cererii, medicul veterinar de stat în a cărui rază de activitate se 

află unitatea, în urma vizitei la faţa locului, întocmeşte un referat tehnic, conform modelului 

aprobat, în care propune, după caz, autorizarea sau neautorizarea unităţii. 

Autorizaţia sanitar-veterinară se eliberează într-un termen ce nu va depăşi 20 de zile din data 

depunerii cererii de către solicitant în cazul în care obiectivul răspunde cerinţelor sanitar-veterinare 

din domeniul respectiv. 

 

Termenul de valabilitate al autorizației: 5 ani. 

 

Plata pentru eliberarea autorizației: 150 lei. 

 

Cerințe față de produsele de origine animală. Produsele şi subprodusele de origine animală 

destinate consumului uman sau utilizate în alte scopuri pot fi puse pe piaţă, importate sau exportate 

numai dacă au fost supuse inspecţiilor şi controalelor sanitar-veterinare şi dacă au fost obţinute de la 

animale care: 

a) nu au făcut obiectul unor restricţii din motive sanitar-veterinare; sau 

b) au făcut obiectul unor restricţii din motive sanitar-veterinare, dar:  

- au fost marcate cu o marcă specială în acest sens;  

- au fost tratate sau procesate printr-o metodă adecvată pentru inactivarea sau nimicirea agentului 

cauzal. 

Circulaţia internă, importul, exportul şi comerţul cu produse şi subproduse de origine animală 

destinate consumului uman sunt supuse certificării sanitar-veterinare. 

Fiecare unitate de transport care transportă mărfuri supuse controlului sanitar-veterinar de stat, 

fiecare tip de produs sau lot de marfă supus controlului sanitar-veterinar de stat trebuie să fie însoţit 

de certificat sanitar-veterinar în original, emis la locul de expediţie a mărfii, care să corespundă 

cerinţelor şi standardelor internaţionale şi naţionale ale Republicii Moldova.  

 

Controlul de stat în domeniul sanitar-veterinar. Controlul de stat în domeniu este efectuat de 

către Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, care include 

verificarea respectării condiţiilor de funcţionare a obiectivelor supuse controlului sanitar-veterinar și 

controlul respectării cerinţelor sanitar-veterinare privind siguranţa produselor de origine animală în 

unităţile ce produc, prelucrează, depozitează, transportă  şi comercializează produse de origine 

animală. Eliberarea autorizației sanitare este precedată în toate cazurile de un control al unității care 

urmează a fi autorizată. 

 

Schimbările așteptate în sistem. La moment se lucrează asupra regulamentelor care vor înlocui 

practica de autorizare a unităților de comerț la înregistrarea acestora. Va fi păstrată autorizarea doar 

pentru unitățile de producere și cu risc sporit, așa ca abatoarele, fabricile de mezeluri etc. Aceste 
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schimbări sunt preconizate să fie puse în aplicare de la începutul anului viitor. În principiu, 

înregistrarea unităților nu va reduce din povara procedurală pentru agenții economici, acestea 

urmând să prezinte cererea și actele necesare pentru înregistrare, la fel ca și în cazul autorizării.  

 

 

3. Aviz de prevenire și stingere a incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate 

 

Cadrul normativ. Cerințele și procedurile de avizare sunt reglementate de către Legea nr. 267, din  

09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, precum și actele normative care țin de calitate în 

construcții și recepția construcțiilor. 

 

Procedurile și documentele necesare pentru obținerea avizului. Legislația în vigoare 

reglementează procedura de avizare privind apărarea împotriva incendiilor la proiectarea, 

construcţia, reconstrucţia şi reutilarea tehnică a obiectivelor. Aviz de prevenire și stingere a 

incendiilor la desfășurarea unor genuri de activitate, este eliberat la solicitarea autorităților publice 

locale. Acest tip de aviz a fost inclus anterior doar în “Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi 

certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora 

persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale”, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 920, din 30.08.2005 și recent în “Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către 

autorităţile emitente persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii de întreprinzător”, 

aprobat prin Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care va fi 

publicată și va întra în vigoare curând. 

Din discuțiile cu reprezentanții Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale, am constatat 

că pentru obținerea acestui aviz, solicitantul urmează să prezinte: 

a) copia de pe certificatul de înregistrare de stat a unității;  

b) copia de pe actul de proprietate sau contractul de închiriere a spaţiului; 

c) schema tehnică a unităţii. 

 

Termenul de valabilitate al avizului. Aviz de prevenire și stingere a incendiilor la desfășurarea 

unor genuri de activitate se eliberează pe un termen de trei ani. 

 

Plata pentru eliberarea avizului. Avizul se eliberează gratis. 

 

Cerințe față de obiecte și instalații. Producţia şi mărfurile a căror utilizare poate prezenta risc de 

incendiu ce ar periclita viaţa, sănătatea sau bunurile persoanelor fizice şi ar aduce prejudicii 

mediului înconjurător sunt certificate, în mod obligatoriu, pe linia conformităţii lor cu 

reglementările de apărare împotriva incendiilor. Comercializarea producţiei şi a mărfurilor fără 

certificat şi marcă ce ar dovedi conformitatea lor cu reglementările stabilite este interzisă.  

 

Controlul de stat în domeniul apărării împotriva incendiilor. Serviciul Protecţiei Civile şi 

Situaţiilor Excepţionale supraveghează modul în care unităţile economice, factorii de decizie, alte 

categorii de salariaţi, precum şi persoanele fizice, respectă prevederile Legii privind apărarea 

împotriva incendiilor, standardele, normele şi regulile de apărare împotriva incendiilor; exercită un 

control selectiv asupra modului în care organizaţiile de proiectări şi construcţii, unităţile economice 

şi persoanele fizice respectă reglementările de apărare împotriva incendiilor la proiectarea, 
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construcţia, reconstrucţia şi reutilarea tehnică a obiectivelor. 

 

Schimbările așteptate în sistem. Deși nu este expres reglementat prin legislația în vigoare, acest 

aviz urmează să devină obligatoriu odată cu publicarea și intrarea în vigoare a Legii privind 

reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, care conține avizul dat în anexă. Avizul 

este eliberat de către Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale. 

 

4. Licența 

 

Cadrul normativ. Cerințele și procedurile de licențiere sunt reglementate de către Legea nr. 451, 

din  30.07.2001, privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, precum și un șir 

de alte acte normative speciale, care țin de specificul domeniului reglementat. 

 

Definiția actului permisiv. În sensul acestei legi, licenţă este definită ca act administrativ cu 

caracter permisiv, eliberat de autoritatea de licenţiere în procesul de reglementare a activităţii de 

întreprinzător, ce atestă dreptul titularului de licenţă de a desfăşura, pentru o perioadă stabilită, 

genul de activitate indicat în aceasta, integral sau parţial, cu respectarea obligatorie a condiţiilor de 

licenţiere. 

 

Organul de licențiere și genurile de activitate supuse licențierii. Sunt supuse licențierii 44 genuri 

de activitate, din care 32 sunt licențiate de către Camera de Licențiere, 1 – Banca Națională a 

Moldovei, 5 – Comisia Naţională a Pieţei Financiare, 3 – Agenţia Naţională pentru Reglementare în 

Energetică, 2 – Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia 

Informaţiei, 1 – Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Doar licențele eliberate de către Camera 

de Licențiere sunt relevante pentru acest raport, deoarece țin de activități de comerț și prestări 

servicii care cad sub incidența autorizării de funcționare din partea APL. 

 

Procedurile și documentele necesare pentru obținerea licenței. Pentru obţinerea licenţei, 

conducătorul întreprinderii sau organizaţiei ori persoana împuternicită de acesta sau persoana fizică 

depune la autoritatea de licenţiere  respectivă  personal, prin scrisoare  recomandată  sau prin poştă 

electronică (sub formă de document electronic cu semnătură digitală) o declaraţie de modelul 

stabilit de această autoritate, semnată de persoana care depune declaraţia, ce conţine:  

a) denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO al întreprinderii sau al organizaţiei ori 

numele, prenumele, adresa şi IDNP al persoanei fizice; 

b) genul de activitate, integral sau parţial, pentru a cărui desfăşurare solicitantul de licenţă 

intenţionează să obţină licenţă sau să o prelungească;  

c) asumarea pe propria răspundere de către solicitantul de licenţă a responsabilităţii pentru 

respectarea condiţiilor de licenţiere la desfăşurarea genului de activitate pentru care se solicită 

licenţă şi pentru veridicitatea documentelor prezentate. 

La declaraţia pentru eliberarea licenţei se anexează: 

a) copia de pe certificatul de înregistrare de stat a întreprinderii sau organizaţiei ori de pe buletinul 

de identitate al persoanei fizice; 

b) documentele suplimentare în conformitate cu prevederile actelor legislative ce reglementează 

activitatea licenţiată pentru care se solicită licenţa. Documentele se depun în original sau în copii, 

inclusiv pe suport electronic, cu prezentarea originalelor pentru verificare, cu excepţia celor stabilite 

spre verificare prin procedura ghişeului unic. 
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La declaraţia pentru prelungirea licenţei se anexează numai documentele care necesită actualizare 

sau conţin date diferite de cele prezentate la momentul eliberării licenţei. 

Documentele se depun în original sau în copie. Datele din documentele şi informaţiile depuse se 

verifică prin procedura ghişeului unic.  

Declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei şi documentele anexate la ea se înregistrează 

conform borderoului, a cărui copie se expediază (se înmânează) solicitantului de licenţă, cu 

menţiunea privind data înregistrării declaraţiei, autentificată prin semnătura persoanei responsabile 

a autorităţii de licenţiere. 

Declaraţia pentru eliberarea/prelungirea licenţei nu se înregistrează în cazul în care: 

a) aceasta a fost depusă (semnată) de o persoană care nu are atribuţiile respective; 

b) documentele au fost perfectate cu încălcarea cerinţelor prezentului articol.  

Despre refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea/prelungirea licenţei, solicitantul de licenţă 

este informat în scris în cel mult 3 zile lucrătoare din ziua adresării, indicându-se temeiurile 

refuzului. 

După înlăturarea cauzelor ce au servit temei pentru refuzul înregistrării declaraţiei pentru eliberarea 

licenţei, solicitantul de licenţă poate depune o nouă declaraţie, care se examinează în modul stabilit. 

 

Autoritatea de licenţiere adoptă decizia privind eliberarea/prelungirea licenţei sau privind 

respingerea declaraţiei în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia.  

 

Termenul de valabilitate al licenței. Articolul 13 din Legea 451 stabilește următoarele termene de 

valabilitate a licențelor: 

(1) Pentru genurile de activitate specificate la art. 8 alin. (1) pct. 1)–4), 9)–32) şi 43), licenţa se 

eliberează pe un termen de 5 ani. 

(2) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct. 5), 6) şi 8), licenţa se eliberează pe un 

termen de un an. 

(3) Pentru genul de activitate indicat la art.8 alin.(1) pct.7), licenţa se eliberează pe un termen de 3 

ani, cu indicarea anuală în conţinutul acesteia a termenului pentru care s-a achitat taxa de licenţă. 

(4) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct.46) şi 47), licenţa se eliberează pe un 

termen de 25 de ani. 

(5) Pentru genurile de activitate indicate la art.8 alin.(1) pct. 33)–42) şi 44), termenul de valabilitate 

a licenţei se stabileşte prin legile care reglementează activitatea licenţiată respectivă. 

 

Taxa pentru licențe. Taxa pentru eliberarea majorității licențelor este de 2500 lei. Taxele pentru 

unele licențe se stabilește în mod diferit, expus în anexa la Legea 451. 

 

Controlul de stat în domeniul licențierii. Controlul respectării cerințelor de licențiere este efectuat 

de către autoritățile de licențiere, menționate mai sus, pentru genurile de activitate supuse licențierii, 

care sunt în competența acestora. 

 

Cel mult o dată pe an sunt efectuate controale planificate. Controalele inopinate se efectuează 

numai în temeiul unei sesizări scrise din partea instituţiilor cu funcţii de reglementare şi de control 

privind încălcarea de către titularul de licenţă a condiţiilor de licenţiere sau în scopul de a verifica 

îndeplinirea prescripțiilor privind lichidarea încălcărilor ce ţin de condiţiile de licenţiere. în cazurile 

şi conform procedurilor expres stabilite de legile care reglementează genul respectiv de activitate 

licenţiat, controalele inopinate ale respectării condiţiilor de licenţiere pot fi efectuate de către 
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autoritatea de licenţiere competentă şi în baza autosesizării sau în temeiul sesizării scrise, depuse 

conform prevederilor legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor. 

 

Schimbările așteptate în sistem. Tendința generală este de a reduce costurile și durata pentru 

agenții economic în eliberarea licențelor și reducerea numărului genurilor de activitate supuse 

licențierii. Cu toate acestea nu există o descriere a schimbărilor concrete pentru viitor. Prin urmare, 

pentru analiza efectuată în acest PPP, presupunem că situația va rămâne practic neschimbată. 

 

5. Proces-verbal de recepţie finală a construcţiilor şi instalaţiilor aferente, autorizația de funcţionare 

şi schimbare a destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor 

 

Cadrul normativ. Cerințele și procedurile de avizare sunt reglementate de către Hotărârile 

Guvernului  

nr. 285, din  23.05.1996, cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor  

şi instalaţiilor aferente, nr. 306, din  30.03.2000, despre aprobarea Regulamentului privind 

autorizarea funcţionării şi schimbării destinaţiei construcţiilor şi amenajărilor, precum și actele 

normative speciale ale autorităților administrației publice centrale menționate mai sus. 

 

Procedurile și documentele necesare pentru obținerea procesului-verbal de recepţie finală a 

construcţiilor şi instalaţiilor aferente, autorizației de funcţionare şi schimbare a destinaţiei 

construcţiilor şi amenajărilor. Actele date, pe lângă cerințele față de inofensivitatea construcțiilor, 

implică avizele Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale și a centrelor teritoriale de 

sănătate publică. 

 

6. Autorizația de Funcționare 

 

Cadrul normativ. Cerințele și procedurile de autorizare sunt reglementate de către Legea nr. 231, 

din  23.09.2010 cu privire la comerţul interior, precum și actele normative locale aprobate de 

autoritățile publice locale. În cazul municipiului Chișinău, așa act este Regulamentului privind 

eliberarea autorizațiilor de funcționare a unităților comerciale și de prestare a serviciilor sociale pe 

teritoriul municipiului Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 13/4 din 

27.12.2007. Majoritatea aspectelor care țin de siguranța și sănătatea consumatorilor sunt 

supravegheate de organele administrației publice descrise mai sus. Suplimentar, aspectele care țin 

de accesul la alcool și tutun a minorilor este reglementat prin: 

 Legea nr. 1100, din  30.06.2000, cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei 

alcoolice, care stabilește interdicția de comercializare a producției alcoolice persoanelor care nu au 

împlinit vârsta de 16 ani precum și comercializarea acestuia în instituţii de învățământ, medicale, 

preşcolare şi în alte instituţii de educaţie, în cămine pentru elevi şi studenţi, la întreprinderi şi la 

şantierele de construcţii şi reparaţii și alte edificii specificate în Lege. 

 Legea nr. 278, din  14.12.2007, cu privire la tutun şi la articolele din tutun, care stabilește interdicția de a 

comercializare a articolelor din tutun persoanelor sub vârsta de 18 ani. 

 

Definiția actului permisiv. În sensul acestei legii menționate mai sus, autorizaţie de funcţionare 

este act administrativ individual ce atestă dreptul titularului de a practica o activitate de comerţ, cu 

indicarea amplasării unităţii comerciale sau a locului deschis pentru vânzare. Noţiunea de 

autorizaţie de funcţionare nu se suprapune noţiunii de licenţă pentru activităţile care, conform 
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legislaţiei în vigoare, se licenţiază. 

 

Procedurile și documentele necesare pentru obținerea autorizației. La cerere pentru obținerea 

autorizației de funcționare se anexează următoarele acte: 

a) documentul ce confirmă înregistrarea de stat a comerciantului conform prevederilor legislaţiei în 

vigoare; 

b) documentele ce atestă că activitatea de comerţ, exceptând cazul micilor comercianţi, este 

exercitată de către persoanele fizice (întreprinzători individuali) care au o pregătire profesională 

obţinută ca urmare a instruirii în cadrul unor instituţii de profil comercial (economic) autorizate; 

c) documentul ce confirmă dreptul de proprietate sau de locaţiune asupra unităţii comerciale; 

d) schema de amplasare a unităţii comerciale (pentru gherete, tarabe şi alte unităţi mobile); 

e) acordul administratorilor zonei de vânzare, obţinut conform prevederilor legale în vigoare, pentru 

desfăşurarea  comerţului în aeroporturi, gări, staţii şi alte zone publice; 

f) contractul de locaţiune sau titlul de autentificare a deţinătorului de teren; 

g) orarul de funcţionare a unităţii comerciale; 

h) declaraţia pe propria răspundere privind respectarea cerinţelor de autorizare; 

i) în cazul autorizării funcţionării unităţilor de alimentaţie publică, se solicită suplimentar 

autorizaţia sanitară, iar în cazul organizării târgurilor de animale şi a pieţelor agricole ce dispun de 

hale pentru comercializarea produselor de origine animalieră în stare proaspătă – autorizaţia sanitar-

veterinară. 

Autoritatea administraţiei publice locale examinează cererea şi actele specificate depuse în termen 

de 20 de zile calendaristice, având obligaţia de a verifica împreună cu autorităţile publice abilitate 

conformitatea acestora cu prevederile legale în vigoare potrivit principiului „ghişeului unic”. 

 

Termenul de valabilitate al autorizației. Autorizaţia de funcţionare se eliberează: 

a) pentru unităţile comerciale ce vând mărfuri nealimentare sau prestează servicii comerciale, 

exceptând alimentaţia publică, care deţin titlu de proprietate – pe un termen nelimitat (pe durata 

funcţionării); 

b) pentru unităţile comerciale ce vând mărfuri alimentare, inclusiv cu sortiment mixt, şi pentru 

unităţile de alimentaţie publică ce deţin titlu de proprietate – pe un termen de  

5 ani; 

c) pentru unităţile comerciale amplasate în localuri închiriate – pe termenul stabilit în contractul de 

locaţiune, dar care nu va depăşi termenul stipulat la lit. b). Încetarea contractului de locaţiune 

înainte de termen are drept consecinţă încetarea autorizaţiei de funcţionare; 

d) pentru unităţile comerciale mobile – pe termen de 1 an. 

 

Plățile pentru eliberarea autorizației. Autorizaţia de funcţionare se eliberează în mod gratuit. 

 

Controlul de stat în domeniul funcționării unităților de comerț. Controlul din partea statului al 

activităţilor din domeniul comerţului are un caracter economico-financiar şi tehnic (specializat). 

Controlul economico-financiar este exercitat de către organele fiscale şi de colaboratorii Centrului 

pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei. Scopul acestui control este verificarea 

indicării corecte a circulaţiei mărfurilor şi serviciilor comerciale în actele de contabilitate 

(rapoartele financiare şi statistice), a corespunderii stocului de marfă cu actele respective, a 

corectitudinii achitării mărfurilor şi serviciilor procurate, a respectării disciplinei de preţ la 

produsele de importanţă socială. Controlul tehnic (specializat) este exercitat de către organele cu 
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funcţii de control ale administraţiei publice centrale şi locale conform legislaţiei în vigoare. Fiecare 

organ central şi local al administraţiei publice exercită controlul în limita atribuţiilor sale 

funcţionale: 

a) Serviciul de Stat de Supraveghere a Sănătăţii Publice efectuează supravegherea sanitară a 

produselor/serviciilor, autorizează sanitar unităţile de alimentaţie publică; 

b) Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală efectuează 

supravegherea sanitar-veterinară a produselor de origine animalieră, autorizează sanitar-veterinar 

târgurile de animale şi pieţele agricole (halele); 

c) Inspectoratul General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer efectuează controlul 

îndeplinirii măsurilor de carantină luate pentru producţia, materialele şi obiectivele supuse 

carantinei fitosanitare; 

d) Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţia 

Consumatorilor efectuează supravegherea pieţei privind conformitatea produselor şi serviciilor cu 

cerinţele prescrise şi/sau declarate, inclusiv cu normele metrologice, respectarea cerinţei de indicare 

a preţurilor, precum şi a legislaţiei privind protecţia consumatorilor; 

e) Camera de Licenţiere şi autorităţile administraţiei publice locale (lucrătorii structurilor 

economice ale consiliilor municipale şi raionale) controlează conformitatea unităţii comerciale cu 

condiţiile prescrise în autorizaţie sau licenţă, de asemenea, verifică respectarea regulilor de 

comercializare a produselor şi serviciilor în limita competenţelor lor; 

f) subdiviziunile de profil ale Ministerului Afacerilor Interne efectuează controlul comercianţilor în 

cazul comiterii de către aceştia a unor fapte prejudiciabile prevăzute de legislaţia penală sau 

contravenţională în vigoare, precum şi în cazul unei solicitări din partea autorităţilor cu funcţii de 

control. 

 

Schimbările așteptate în sistem. În urma mai multor doleanțe și sugestii parvenite de la părțile 

interesate, inclusiv autoritățile publice locale, autoritățile publice centrale și agenții economici, 

Ministerul Economiei intenționează să revadă și modifice Legea pe parcursul primului trimestru din 

anul 2012. 

 

În anexa 1 sunt este prezentată o listă de acte permisive care pot fi relevante activităților de comerț 

și prestări servici, cu excepția licențelor și autorizații eliberate de APL, și care țin să protejeze 

sănătatea și siguranța consumatorilor și veniturilor bugetare. Aceste acte țin atât de activitatea 

unităților respective cât și de produsele, procesele, materia primă și alți parametri ale activității de 

întreprinzător. Această listă demonstrează plenitudinea de instrumente de control al riscului în 

domeniile menționate și ne permite să înțelegem dacă opțiunile propuse în această PPP ar putea 

spori riscurile pentru consumatori.  
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ANEXA 5. AMPLASAREA GHIȘEELOR UNICE CREATE CU SUPORTUL 

PROIECTULUI USAID/BIZPRO 

 

 

 

 

 

OSS – Ghişeu Unic 
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ANEXA 6. DESCRIEREA GHIȘEULUI UNIC IMPLEMENTAT CU APLICAREA 

SOLUȚIILOR TIC 

 

Mai jos este prezentat formularul Centrului de e - Guvernare prin care se solicită asistență în 

implementarea ghișeului unic cu aplicarea soluțiilor TIC. 

 

Denumirea e-serviciului: Eliberarea actelor permisive necesare lansării activității de comerț și 

prestări servicii în baza ghișeului unic. 

Beneficiarul Instituţional: 

- Ministerul Economiei, Direcţia comerţ interior; 

- Centrul Naţional de Sănătate Publică şi centrele teritoriale de sănătate publică (CNSP); 

- Agenţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală și subdiviziunile 

teritoriale; 

- Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale; 

- Autoritățile publice locale de nivelul I (APL). 

Persoana de Contact:  Svetlana Ţurcanu – tel. 250-611        

 

  Capitol Descriere 

1 Descriere succintă a 

e-serviciului propus 

pentru implementare 

Eliberarea actelor permisive necesare pentru lansarea activității de 

comerț și prestări servicii în baza ghișeului unic, inclusiv: 

1. autorizațiile de funcționare, eliberate unităților de comerț și 

prestări servicii de către APL; 

2. autorizațiile sanitare de funcționare, eliberate unităților de comerț 

și prestări servicii de către Centrele teritoriale de sănătate publică; 

3. autorizație sanitar-veterinară de funcționare, eliberată unităților 

de comerț și prestări servicii de către Agenţia Sanitar - Veterinară şi 

pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală; 

4. aviz de prevenire și stingere a incendiilor la desfășurarea unor 

genuri de activitate. 

Conform Legii nr. 231, „ghişeu unic”, reprezintă procedură prin 

care autoritatea publică, abilitată conform legii menționate şi în 

colaborare cu alte autorităţi publice, verifică autenticitatea actelor 

prezentate de solicitantul autorizaţiei şi/sau remite actele acestuia 

autorităţilor de specialitate pentru aprobare în regim on-line, prin 

reţelele electronice la care au acces autorităţile menţionate, dacă 

legislaţia prevede acest lucru, fie într-un alt mod stabilit de aceste 

autorităţi, fără implicarea solicitantului autorizaţiei. 

2 Obiectivul 

proiectului 

Crearea ghișeului unic pentru eliberarea actelor permisive necesare 

lansării activității de comerț și prestări servicii 

3 Justificarea 

e-serviciului 

Legea nr. 231 cu privire la comerțul interior, aprobată pe 

23.09.2010, stabilește obiectivul de simplificarea procedurilor 

de lansare a activităţilor de comerţ prin crearea ghișeului unic 

pentru eliberarea actelor permisive necesare lansării activității 

de comerț și prestări servicii. 

La moment, eliberarea celor 4 actelor permisive menționate 

mai sus reprezintă o povară semnificativă pentru agenții 

economici. Eliberarea actelor este asociată cu: (1) numeroase 

vizite la autoritățile publice menționate mai sus, 
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  Capitol Descriere 

reprezentanțele autorităților centrale fiind prezente doar în 

centrele raionale; (2) prezentarea mai multor documente; (3) 

plata taxelor pentru eliberarea documentelor; (4) interacțiunea 

directă cu factorii de decizie, ceea ce prezintă oportunitate 

corupție. 

În 2010, pentru unitățile de comerț și prestări servicii, au fost 

eliberate: (1) 18456 autorizații sanitare de funcționare; (2) 

6312 autorizații sanitar-veterinare de funcționare; (3) 1680 

avize de prevenire și stingere a incendiilor; (4) lipsesc date cu 

privire la autorizațiile de funcționare eliberate de APL pe toată 

țara, însă doar în Chișinău au fost eliberate 17554 de 

autorizații. 

Ministerul Economiei este în proces de elaborarea a 

Propunerii de politici publice cu privire la optimizarea 

procedurii de autorizare a desfăşurării activităţilor de comerţ 

în baza principiului „ghișeului unic”, care va fi prezentată 

Cancelariei de Stat. În paralel, la solicitarea factorilor 

interesați, inclusiv a comunității de afaceri și a autorităților 

publice locale, Ministerul Economiei, în scopul implementării 

politicii menționate mai sus, va elabora anul acesta un set de 

modificări la Lega nr. 231, care vor veni să faciliteze crearea 

ghișeului unic în acest domeniu. 

 4 Funcţionalităţile 

e-serviciului  

Ghișeul unic va avea următoarele funcționalități: 

- crearea baze de date centrale pentru actele permisive 

menționate mai sus, inclusiv pentru autorizațiile eliberate de 

către fiecare APL; 

- crearea web-accesului la baza de date pentru toate 

autoritățile publice menționate mai sus, inclusiv toate APL; 

- crearea posibilităților de aplicare (completarea cererii) on-

line pentru eliberarea actelor permisive menționate mai sus 

on-line; 

- crearea posibilităților de schimb de date dintre baza de date 

creată și bazele de date ale altor autorități publice, așa ca 

Camera Înregistrării de Stat, Camera de Licențiere și altele; 

- crearea posibilității eliberării actelor permisive menționate 

mai sus în mod automatizat, inclusiv la oficiul frontal al 

ghișeului unic și/sau electronic; 

- crearea potențialului pentru extinderea bazei de date și 

pentru alte servicii publice, inclusiv celor eliberate de APL. 

5 Alte e-servicii care ar 

interacţiona cu 

e-serviciul propus 

Ghișeul unic va permite interacțiunea cu alte servicii publice 

prestate de alte autorități publice, așa ca: 

- Camera Înregistrării de Stat, care eliberează certificatul de 

înregistrare, extrasele și alte servicii; 

- Camera de Licențiere, care eliberează licențe; 

- Inspectoratul Fiscal de Stat; 
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  Capitol Descriere 

- alte instituții. 

 6 Beneficiari 

individuali 

De acest serviciu vor putea beneficia toți agenții economic care 

practică activitate de comerț și prestări servicii. Numărul acestora 

poate fi dedus din numărul actelor permisive eliberate, prezentat 

mai sus. 

Mai mult ca atât, aceste servicii vor aduce beneficii semnificative 

autorităților publice centrale și locale în îndeplinirea funcțiilor 

acestora care țin de protecția securității și sănătății cetățenilor. 

Suplimentar, aceste servicii vor crește transparența în domeniul 

reglementării activităților menționate, astfel încât consumatorii vor 

putea avea acces ușor la datele cu privire la autorizarea unităților de 

comerț, iar autoritățile publice vor avea date pentru elaborarea mai 

calitativă a politicilor în domeniu. 

 7 Entităţi implicate în 

implementare 

 

1. Ministerul Economiei, Direcţia comerţ interior; 

2. Centrul Naţional de Sănătate Publică şi centrele teritoriale 

de sănătate publică; 

3. Agenţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor 

de Origine Animală și subdiviziunile teritoriale; 

4. Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale; 

5. Autoritățile publice locale 

 8 Echipament necesar 

(specificaţi) 

1. Elaborarea programului pentru crearea bazelor de date și a 

funcționalităților de scrise mai sus; 

2. Echipamentul necesar funcționalității bazei de date, care va 

fi localizată și administrată centralizat, în cadrul Ministerului 

Economiei: server, calculatoare, imprimantă, scaner, alt 

echipament. 

3. Deoarece instituțiile care prestează serviciile incluse în 

ghișeul unic se vor folosi de baza de date prin web-serviciu, 

acestea nu vor necesita administrator și alte cheltuieli similare. 

Conform estimărilor noastre preliminare, majoritatea lor au în 

dotare calculatoare și conexiune la internet. Totuși, pentru 

unele unități vor necesita calculatoare și echipament necesare 

pentru conectare la internet. 

 9 Costul estimat al 

e-serviciului 

170000 dolari SUA 

10 Instruirea 

angajaţilor pentru 

implementarea e-

serviciului 

După elaborarea programului, va fi necesar de organizat 

seminare de instruire pentru utilizarea programului. 

 11 Plan preliminar de 

implementare 

Pe parcursul anului 2012 

 12 Riscuri/oportunităţi Riscuri: implementarea lentă în cadrul unor instituții 

Oportunități: optimizarea semnificativă a mediului de afaceri 

și creșterea securității pentru cetățeni, precum și crearea 

premizelor pentru reforme similare în alte domenii. 
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  Capitol Descriere 

 13 Activităţi de 

management al 

riscurilor 

Managementul riscurilor va fi asigurat de către Ministrul 

Economiei și va fi asigurat și de schimbările în legislație care 

vor fi propuse de către Minister până la sfârșitul acestui an. 

 14 Măsurarea şi 

evaluarea eficienţei 

e-serviciului 

Impact pozitiv pentru informaţia primară  ca bază pentru 

elaborarea politicilor aferente pieţei interne de consum a 

bunurilor şi serviciilor 

 15 Durabilitatea 

e-serviciului 

Durabilitatea serviciului va fi asigurat de următoarele 

momente: 

- utilizarea bazei de date și a funcționalităților ghișeului unic 

va avea loc în baza de web-serice, ceea ce reduce la maximum 

erorile și exclude defectarea bazei de date din cauza 

gestionării incorecte a acesteia de către multitudinea de 

utilizatori, în special APL; 

- La solicitarea Ministerului Economiei, Ministerul Finanțelor 

a răspuns cu disponibilitatea pentru identificarea pe viitor a 

surselor bugetare necesare acoperirii cheltuielilor operaționale 

pentru prestarea acestor servicii. Aceste cheltuieli includ: 

cheltuieli acces la internet, deservirea echipamentului, telefon, 

birotica, operatori, etc. 

 

Descrierea schemei de funcționare a ghișeului unic, în cadrul Opțiunii 2.2 

 

Procedurile: 

 

1. Solicitantul actelor permisive, înregistrează cererea pentru obținerea actelor permisive pe site-ul 

ghișeului unic, completând formularul necesar si atașând copiile scanate necesare, daca e cazul. 

 

2. Cererea stocată în baza de date a ghișeului unic, inclusiv informația și documentele atașate, vor fi 

vizualizate de către toate cele 4 autorități implicate, menționate în formularul de mai sus. Vizualizarea și 

lucrul cu baza de date se va efectua prin serviciul web - acces, care presupune existența baze de date 

unice la care vor fi create conturi și asigurat accesul prin internet tuturor autorităților publice implicate: 

reprezentanțele la nivel de raion a celor 3 autorități publice centrale și toate autoritățile publice locale de 

nivelul I. Astfel, autoritățile publice nu vor necesita specialiști în administrarea și menținerea bazei de 

date și va fi eliminat la maximum riscul deteriorării bazei de date și pierderii informației din aceasta. 

Având în vedere că măsura dată ține de domeniul comerțului și optimizării mediului de afaceri, soluția 

dată ar putea fi administrată de către Ministerul Economiei sau o autoritate publică specializată în soluții 

TIC, așa ca Ministerul Dezvoltării Informaționale sau Centrul de e - Guvernare. 

 

3. Baza de date va fi legată cu alte autorități publice locale, cu care se va verifica veridicitatea datelor 

prezentate în cerere. Aceste instituții sunt: Camera Înregistrării de Stat și Agenția “Cadastru”. Vor fi 

verificate datele cu privire la înregistrarea agentului economic și terenul/imobilul în care va fi 

desfășurată activitatea de comerț/prestări servicii. 

 

4. Autoritățile publice examinează cererea și efectuează o vizită de inspecție, după caz, conform legislației 

existente. 

 

5. Autoritățile publice înregistrează în baza de date procesul verbal de control și prescripția, după caz. 
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6. În baza datelor acumulate, autoritățile publice decid să elibereze sau să respingă eliberarea actelor 

permisive și eliberează actul respectiv. Actul permisiv sau refuzul este înregistrat în baza de date și 

informația dată se vizualizează la ghișeul unic și, după caz, este expediată solicitantului prin posta 

electronica. 

 

7. Din momentul eliberării actului în formă electronică, solicitantul poate desfășura activitatea pentru care a 

solicitat actul permisiv. Nu va fi necesară deținerea actului permisiv în original, organele de control și 

orice altă parte interesată, va avea acces liber pe site-ul respectiv, la informația despre valabilitatea 

actelor permisive pentru unitățile de comerț și prestări servicii. 

 

Procedura va fi similară și pentru prelungirea actelor permisive, cu excepția inspecție la fața locului, 

care va fi decisă după caz, în baza actelor normative existente. 

 

Descrierea schemei de înregistrarea a unităților de comerț și prestări servicii cu aplicarea 

soluțiilor de TIC, în cadrul Opțiunile 3.1 și 3.2 

 

Procedurile: 

 

1. Solicitantul, înregistrează unitatea de comerț/prestări servicii pe site-ul specializat, completând 

formularul necesar și atașând copiile scanate necesare, dacă e cazul, și primește confirmare de 

înregistrare. În cazul opțiunii 3.1, după un termen stabilit în opțiune din momentul înregistrării, 

solicitantul poate desfășura activitatea pentru care s-a înregistrat. În cazul opțiunii 3.2, solicitantul poate 

desfășura activitatea îndată după înregistrare. Nu va fi necesară deținerea actului care confirmă 

înregistrarea, organele de control și orice altă parte interesată, va avea acces liber pe site-ul respectiv, la 

informația despre înregistrarea unităților de comerț și prestări servicii. 

 

2. Informația de înregistrarea din baza de date va fi vizualizată de către toate cele 4 autorități implicate, 

menționate în formularul de mai sus. Vizualizarea și lucrul cu baza de date se va efectua prin serviciul 

web - acces, care presupune existența baze de date unice la care vor fi create conturi și asigurat accesul 

prin internet tuturor autorităților publice implicate: reprezentanțele la nivel de raion a celor 3 autorități 

publice centrale și toate autoritățile publice locale de nivelul I. Astfel, autoritățile publice nu vor necesita 

specialiști în administrarea și menținerea bazei de date și va fi eliminat la maximum riscul deteriorării 

bazei de date și pierderii informației din aceasta. Având în vedere că măsura dată ține de domeniul 

comerțului și optimizării mediului de afaceri, soluția dată ar putea fi administrată de către Ministerul 

Economiei sau o autoritate publică specializată în soluții TIC, așa ca Ministerul Dezvoltării 

Informaționale sau Centrul de e - Guvernare. 

 

3. Baza de date va fi legată cu alte autorități publice locale, cu care se va verifica veridicitatea datelor 

prezentate în cerere. Aceste instituții sunt: Camera Înregistrării de Stat și Agenția “Cadastru”. Vor fi 

verificate datele cu privire la înregistrarea agentului economic și terenul/imobilul în care va fi 

desfășurată activitatea de comerț/prestări servicii. 

 

4. Autoritățile publice examinează cererea și efectuează o vizită de inspecție, după caz, conform legislației 

existente. 

 

5. Autoritățile publice înregistrează în baza de date procesul verbal de control și prescripția, după caz. În 

baza datelor acumulate, autoritățile publice decid să elibereze sau nu prescripția de sistare a activității, în 
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caz dacă au fost depistate încălcări grave ale legislației. Datele respective sunt înregistrate în baza de 

date și informația dată se vizualizează de către toate organele competente și alte părți interesate. 

 

În cadrul acestor opțiuni nu va exista termen de valabilitate a înregistrării unităților de comerț și 

prestări servicii. 

 

 

 

ANEXA 7. ANALIZA IMPACTULUI FISCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPŢIUNEA 2.1 

Cheltuieli publice  (mii MDL) 

Clasificarea funcţională (grupul principal, grupul) 

şi/sau  clasificarea pe program: 

 

____________________________________ 

Bugetul/ 

CBTM 

Anul 1 

CBTM 

Anul 2 

CBTM 

Anul 3 

2. Impactul asupra cheltuielilor publice (pe categorii economice): 

a.  Costul total al opţiunii   

inclusiv: 

 Instruirea funcționarilor publici în utilizarea sistemului 

informațional (1128 de persoane instruite pe parcursul a 3 

ani 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

94 

 

 

 

 

94 

b.  Finanţarea disponibilă în alocaţiile CBTM/bugetare 

existente  

inclusiv: 

 La moment nu este prevăzută finanțare pentru aceste 

cheltuieli. Ministerul Finanțelor a exprimat disponibilitatea 

de a identifica surse bugetare pentru crearea ghișeului 

unic. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

c.  Necesitatea în alocaţii adiţionale în CBTM/buget 94 94 94 

3. Mijloace potenţial disponibile pentru a acoperi 

cerinţele adiţionale: 

   

a.  Finanţare externă disponibilă pentru a acoperi 

necesităţile adiţionale, însă neincluse în CBTM  

 

0 

 

0 

 

0 

b.  Din asistenţa tehnică (finanţare direct de la donatori) 0 0 0 

4. Impactul asupra veniturilor bugetare 0 0 0 

5. Necesitatea de resurse când nu există surse de 

finanţare (2с-3-4) 

94 94 94 
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OPŢIUNEA 2.2 

Cheltuieli publice  (mii MDL) 

Clasificarea funcţională (grupul principal, grupul) 

şi/sau  clasificarea pe program: 

 

____________________________________ 

Bugetul/ 

CBTM 

Anul 1 

CBTM 

Anul 2 

CBTM 

Anul 3 

2. Impactul asupra cheltuielilor publice (pe categorii economice): 

a.  Costul total al opţiunii   

inclusiv: 

 Crearea sistemului informațional pentru ghișeul unic 

 Instruirea funcționarilor publici în utilizarea sistemului 
informațional (1128 de persoane instruite pe parcursul a 
3 ani 

 

 

2 000 

 

 

188 

 

 

0 

 

 

188 

 

 

0 

 

 

188 

b.  Finanţarea disponibilă în alocaţiile CBTM/bugetare 

existente  

inclusiv: 

 La moment nu este prevăzută finanțare pentru aceste 
cheltuieli. Ministerul Finanțelor a exprimat 
disponibilitatea de a identifica surse bugetare pentru 
aceste măsuri. În același timp se discută cu Centrul de e - 
Guvernare, care ar putea identifica surse financiare 
pentru aceste cheltuieli din proiectele de asistență 
tehnică în acest domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

c.  Necesitatea în alocaţii adiţionale în CBTM/buget 2188 188 188 

3. Mijloace potenţial disponibile pentru a acoperi 

cerinţele adiţionale: 

   

a.  Finanţare externă disponibilă pentru a acoperi 

necesităţile adiţionale, însă neincluse în CBTM  

 

0 

 

0 

 

0 

b.  Din asistenţa tehnică (finanţare direct de la donatori) 0 0 0 

4. Impactul asupra veniturilor bugetare 0 41 41 

5. Necesitatea de resurse când nu există surse de 

finanţare (2с-3-4) 

2188 84 84 
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OPŢIUNEA 3 

Cheltuieli publice  (mii MDL) 

Clasificarea funcţională (grupul principal, grupul) 

şi/sau  clasificarea pe program: 

 

____________________________________ 

Bugetul/ 

CBTM 

Anul 1 

CBTM 

Anul 2 

CBTM 

Anul 3 

2. Impactul asupra cheltuielilor publice (pe categorii economice): 

a.  Costul total al opţiunii   

inclusiv: 

 Crearea sistemului informațional pentru ghișeul unic 

 Instruirea funcționarilor publici în utilizarea sistemului 
informațional (1128 de persoane instruite pe parcursul a 
3 ani 

 

 

2 000 

 

 

188 

 

 

0 

 

 

188 

 

 

0 

 

 

188 

b.  Finanţarea disponibilă în alocaţiile CBTM/bugetare 

existente  

inclusiv: 

 La moment nu este prevăzută finanțare pentru aceste 
cheltuieli. Ministerul Finanțelor a exprimat 
disponibilitatea de a identifica surse bugetare pentru 
aceste măsuri. În același timp se discută cu Centrul de e-
Guvernare, care ar putea identifica surse financiare 
pentru aceste cheltuieli din proiectele de asistență 
tehnică în acest domeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

0 

c.  Necesitatea în alocaţii adiţionale în CBTM/buget 2188 188 188 

3. Mijloace potenţial disponibile pentru a acoperi 

cerinţele adiţionale: 

   

a.  Finanţare externă disponibilă pentru a acoperi 

necesităţile adiţionale, însă neincluse în CBTM  

 

0 

 

0 

 

0 

b.  Din asistenţa tehnică (finanţare direct de la donatori) 0 0 0 

4. Impactul asupra veniturilor bugetare 0 104 104 

5. Necesitatea de resurse când nu există surse de 

finanţare (2с-3-4) 

2188 84 84 
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ANEXA 8. ESTIMAREA NUMĂRULUI ACTELOR PERMISIVE ELIBERATE ÎN TOATĂ 

ȚARA 

 

Conform datelor pentru ultimii trei ani, numărul actelor permisive s-a diminuat puțin în 2009, 

reflectând scăderea activității economice, dar a început să revină la nivelul anterior în 2010. Având 

în vedere prognozele pozitive cu privire la creșterea economică pentru anul curent și următorii ani, 

și pentru simplificarea calculelor, PPP-ul dat presupune că numărul actelor permisive va rămâne la 

fel în cazul scenariului de bază. Această abordare va permite, de asemenea, reducerea riscului 

supraestimării efectelor pozitive de la politicile propuse. 

 

La solicitarea Ministerului Economiei, organele competente au furnizat următoarele date cu privire 

la eliberarea actelor permisive la nivel de țară: 

Actul permisiv Numărul actelor 

eliberate în 2010 

Din care pentru 

unități de alimentație 

publică (dacă există) 

Autorizație sanitară 

de funcționare 

19482 741 

Autorizație sanitar-

veterinară de 

funcționare 

6312  

Avizelor de prevenire 

și stingere a 

incendiilor eliberate 

pentru unitățile de 

comerț și prestări 

servicii 

1680  

Autorizațiile de 

funcționare eliberate 

de către APL 

Chișinău 

17554  

 

Însă, nu există o statistică sistematizată pe autorizațiile eliberate de APL pentru toată țara. Prin 

urmare, numărul acestora a fost dedus după cum este descris mai jos. 

 

Inițial, a fost estimată ponderea unităților de comerț permanente (amplasate în clădiri și construcții 

capitale și care sunt înregistrate ca atare la Agenția “Cadastru”), deoarece unitățile temporare nu 

sunt abordate de măsurile propuse în PPP-ul dat. Conform datelor statistice, circa 22% din unitățile 

de comerț în țară sunt ghișee/chioșcuri. Prin urmare s-a presupus că restul, 78%, sunt unități 

permanente. Apoi, a fost ajustat numărul autorizațiilor eliberate pentru unitățile de comerț și prestări 

servicii, aplicându-se ponderea de 78% ( autorizații sanitare –  15196, autorizații sanitar-veterinare 

– 4923. Avize de prevenire și stingere a incendiilor eliberate pentru unitățile de comerț și prestări 

servicii nu au fost incluse în calcul, deoarece s-a propus excluderea acestora ca măsură generală 

care va fi aplicată în cadrul fiecărei opțiuni. În cazul autorizațiilor eliberate de APL Chișinău, 

acestea au fost ajustate reieșind din faptul că în Chișinău ponderea unităților temporare este de 39%. 

Respectiv numărul autorizațiilor eliberate unităților permanente fiind de 10708. Estimarea 

numărului total de autorizații eliberate de APL în Moldova s-a făcut în felul următor: Conform 
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datelor statistice în Chișinău se află 22% din magazine și 50% din gherete/chioșcuri. Deși, măsurile 

propuse în această PPP nu afectează unitățile temporare, în Chișinău există mai multe centre 

comerciale și, în cadrul acestora, secții comerciale, fiecare fiind supusă autorizării. Prin urmare nu 

ar fi corect de folosit ponderea magazinelor pentru extrapolare. S-a considerat că ponderea 

gheretelor/chioșcurilor din Chișinău este mai indicativă în acest scop. Prin urmare, numărul total de 

autorizații eliberate de către APL în Moldova pentru unitățile de comerț și prestări servicii a fost 

estimat la 21416 anual, iar numărul total de autorizații eliberate, inclusiv de instituțiile centrale 

menționate, este de 41535 pe an. 

 

Producerea unei autorizații a fost estimată la 5 lei, ceea ce include coala de hârtie folosită pentru 

imprimarea autorizației precum și s-a presupus că imprimarea autorizației este însoțită de 

imprimarea a cel puțin unei copii și altor documente. Prin urmare, valoarea autorizațiilor este de cel 

puțin 207676 lei anual. 
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ANEXA 9. ANALIZA COST-BENEFICIU 

 

Pentru analiza cost-beneficiu a fost folosită rata de scontare de 7% și perioada de 10 ani. 

 

Opțiunea 2.1 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL BENEFICII 0 

1,207,

326 

1,207,

326 

2,414,

653 

2,414,

653 

2,414,

653 

2,414,

653 

2,414,

653 

2,414,

653 

2,414,

653 

- Fiscale 

          -- Economii din eliminarea 

autorizatiilor pe suport de hartie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

- Economice 

          -- Reducerea cheltuielilor pentru 

pregătirea copiilor si originalelor 

documentelor 0 

176,2

11 

176,2

11 

352,4

22 

352,4

22 

352,4

22 

352,4

22 

352,4

22 

352,4

22 

352,4

22 

-- Reducerea cheltuielilor legate 

de depunerea cererilor și ridicarea 

actelor permisive 0 

910,3

99 

910,3

99 

1,820,

798 

1,820,

798 

1,820,

798 

1,820,

798 

1,820,

798 

1,820,

798 

1,820,

798 

-- Reducerea cheltuielilor legate 

de deplasarea la locul depunerii 

cererilor 0 

120,7

16 

120,7

16 

241,4

32 

241,4

32 

241,4

32 

241,4

32 

241,4

32 

241,4

32 

241,4

32 

TOTAL COSTURI 

94,00

0 

1,164,

794 

1,164,

794 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

- Fiscale 

          -- Investitii in GU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-- Instruirea pentru ghiseu unic 

94,00

0 

94,00

0 

94,00

0 0 0 0 0 0 0 0 

- Economice 

          

-- taxa ghiseului unic 0 

1,070,

794 

1,070,

794 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

BENEFICII NETE 

-

94,00

0 

42,53

2 

42,53

2 

273,0

65 

273,0

65 

273,0

65 

273,0

65 

273,0

65 

273,0

65 

273,0

65 

Valoarea Prezenta Neta 

1,185,

301 

         Calculele impacturilor de mai sus sunt bazate pe următoarele: 

 s-a presupus că implementarea opțiunii va dura cel puțin un până la lansare și ulterior, încă doi ani pentru 

ca opțiunea să devină funcțională pe deplin. Prin urmare efectele se vor resimți începând cu anul 2013 și 

vor fi la 50% din valoarea lor anuală deplină careva va fi atinsă în anul 2015; 

 beneficiile de la reducerea cheltuielilor pentru pregătirea copiilor se bazează pe presupunerea că va fi 

eliminată cererea uni extras de la Camera Înregistrării de Stat și prezentarea a 7 copii de documente 

pentru fiecare din cele două organe centrale vizate, descrise în compartimentul cu privire la impacturi. 

Costul unei copii a fost estimat la 30 bani; 

 beneficiile de la reducerea cheltuielilor legate de depunerea cererilor și ridicarea actelor permisive a fost 

estimate din discuțiile cu agenții economici, din care s-a dedus că în mediu depunerea cererii și 

documentelor și ridicarea actului permisiv consumă cel puțin o jumătate de om-zi. Prin urmare costă 

circa 91 de lei (calculat în baza salariului mediu pe țară de circa 3000 lei în 2010 și costurile aferente 

pentru agentule economic – asigurări sociale (23%) și asigurări medicale (3,5%). Acest cost a fost aplicat 

numărului de vizite eliminate către cele două instituții centrale. 

 pentru estimarea reducerii cheltuielilor legate de deplasarea la locul depunerii cererilor și ridicării actului 

permisiv, s-a presupus că costul acestora va fi de 12 lei pentru un act (o deplasare dus-întors pentru 

depunerea cererii și una pentru ridicarea actului, costul deplasării fiind de 3 lei); 
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 costurile estimate de instruire pentru funcționarii publici vor fi de două ori mai mici ca în cazul opțiunii 

cu ghișeului unic electronic; 

 taxa ghișeului unic va fi egală cu plafonul minim aplicat de către ghișeele unice care activează în bază 

benevolă la moment – 100 lei; 

 

Opțiunea 2.2 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL BENEFICII 0 

1,796,

447 

1,796,

447 

3,592,

895 

3,592,

895 

3,592,

895 

3,592,

895 

3,592,

895 

3,592,

895 

3,592,

895 

- Fiscale 

          -- Economii din eliminarea 

autorizatiilor pe suport de hartie 0 

103,83

8 

103,83

8 

207,67

6 

207,67

6 

207,67

6 

207,67

6 

207,67

6 

207,67

6 

207,67

6 

- Economice 

          -- Reducerea cheltuielilor pentru 

pregătirea copiilor si originalelor 

documentelor 0 

264,99

7 

264,99

7 

529,99

5 

529,99

5 

529,99

5 

529,99

5 

529,99

5 

529,99

5 

529,99

5 

-- Reducerea cheltuielilor legate de 

depunerea cererilor și ridicarea 

actelor permisive 0 

1,273,

800 

1,273,

800 

2,547,

600 

2,547,

600 

2,547,

600 

2,547,

600 

2,547,

600 

2,547,

600 

2,547,

600 

-- Reducerea cheltuielilor legate de 

deplasarea la locul depunerii 

cereriilor 0 

153,81

2 

153,81

2 

307,62

4 

307,62

4 

307,62

4 

307,62

4 

307,62

4 

307,62

4 

307,62

4 

TOTAL COSTURI 

2,188,

000 

1,258,

794 

1,258,

794 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

- Fiscale 

          

-- Investitii in GU 

2,000,

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-- Instruirea pentru ghiseu unic 

188,00

0 

188,00

0 

188,00

0 0 0 0 0 0 0 0 

- Economice 

          

-- taxa ghiseului unic 0 

1,070,

794 

1,070,

794 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

2,141,

588 

BENEFICII NETE 

-

2,188,

000 

537,65

3 

537,65

3 

1,451,

307 

1,451,

307 

1,451,

307 

1,451,

307 

1,451,

307 

1,451,

307 

1,451,

307 

Valoarea Prezenta Neta 

5,248,

318 

          

Calculele impacturilor de mai sus sunt similare calculelor din opțiunea 2.1 cu următoarele diferențe: 

 apar economii de la eliminarea autorizațiilor pe suport de hârtie. Mai multe detalii sunt prezentate în 

compartimentul cu privire la impacturi; 

 la reducerea beneficiile de la reducerea cheltuielilor pentru pregătirea copiilor s-au adăugat și copile 

prezentate APL. Pentru a evita supraestimarea beneficiilor și deoarece mai mulți agenți economic nu vor 

avea acces la internet pentru a beneficia pe deplin de pe urma acestei opțiuni și vor continua să apele za 

biroul fizic al ghișeului, calculul beneficiilor costă din două valori – o jumătate din valoarea beneficiului 

din opțiunea 2.1. și o jumătate din valoarea beneficiului din maximal posibil în cazul ghișeului unic 

electronic. 

 la beneficiile de la reducerea cheltuielilor legate de depunerea cererilor și ridicarea actelor permisive s-au 

adăugat și vizitele la APL, dar a fost lăsată 1 om-oră care va fi necesară pentru completarea cererii on-

line. La fel ca și în cazul beneficiului anterior, s-au combinat beneficiile din opțiunea 2.1 și cel maxim 

posibil; 
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 la estimarea reducerii cheltuielilor legate de deplasarea la locul depunerii cererilor și ridicării actului 

permisiv, s-au luat în calcul și actele obținute de la APL și s-au combinat beneficiile din cazul ambelor 

ghișee;  

 

 vor fi efectuate investiții în crearea sistemului informațional pentru ghișeul unic; 

 costurile estimate de instruire pentru funcționarii publici au fost estimate în compartimentul cu privire la 

impacturi; 

 taxa ghișeului unic va fi egală cu plafonul minim aplicat de către ghișeele unice care activează în bază 

benevolă la moment – 100 lei; 

 

Opțiunea 3 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOTAL BENEFICII 0 

2,281

,731 

2,281

,731 

4,563

,461 

4,563

,461 

4,563

,461 

4,563

,461 

4,563

,461 

4,563

,461 

4,563

,461 

- Fiscale 

          -- Economii din eliminarea 

autorizatiilor pe suport de 

hartie 0 

103,8

38 

103,8

38 

207,6

76 

207,6

76 

207,6

76 

207,6

76 

207,6

76 

207,6

76 

207,6

76 

- Economice 

          -- Reducerea cheltuielilor 

pentru pregătirea copiilor si 

originalelor documentelor 0 

353,7

84 

353,7

84 

707,5

67 

707,5

67 

707,5

67 

707,5

67 

707,5

67 

707,5

67 

707,5

67 

-- Reducerea cheltuielilor 

legate de depunerea cererilor și 

ridicarea actelor permisive 0 

1,637

,201 

1,637

,201 

3,274

,401 

3,274

,401 

3,274

,401 

3,274

,401 

3,274

,401 

3,274

,401 

3,274

,401 

-- Reducerea cheltuielilor 

legate de deplasarea la locul 

depunerii cereriilor 0 

186,9

08 

186,9

08 

373,8

17 

373,8

17 

373,8

17 

373,8

17 

373,8

17 

373,8

17 

373,8

17 

TOTAL COSTURI 

2,188

,000 

188,0

00 

188,0

00 0 0 0 0 0 0 0 

- Fiscale 

          

-- Investitii in GU 

2,000

,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-- Instruirea pentru ghiseu unic 

188,0

00 

188,0

00 

188,0

00 0 0 0 0 0 0 0 

- Economice 

          -- taxa ghiseului unic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BENEFICII NETE 

-

2,188

,000 

2,093

,731 

2,093

,731 

4,563

,461 

4,563

,461 

4,563

,461 

4,563

,461 

4,563

,461 

4,563

,461 

4,563

,461 

Valoarea Prezenta Neta 

21,56

8,872 

         Calculele impacturilor de mai sus sunt similare calculelor din opțiunea 2.2 cu următoarele diferențe: 

 apar economii de la eliminarea autorizațiilor pe suport de hârtie. Mai multe detalii sunt prezentate în 

compartimentul cu privire la impacturi; 

 la reducerea beneficiile de la reducerea cheltuielilor pentru pregătirea copiilor s-au adăugat și copile 

prezentate APL. 

 la beneficiile de la reducerea cheltuielilor legate de depunerea cererilor și ridicarea actelor permisive s-au 

adăugat și vizitele la APL, dar a fost lăsată 1 om-oră care va fi necesară pentru completarea cererii on-

line sau expedierea scrisorii cu privire la intenția de a lansa activitatea; 

 la estimarea reducerii cheltuielilor legate de deplasarea la locul depunerii cererilor și ridicării actului 

permisiv, s-au luat în calcul și actele obținute de la APL; 

 va fi exclusă taxa pentru eliberarea autorizației sanitar-veterinare; 
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 vor fi efectuate investiții în crearea sistemului informațional pentru ghișeul unic; 

 costurile estimate de instruire pentru funcționarii publici au fost estimate în compartimentul cu privire la 

impacturi; 

 taxa ghișeului nu va exista în acest caz, deoarece nu va avea loc procesarea documentelor depuse. 
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PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE 

DENUMIREA POLITICII PUBLICE:  Administrarea penitenciarelor în serviciul 
drepturilor omului în detenţie                         

INSTITUŢIA INIŢIATOARE:             Ministerul Justiţiei, Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare 

 

I.DESCRIEREA PROBLEMEI 

51 din 59 din cauzele în care se invoca violarea articolului 3 al Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului contra Republicii Moldova ţin de condiţiile de detenţie şi investigaţii 
interne inefective1.  

Pe fundalul creşterii impunătoare a numărului hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor 
Omului în care se constată violarea de către Republica Moldova a articolului 3 din 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în partea ce priveşte tratamentul deţinuţilor, 
Curtea a atras atenţia Guvernului Republicii Moldova asupra unor  "probleme sistemice" în 
ceea ce priveşte condiţiile de detenţie, astfel încît deficienţele în legislaţia naţională şi/sau 
practica aplicată ar genera eventuale alte numeroase cereri similare în adresa Curţii. 

Definiţia condiţiilor de detenţie este dată în accepţiunea Curţii Europene a Drepturilor 
Omului (cauza Ostrovar contra Republicii Moldova): „Articolul 3 cere statului să asigure ca 
persoana să fie deţinută în condiţii care sunt compatibile cu respectarea demnităţii sale 
umane, ca modul şi metoda de executare a pedepsei să nu cauzeze persoanei suferinţe 
sau dureri de o intensitate care să depăşească nivelul de suferinţă inerent detenţiei şi, 
având în vedere exigenţele detenţiei, sănătatea şi integritatea persoanei să fie în mod 
adecvat asigurate, printre altele, prin acordarea asistenţei medicale necesare (a se vedea, 
Kudla v. Poland citată mai sus, § 94). Atunci când sunt evaluate condiţiile de detenţie, 
trebuie luate în consideraţie efectele cumulative ale acestor condiţii, precum şi durata 
detenţiei (a se vedea Dougoz v. Greece, nr. 40907/98, § 46, ECHR 2001-II şi Kalashnikov 
v. Russia, nr. 47095/99, § 102, ECHR 2002-VI).”  

Conform analizei interne a Departamentului Instituţiilor Penitenciare (DIP), petiţiile 
deţinuţilor cu privire la “condiţiile de detenţie” care ajung la DIP ajung la circa 10% anual 
din totalul petițiilor 2. În scopul acestei evidenţe interne a DIP, prin “condiţii de detenţie” se 
înţelege starea încăperilor şi lipsa blocurilor sanitare. Tot acolo, petiţiile cu privire la 
serviciile medicale şi siguranţa personală sunt tratate în categorii separate (anexa 1), ceea 
ce diferă de jurisprudenţa CEDO la subiect. Concomitent, nu există o evidenţă a tipurilor şi 
incidenţei petiţiilor depuse direct la administraţia fiecărui penitenciar în parte.  

                                                 
1
 8 cauze țin de tortură. Acestea nu fac obiectul acestei propuneri de politici publice.  

Sursa: statistica CEDO: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7-

F821056BF32A/0/Tableau_de_violations_19592010_ENG.pdf  

2
 Numărul petiţiilor parvenite în DIP din partea deținuților: anul 2008-4282, anul 2009 – 4223, anul 2010 – 3757. 

 

http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7-F821056BF32A/0/Tableau_de_violations_19592010_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/2B783BFF-39C9-455C-B7C7-F821056BF32A/0/Tableau_de_violations_19592010_ENG.pdf
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Guvernul a depus eforturi legislative şi organizatorice pentru a îmbunătăţi condiţiile de 
detenţie în ultimii ani (detalii mai jos, Politica Publică Actuală). Cu toate acestea, condiţiile 
materiale de detenţie rămîn sub-standard şi aceasta constituie problema pe care o 
abordează această propunere de politici publice.  

Obiectul aceste propuneri de politici publice îl constituie condiţiile de detenţie din toate 
penitenciarele din subordinea Ministerului Justiţiei. Unghiul de abordare propus 
combină administrarea penitenciarelor cu standardele drepturile omului naţionale şi 
internaţional asumate în domeniu. 

Problema a fost documentată din următoarele surse: jurisprudenţa CEDO, rapoartele 
organizaţiilor internaţionale în domeniu (ONU, UE, Consiliul Europei), rapoartele naţionale 
(rapoartele Centrului pentru drepturile omului, ale Mecanismului naţional de prevenire a 
torturii) (lista în anexa 2).  

Suplimentar, pentru această PPP au fost efectuate trei sondaje adresate: 1) şefilor tuturor 
penitenciarelor, 2) personalului penitenciarelor (12 penitenciare) şi 3) deţinuţilor din două 
penitenciare (unul din care a chestionat deţinutele, pentru a evalua impactul de gen). De 
asemenea, s-au organizat interviuri structurate cu reprezentanţi ai sectorului privat care au 
colaborat sau colaborează cu sistemul penitenciar.  

Autorii propunerii de politică publică recunosc subtilitățile chestionării deținuților și tratează 
rezultatele acestor sondaje cu precauția cuvenită. 

Arborele problemei - Anexa 3. 

Cauzele problemei 

Analiza efectuată pentru scopurile acestei PPP atestă următoarele explicaţii şi cauze ale 
problemei: 

Sesizările deţinuţilor adresate avocatului parlamentar, CEDO şi DIP vizează dominant 
calitatea neadecvată şi cantitatea insuficientă a hranei, neacordarea asistenţei medicale 
adecvate, nerespectarea normelor sanitaro-igienice, siguranţa personală, iluminare, 
ventilaţie, supraaglomerarea în instituţiile de detenţie preventivă. Acestea sunt detaliate în 
ceea ce urmează. 

Siguranţa personală: Raportorul Special ONU s-a arătat îngrijorat de nivelul violenţei între 
deţinuţi din instituţiile penitenciare (raport ONU, Sept.2010). Violenţa faţă de colaboratori şi 
între deţinuţi prezintă indici de creştere (anexa 4). 9 penitenciare sunt dotate cu sisteme 
de supraveghere video montat pentru monitorizarea deţinuţilor, din care 4 acoperă şi zona 
de regim şi întreg perimetrul penitenciarului, inclusiv pe timp de noapte (sursa: info DIP). 
Toate penitenciarele de detenţie prevenitivă au sisteme de monitorizare pe teritoriu şi 
coridoare. 

8% din deţinuţi nu se simt în siguranţă în penitenciare pe timp de zi şi 26% pe timp de 
noapte, în comparaţie cu 30% de deţinute care nu se simt în siguranţă pe timp de zi şi 
32% pe timp de noapte. 11% din deţinuţi şi 21% din deţinute confirmă că le este frică de 
alţi deţinuţi. 7% din deţinuţi şi 11% din deţinute susţin că le este frică de administraţia 
penitenciarului. 23% din deţinutele care au cerut să fie transferate în alt penitenciar au 
motivat această cerere prin pericolul perceput în penitenciarul în care se află (sondaj 
deţinuţi, MJ, DIP, Octombrie 2011). Cauza Levinţa versus Republica Moldova (2009) 
aduce un exemplu în acest context inclusiv cu privire la pasivitatea administraţiei de a 
strămuta deţinuţii supuşi atacurilor crunte din partea altor deţinuţi şi a cerceta adecvat 
plîngerilor lor în legătură cu violenţa la care au fost supuşi în penitenciarele 3, 4 şi 15. 

Alimentarea în penitenciare: Problema alimentaţiei în instituţiile penitenciare a fost în 
atenţia Raportorului Special ONU pentru tratamente inumane (Raport, Decembrie 2010): 
în anul 2007 – doar 53% din necesarul alimentar era furnizat de DIP, în 2008 – 50% iar 
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2009 – 64%. Circa 27% din deținuți și 47% din deținute susțin că mîncarea nu este 
comestibilă și nu poate fi consumată (sondaj MJ, DIP, oct.2011).  

Populaţia penitenciarelor şi spaţiile: Republica Moldova a moştenit penitenciare vechi cu 
edificii degradate, de tip lagăr, conforme standardelor sovietice. Aceste tipuri de 
penitenciare nu corespund exigenţelor actelor naţionale şi internaţionale în domeniu.  

Numărul deţinuţilor din penitenciare s-a redus (anexa 5), coborînd sub plafonul de detenţie 
al penitenciarelor oficial stabilit3. Cu toate acestea, pînă în prezent “nu a fost făcută o 
evaluare a suprafeţelor locative din instituţiile penitenciare, care ar arăta dacă se respectă 
norma de 4 m2, recomandată de către Comitetul European pentru prevenirea torturii 
pentru fiecare deţinut” (sursa: Raportul Mecanismului Naţional Anti-Tortură).  

De asemenea, în ceea ce priveşte condiţiile sanitare, iluminarea si ventilarea, aceste 
probleme persistă practic în majoritatea încăperilor penitenciarelor din Republica Moldova, 
excepţie făcînd 2 instituţii penitenciare din ţară (sursa: Raportul Mecanismului Naţional de 
Prevenire a Torturii).  

În instituţiile penitenciare, cu excepţia celor cu statut de izolator de urmărire penală, 
găzduirea deţinuţilor se face în dormitoare de mare capacitate care nu dispun în deplină 
măsură de facilităţile utilizate zilnic de către condamnaţi, cum ar fi: spaţiul de dormit, 
spaţiul de zi şi instalaţiile sanitare. Deţinuţii sunt ţinuţi în spaţii extrem de înghesuite, 
întunecoase, umede, fără ventilaţie şi în care domină din abundenţă fumul de ţigară. De 
rînd cu aceasta, în unele penitenciare paturile amenajate în două nivele împiedică esenţial 
pătrunderea luminii naturale în sectoarele locative (rapoartele Mecanismului Naţional de 
Prevenire a Torturii). 

O situaţie mai gravă a fost atestată în cazul celulelor din carantină, celulelor de tranzit şi 
celulelor izolatorului disciplinar. Imediat după primire, condamnatul se plasează în 
încăperea de carantină pe o perioadă de pînă la 15 zile, în decursul căreia el este supus 
examenului medical în vederea determinării stării sănătăţii şi capacităţii de muncă şi 
prescrierii, după necesitate, a tratamentului individual.4 De regulă, încăperile carantinei 
sunt constituite din 1-3 celule. Rapoartele Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii 
documentează celule ale carantinei cu “geamuri  acoperite cu pături” sau „stare a 
ferestrelor deplorabilă, lemnul fiind putred, şi pentru a menţine căldura în odăi, 
condamnaţii au astupat perimetrul ramelor de la ferestre cu vată de la saltele” sau celule 
ale carantinei „caracterizate printr-o umiditate excesivă şi fum abundent de ţigară”.  
Condiţiile de detenţie din carantină au atras și atenţia membrilor delegaţiilor internaţionale 
care au inspectat penitenciarele din Republica Moldova.5  

În celulele izolatorului disciplinar se deţin persoanele în privinţa cărora prin decizia 
administraţiei penitenciarului a fost aplicată sancţiunea disciplinară sub formă de 
încarcerare, precum şi cei plasaţi provizoriu pînă la sosirea şefului penitenciarului. De rînd 
cu aceştia, în lipsa unor altor spaţii, în celulele respective se deţin şi persoanele izolate de 

                                                 
3
 Plafonul stabilit pentru anul 2010 era de 8580, iar în realitate de dețineau 6535 persoane (01.01.2010) și 6324 

persoane (01.01.2011), sursa DIP. 

4
 Art.219 alin.(6) Cod de executare nr.442 din 24.12.2004, Monitorul Oficial nr.34-35/112 din 03.03.2005 

5
 Par. 35, Raport al Raportorului Special pentru tortură şi alte forme crude, inumane sau degradante de tratament sau 

pedeapsă, Manfred Nowak, din 12 februarie 2009, http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09 /107/71/PDF/ 

G0910771.pdf: După cum au confirmat autorităţile, persoanele care ajung în instituţiile penitenciare, de regulă, trebuie să 

petreacă 15 zile în carantină pentru a fi supuşi unui examen medical în ce priveşte starea generală a sănătăţii şi 

capacităţile lor de muncă. Raportorul special a constatat că condiţiile în celulele pentru carantină sunt în linii generale 

mai rele decît oriunde şi s-a arătat îngrijorat de riscul înalt de infecţie în aceste celule, dat fiind că deţinuţii cu boli 

contagioase nu sunt întotdeauna ţinuţi separat. 

http://daccess-dds-ny.un.org/
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către administraţia penitenciarului în legătură cu existenţa pericolului pentru securitatea 
personală a condamnaţilor.  

Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii a constatat că aceste celule sunt “de 
dimensiuni mici, echipate cu un colţ sanitar, care în acelaşi timp, constituie şi un focar de 
infecţie. În celulă, în partea de sus a veceului există un robinet, care serveşte concomitent 
şi ca scurgere de apă, şi ca sursă de apă pentru spălare. Nu de fiece dată acest spaţiu 
este despărţit de restul suprafeţei celulei, ceea ce nu permite păstrarea adecvată a 
intimităţii”. Astfel, “efectul cumulat al acestor condiţii se dovedeşte a fi extrem de nefast 
pentru deţinuţi”, în evaluarea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii.  

Mai mult ca atît, în aceste celule deţinuţii sunt în imposibilitate să servească masa în 
condiţii de igienă adecvate, lipsind şi inventarul adecvat. De asemenea, în unele celule 
lipsesc ferestrele cu ieşire directă la lumină naturală, acestea fiind acoperite de alte 
instalaţii şi construcţii, în altele ferestrele sunt acoperite cu plăci metalice găurite (idem).  

Cu referire la igiena personal, în baza Hotărîrii Guvernului privind aprobarea normelor 
minime de alimentare zilnică a deţinuţilor şi de eliberare a detergenţilor nr.609 din 
29.05.2006, surse responsabile din DIP confirmă achiziţionarea şi repartizarea a 100% a 
necesarului de produse pentru asigurarea normelor sanitaro-igienice în penitenciare 
începînd cu anul 2009 (DIP, Direcția Logistică). 

Una din cele mai semnificative deficienţe se atestă în facilităţile de detenţie prevenitivă mai 
cu seamă în situaţia de detenţie de lungă durată în condiţii neadecvate: 
supraaglomerarea, calitatea şi cantitatea insuficientă a mâncării servite, lipsa adecvată a 
lenjeriei de pat şi accesul limitat la lumina zilei, precum şi insuficienţa condiţiilor sanitare 
din celule, frig, lumină şi ventilare insuficiente, asistenţă medicală sub-standard (cauzele 
Ostrovar, Istratii şi alţii, Straisteanu şi alţii, Holomyov). 

Neacordarea asistenţei medicale adecvate frecvent invocată de deţinuţii din Republica 
Moldova este calificată de jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului drept 
contrar prohibiţiilor de a supune deţinuţii unor tratamente inumane şi degradante. 10% din 
deţinuţi şi 43% din deţinute susţin că nu au primit asistenţa medicală necesară (sondaj 
deţinuţi, octombrie 2011). 

Insuficienţa serviciilor de pregătire a deţinuţilor pentru eliberare şi a oportunităţilor de a-i 
angaja în muncă este confirmată de sondajul angajaţilor penitenciarelor (MJ, DIP, 
septembrie 2011). 11% din deţinuţi şi 22% din deţinute consider că nu-şi vor găsi un loc de 
muncă după eliberare. Concomitent 31% din deţinuţi şi 28% din deţinute consideră că 
penitenciarul nu trebuie să facă nimic pentru a-i pregăti de eliberare. Totuşi, majoritate din 
cei care consider că aceasta este treaba penitenciarelor consideră pregătirea profesională 
(47% din deţinuţi şi 51% din deţinute) şi acces la învăţămînt (23% din deţinuţi şi 28% din 
deţinute) necesare a fi prestate de penitenciare (sondajul deţinuţilor, MJ, DIP, octombrie 
2011). Insuficienţa locurilor de muncă pentru deţinuţi este confirmată şi de 89% din şefii de 
penitenciare (sondaj, MJ, DIP, septembrie 2011). Accentul rămîne pe metodele 
tradiţionale de persuasiune în defavoarea securităţii dinamice şi a abordării individuale. 

Avocatul parlamentar şi-a exprimat în repetate rânduri  îngrijorarea privind situaţiile din 
detenţie în care “măsurile organizatorice nu depind atât de mult de conjunctura financiară 
ci de modul în care sunt administrate penitenciarele” (Raportul Centrului pentru Drepturile 
Omului, 2010). De asemenea, CEDO subliniază în toate cauzele în care condiţiile de 
detenţie sunt imputabile statului responsabilitatea autorităţilor vizate din domeniu. 

Administrarea ineficientă se manifestă la un şir de niveluri. Unul din acestea ţine de 
mandatul şefilor de penitenciare combinat cu procedurile interne anevoioase. 57% din şefi 
de penitenciare consideră împuternicirile lor actuale drept insuficiente pentru administrarea 
eficientă a penitenciarului şi asigurarea condiţiilor de detenţie conform standardelor în 
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domeniu. Doar 11% din şefii de penitenciare nu au dificultăţi în relaţia cu DIP. Sondajul 
şefilor de penitenciare atestă următoarele probleme în relaţia acestora cu DIP: 
împuterniciri insuficiente în gestionarea bugetului, durata procedurilor de aprobare a 
solicitărilor şi împuterniciri insuficiente de gestionare a patrimoniului. Sistemul rămîne 
adept al administrării centralizate şi militarizate. 

Al doilea nivel ţine de ineficienţa administrării bunurilor şi capitalului sistemului penitenciar. 
Astfel, patrimoniul întreprinderilor de stat din domeniu constituie 47115.4 mii lei (pentru 
comparatie costul unei case de arest este evaluată la 90 milioane lei). Conform raportului 
Ministerului Economiei privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice în anul 
2010, doar 1/3 din întreprinderile de stat din sistemul penitenciar sunt profitabile (anexa 6).  

Concomitent, gospodăriile auxiliare ale penitenciarelor, misiunea primordială a cărora este 
resocializarea condamnaţilor, sunt într-o stare de derivă, confirmată de 67% din şefii de 
penitenciare (sondaj, DIP, sept.2011). În 64% de penitenciarele respondente gospodăriile 
auxiliare lipsesc cu desăvîrşire. Circa 41% din deţinuţi sunt raportaţi ca implicaţi în 
gospodăriile auxiliare şi 34% în întreprinderile de stat (sondajul şefilor penitenciarelor, MJ, 
DIP, septembrie 2011). 

În al treilea rînd, la nivel de resurse umane, analiza situaţiei denotă insuficienţă 
personalului pregătit pentru contactul direct cu condamnaţii. Sistemul penitenciar 
angajează la moment circa 2900 de colaboratori (sursa: DIP. Anexa 7). Raportul total 
colaboratori-total deţinuţi a evoluat astfel: în anul 2004 – unui colaborator îi reveneau 2.23 
deţinuţi, 2005 - 2.21, 2006 - 2.22, 2007 - 2.16, 2008 - 1.90, in 2009 - 1.84, in 2010 - 1.73. 
Cu toate acestea, conform estimărilor experţilor, doar 20% din angajaţii sistemului 
interacţionează direct și cu regularitate cu deţinuţii, din care mai puţin de jumătate se 
ocupă de muncă corecţională/de reeducare.  

Un exemplu frecvent citat în rapoartele naţionale şi internaţionale se referă la planul 
individual de executare a pedepsei privative de libertate care a fost introdus în anul 2008 
dar implementarea acestei iniţiative nu este realizată pe deplin, or fiecare şef de sector are 
de completat între 40 şi 100 de asemenea planuri pe lîngă alte sarcini de serviciu. De ex. 
în Norvegia un ofiţer de contact personal este responsabil pentru 4-6 deţinuţi şi planurile 
acestora de ispăşire a pedepsei (sursa: contribuţiile Norlam la Strategia de Reformă a 
Sectorului Justiţiei, August 2011). Pe lîngă aceasta, privilegiul de a se pensiona după 15 
ani de serviciu în domeniu privează sistemul de personal cu experienţă.  

Parteneriatul public-privat este neuniform şi sporadic. Există studii de caz (e.g. 
Penitenciarul nr. 10) care confirmă efectele benefice ale acestuia asupra condiţiilor de 
detenţie. Dar per ansamblu, doar 29 la sută din agenţii economici care au interacţionat cu 
sistemul penitenciar în ultimii ani nu au întîmpinat dificultăţi. Aceşti agenţi economici 
citează calificarea condamnaţilor şi procedurile birocratice atît din penitenciare cît şi la 
nivel central drept cele mai importante obstacole în parteneriatul public privat. 30% din 
agenţii economici intervievaţi nu văd oportunităţi de colaborare cu penitenciarele în viitor. 
Parteneriatele cu agenţii economici sunt dificile din cauza cererii de braţe de muncă 
specializate lipsă în penitenciare, condiţii de securitate suplimentare necesare şi 
remunerarea insuficientă a deţinuţilor (sondajul şefilor de penitenciare, MJ, DIP, 2011). De 
asemenea, 42% din şefii de penitenciare anunţă întîrzieri în achitarea din partea DIP a 
serviciilor prestate de către agenţii economici. Doar 8% din şefii de penitenciare nu au fost 
mulţumiţi de calitatea serviciilor prestate şi lucrărilor executate de către agenţii economici. 

O cauză transversală frecvent citată, dar nesusţinută prin date empirice disponibile la 
moment ţine de sub-cultura din penitenciare, o moştenire sovietică, neabordată sistemic. 
Un indice parţial la acest subiect vine din preferinţele de comunicare a deţinuţilor pentru a-
şi rezolva problemele. Astfel, 50% din deţinute şi 23% din deţinuţi nu discută problemele 
eventuale pe care le au cu nimeni. Restul deţinutelor fie discută cu angajaţii penitenciarului 
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(20%) fie cu alţi deţinuţi (29%) fie cu alte persoane dinafara penitenciarului (circa 9%). 
Situaţia deţinuţilor se prezintă astfel: 50% discută cu angajaţii penitenciarului, 29% cu alţi 
deţinuţi şi circa 7% cu alte persoane. 

De asemenea, la capitolul resurse ale sistemului merită a fi menţionate Regulile 
Penitenciare Europene (Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei, 2006) care cer în 
esenţă ca „toate persoanele private de libertate să fie tratate cu respectarea drepturilor 
omului, iar condiţiile de detenţie nu pot fi justificate prin lipsa de resurse”. Astfel, lipsa de 
resurse nu este validată ca o cauză a condiţiilor de detenţie, deşi 86% din şefii de 
penitenciare susţin „finanţarea insuficientă‟ drept o cauză a condiţiilor actuale (Sondaj, 
Ministerul Justiţiei, DIP, septembrie 2011).  

Concomitent, nici CEDO nu acceptă astfel de argumente pentru a justifica condiţiile 
proaste de detenţie. În cauza Poltoratskiy versus Ucraina,6 Curtea a statuat că “lipsa 
resurselor în principiu nu poate justifica condiţiile din penitenciare, care sunt atât de 
proaste încât nu întrunesc condiţiile necesare pentru a corespunde articolului 3 al 
Convenţiei. În aceste condiţii, situaţia economică a unei ţări ar putea explica anumite 
cazuri de încălcare a articolului 3, însă nu le poate nicidecum justifica. Jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului nu permite luarea în consideraţie a situaţiei economice a 
unei ţări atunci când se decide dacă încălcările drepturilor omului sunt acceptabile”. 

Efectele problemei 

Guvernul a achitat pînă în prezent circa 132,000 Euro prejudicii pentru hotărîrile CEDO în 
cauzele care vizau condiţiile de detenţie (sursa: datele Agentului Guvernamental). 

Un indicator al resocializării deţinuţilor poate ţine de numărul foştilor deţinuţi care ajung 
oficial şomeri. De ex. numărul de persoane eliberate din detenţie plasate în cîmpul muncii 
din total persoane eliberate din detenţie înregistrate la ANOFM este de 18.46% în anul 
2008, 11.15% - 2009, 8,25% - 2010, 12,5% - 2011 (lunile ianuarie – septembrie, sursa: 
ANOFM). 14,41% din numărul celor eliberaţi s-au înregistrat la ANOFM (an. 2009). În anul 
2009 au fost eliberate din locurile de detenție 2053 persoane. 
 
De asemenea, condiţiile de detenţie rămîn un factor contributor la multe din problemele din 
timpul detenţiei şi după aceasta, mai ales în cazul bolilor contagioase şi aspectelor de 
sănătate mintală, în evaluările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii7. 18% din deţinuţi şi 82% 
din deţinute au declarat că starea sănătăţii li s-a înrăutăţit de cînd se află în detenţie 
(sondaj, MJ, DIP, 2011). 
 
Concomitent, doi indici ai calităţii condiţiilor de detenţie, în speță greve ale foamei şi 
automutilarea sunt alarmanţi, conform rapoartelor privind drepturile omului ale avocatului 
parlamentar: „comparativ cu anii precedenţi, s-a majorat considerabil numărul cazurilor de 
proteste manifestate prin greva foamei: de la 473 până la 1074 în anul 2010. Totodată, pe 
parcursul anului 2010, au fost înregistrate 541 ce cazuri de automutilare (în anul 2009 – 
992 de cazuri) (Avocatul Parlamentar, 2010; Raportul cu privire la activitatea 
Mecanismului Naţional pentru prevenirea torturii în anul 2009). De asemenea, s-au dublat 
cazurile de nesupunere şi violenţă împotriva personalului, raportate în cadrul sondajului 
adresat şefilor de penitenciare (sondaj, septembrie 2011). Aceste acţiuni ale 

                                                 
6
 Cauza Poltoratskiy c. Ucrainei, cererea nr.383812, hotărîrea CEDO din 29.04.2003; Pct.4 din Preambulul 

Recomandării nr. R(87)3 adoptată de Comitetul de Miniştri a Consiliului Europei privind Regulile Europene pentru 

Penitenciare, 

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/prisons_and_alternatives/legal_instruments/Rec.R(87)3.asp 

7
 Pagina Organizației Mondiale a Sănătății, accesată la 10 octombrie 2011, http://www.who.int/hiv/topics/prisons/en/ 

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_cooperation/prisons_and_alternatives/legal_instruments/Rec.R(87)3.asp
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condamnaţilor sunt considerate de avocatul parlamentar drept efecte ale „ acţiunilor 
administraţiei şi ale condiţiilor de detenţie”.  
 
Suprapopularea penitenciarelor de detenție preventivă este deosebit de marcantă pentru 
sănătate. Un loc de detenție suprapopulat conduce la igienă precară, o lipsă constantă de 
intimitate, număr redus de activități înafara celulei (inclusiv din cauza suprasolicitării 
personalului disponibil), servicii medicale suprasolicitate, tensiuni interne sporite și 
potențiale escaladări de violență între deținuți și între deținuți și personal (European 
Committee 2006: 21). 
 
Sănătatea publică este şi ea vizată or deţinuţii revin în comunitate şi în familiile lor cu toate 
efectele condiţiilor de detenţei asupra sănătăţii lor fizice şi mentale. Deși acest efect 
asupra sănătății publice este puțin cercetat științific nu doar în Republica Moldova, aceste 
relații sunt documentate de regulă monitorii independenți (de ex. M. Bochenek, Amnesty 
International, personal communication8). 
 
Plîngerile legate de solicitările de transfer, care sunt de altfel cele mai numeroase printre 
petiţiile depuse de deţinuţi la DIP, denotă inclusiv şi nemulţumirea deţinuţilor faţă de 
condiţiile de detenţie şi confirmă diferenţa de tratamente şi condiţii de detenţie de la 
penitenciar la penitenciar. Motivaţia de fi mai aproape de casă este utilizată doar de 14 % 
din deţinuţi şi circa 10% din deţinute (sondaj deţinuţi, MJ, DIP, oct.2011). 

Chiar dacă recidivă depinde nu doar de condiţiile de detenţie, cercetările internaţionale la 
subiect atestă că acestea constituie un factor contributor la comiterea repetată a 
infracţiunilor.9 La 01.07.2011, circa 61% din deţinuţii din penitenciare ispăşeau pedeapsa a 
doua sau a treia dată, în comparatie cu 59% la 01.07.2010 (sursa: 
www.penitenciar.gov.md, accesat la 01.08.2011).  

Politica Publică actuală  

Continuarea procesului de modernizarea a sistemului penitenciar este în atenţia 
guvernului (programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea 
Europeană:  LIBERTATE, DEMOCRAŢIE, BUNĂSTARE 2011-2014”). Condiţiile de 
detenţie din sistemul penitenciar autohton constituie una din priorităţile activităţii avocaţilor 
parlamentari în calitate de mecanism naţional de prevenire a torturii şi una din 
preocupările principale ale Departamentului Instituţiilor Penitenciare. 

De cînd sistemul penitenciar a fost tranferat sub auspiciile Ministerului Justiţiei, progresul 
legislativ este meritoriu de menţionat. Condiţiile şi standardele de detenţie sunt 
reglementate de o serie de acte normative, printre care Codul de Executare 2004, Legea 
cu privire la sistemul penitenciar nr. 1036-XII din 17.12.1996, Legea nr. 235-XVI din 13 
noiembrie 2008  privind controlul civil asupra respectării drepturilor omului în instituţiile 
care asigură detenţia persoanelor, Statutul executării pedepsei de către condamnaţi, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 583 din 26.05.2006; Hotărîrea Guvernului nr. 609 din 
29 mai 2006 privind aprobarea Normelor minime de alimentare zilnică a deţinuţilor şi de 
eliberare a detergenţilor, Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 24.12.2008 privind aprobarea 
Regulamentului Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei ; Hotărîrea 
Guvernului nr. 286 din 13.04.2009 pentru aprobarea  Regulamentului cu privire la 
activitatea Comisiei de monitorizare a respectării drepturilor omului în instituţiile care 

                                                 
8
 Detenția preventivă și sănătatea/ Pretrial detention and health, Open Society Justice Initiative, Open Society 

Foundations, 2011. 

9
 Prison Conditions and Recidivism, Francesco Drago, Roberto Galbiati, Pietro Vertova Discussion Paper Series 

Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit Institute for the Study of Labor, March 2008. 

http://www.penitenciar.gov.md/
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asigură detenţia persoanelor. De asemenea, Ministerul Justiţiei şi Departamentul 
Instituţiilor penitenciare (DIP) au elaborat o serie de instrucţiuni cu privire la alimentarea şi 
acordarea asistenţei medicale condamnaţilor,  procedura compensării privilegiate a zilelor 
de muncă din contul duratei pedepsei, calcularea şi achitarea salariilor deţinuţilor, 
Regulamentul-cadru cu privire la activitatea comisiei penitenciarului, Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurearea activităţii serviciului socio-educativ şi probaţiune din 
penitenciare ş.a. reguli similare.  

Prin hotărîrea nr.1624 din 31.12.2003, Guvernul a aprobat Concepţia reformării sistemului 
penitenciar şi Planul de măsuri pe anii 2004-2020 pentru realizarea Concepţiei, scopul 
principal al căreia în esenţă constă în “crearea condiţiilor decente de detenţie întru 
respectarea normelor internaţionale, reformarea procesului de educare a condamnaţilor şi 
reeducarea lor, perfecţionarea resurselor umane pentru activitate în noile condiţii”. 

În continuare, acest capitol evocă politica publică actuală la nivel de condiţii de detenţie şi 
administrare a penitenciarelor. 

La nivel de condiţii de detenţie merită menţionate următoarele aspecte: 

Siguranţa în penitenciare: Există o strategie internă a DIP de diminuare a violenţei dintre 
deţinuţi. Teoretic, în baza acesteia, psihologii sunt mandataţi cu monitorizarea 
comportamentului deţinuţilor pentru a preveni escaladările de violenţă. Din lipsa spaţiilor 
adecvate, în carcere continuă să se deţină, pentru perioade lungi de timp, condamnaţii 
cărora administraţia instituţiei penitenciare le asigură securitatea personală (sursa: 
Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii). 
 
Populaţia şi spaţiile: Standardul de spaţiu per deţinut stabilit în legislaţie este de 4 metri 
pătraţi. Actualmente, două penitenciare se află în reconstrucţie, făcând parte din 
programul de reamenajare. Multe instituţii au trecut printr-un proces de înnoire sau se află 
într-un asemenea proces, ceea ce include noi sisteme de încălzire, de asigurare cu apă, 
instalaţii sanitare şi acoperişuri (rapoartele interne la Agentului Guvernamental, Ministerul 
Justiţiei). 

Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie în penitenciare, în cadrul pregătirii pentru 
sezonul rece, s-au desfăşurat lucrări de reparaţie capitală şi reconstrucţie a sistemelor de 
încălzire în 7 penitenciare. În această ordine de idei, la 5 august 2009, în instituţia 
penitenciară nr.16, mun. Chişinău a avut loc deschiderea oficială a Casa mamei şi 
copilului, edificată cu suportul mai multor donatori străini şi destinată detenţiei femeilor 
condamnate însărcinate şi a mamelor cu copii care se află în detenţie. Deschiderea unei 
asemenea instituţii oferă posibilitatea acordării femeilor unei asistenţe medicale 
corespunzătoare, precum şi oportunitatea de a petrece mai mult timp alături de copii într-
un mediu similar celui de la libertate. Clădirea este dotată cu cinci dormitoare a cîte două 
locuri, fiecare odaie fiind echipată cu o bucătărie, duş şi grup sanitar. La primul etaj este 
amplasat cabinetul medical, depozitul şi camera de joacă pentru copii. Există şi o curte 
pentru plimbări amenajată corespunzător.  

În ceea ce priveşte construcţia caselor de arest, DIP a iniţiat discuţiile cu autorităţile 
publice locale pentru identificarea terenurilor pentru construcţia acestora. Un proiect de 
asistenţă tehnică a UE a oferit asistenţă pentru a selecta şi contracta servicii de arhitectură 
şi design pentru casele de arest în conformitate cu Regulile Penitenciare Europene. 
Societate de design 
("Urbanproiect" din Moldova) a finisat aproximativ 80% din design, iar 20% din aspecte 
(conectarea la utilităţile publice etc.) sunt la etapa clarificărilor.  
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De jure, cu referire la alimentarea condamnaţilor este de menţionat că prevederile 
dreptului intern sunt conforme standardelor internaţionale.10 Astfel, „alimentarea 
condamnaţilor se face din contul mijloacelor bugetului de stat, cu respectarea normelor 
minime stabilite de Guvern. Condamnaţilor li se asigură de 3 ori pe zi, la ore prestabilite, 
gratuit, hrană caldă. Femeilor gravide condamnate, mamelor care alăptează, 
condamnaţilor minori, condamnaţilor care lucrează în condiţii grele şi nocive, precum şi 
condamnaţilor bolnavi, conform indicaţiilor medicului, şi invalizilor de gradul I şi II li se 
stabileşte, conform legii, o raţie alimentară suplimentară. Totodată, Legea interzice, în 
calitate de măsură de constrîngere, reducerea cantităţii, calităţii şi valorii calorice a hranei 
eliberate condamnaţilor. Condamnatului i se asigură acces permanent la apă potabilă” 
(sursa: Raportul Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, 2009).11  

Întru realizarea prevederilor enunţate mai sus, Guvernul a adoptat hotărîrea nr.609 din 
29.05.2006 privind normele minime de alimentare zilnică şi obiectele de toaletă şi menaj 
ale deţinuţilor, fiind prevăzute regimuri alimentare speciale pentru unele categorii de 
condamnaţi.12 Oficial, alocaţiile pentru alimentaţia deţinuţilor au crescut în ultimii ani 
(anexa 8). Produsele alimentare sunt achiziționate centralizat la nivel de sistem de către 
DIP. Pentru păstrarea produselor alimentare în cantităţi mari de către Departamentul 
instituţiilor penitenciare au mai fost achiziţionate şi 6 camere frigorifice cu volumul de 6 şi 3 
m2 , în care sunt depozitate produsele ce necesită condiţii de păstrare la temperaturi 
joase.  

Deşi începînd cu anul 2009 alimentarea condamnaţilor s-a îmbunătăţit, problema 
respectivă a continuat să fie abordată de către condamnaţi în cadrul vizitelor efectuate în 
Instituţiile penitenciare. Rapoartele Centrului Naţional pentru Drepturile Omului 
documentează diferenţe în asigurarea cu alimente de la penitenciar la penitenciar: “în 
cadrul discuţiilor cu condamnaţii, aceştia au afirmat că hrana este proastă din punct de 
vedere calitativ şi insuficientă din punct de vedere cantitativ, este una şi aceiaşi în fiecare 
zi şi se prepară în condiţii ce nu permit un nivel de igienă adecvat. De asemenea, din 
discuţiile avute cu administraţiile penitenciarelor vizitate, Avocații Parlamentari au 
constatat că administrațiile susțin că “este imposibil de a asigura deţinuţii cu hrană potrivit 
varietăţii produselor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr.609 din 29.05.2006”.  

                                                 
10

 Par.22 din Recomandarea Comitetului de Miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile penitenciare europene 

REC(2006)2, adoptată la 11.ianuarie 2006 în timpul celei de-a 952 reuniuni a Miniştrilor Delegaţi, 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747: Deţinuţii trebuie să beneficieze de un regim alimentar care să ţină cont de 

vîrstă, stare de sănătate, condiţie fizică, religie, cultură şi de natura muncii pe care o pretează. Legislaţia internă trebuie 

să stabilească criteriile de calitate ale regimului alimentar, precizînd, în special, conţinutul energetic şi proteic minimal . 

Mîncarea trebuie să fie pregătită şi servită în condiţii igienice. Zilnic trebuie să se asigure trei mese, la intervale de timp 

rezonabile. Deţinuţii trebuie să aibă acces în orice moment la apă potabilă.  Medicul sau un asistent medical calificat 

trebuie să prescrie modificarea regimului alimentar al unui deţinut, dacă această măsură se impune din motive medicale;  

Par.20 din Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările referitoare la acestea, adoptate de 

Primul Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimelor şi tratamentul delicvenţilor în 1955, 

http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm: Orice deţinut trebuie să primească de la administraţie, la orele 

obişnuite, o hrană de bună calitate, bine preparată şi servită, avînd o valoare nutritivă suficientă pentru menţinerea 

sănătăţii şi a forţelor sale. Fiecare deţinut trebuie să aibă posibilitatea de a avea apă potabilă la dispoziţie. 

11
 Art.247 Cod de executare nr.442 din 24.12.2004, Monitorul Oficial nr.34-35/112 din 03.03.2005. 

12
 Art.1: Se aprobă:  norma minimă generală de alimentare zilnică a deţinuţilor, conform anexei nr.1; norma minimă de 

alimentare zilnică pentru deţinutele gravide şi mame care alăptează, conform anexei nr.2; norma minimă de alimentare 
zilnică pentru deţinuţii bolnavi de tuberculoză, conform anexei nr.3;  norma minimă de alimentare zilnică pentru deţinuţii 
minori, conform anexei nr.4; norma minimă de alimentare zilnică pentru deţinuţii bolnavi şi invalizi de gradul I şi II, 
conform anexei nr.5; norma minimă zilnică de asigurare a deţinuţilor cu raţie rece în timpul escortării, conform anexei 
nr.6; norma minimă de obiecte de toaletă şi menaj pentru deţinuţi, conform anexei nr.7; norme de consum al 
detergenţilor, săpunului şi al sodei calcinate la spălatul mecanic (exprimate în grame la 1 kilogram de lenjerie uscată, în 
funcţie de gradul de murdărire şi duritatea apei), conform anexei nr.8.  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747
http://www2.ohchr.org/english/law/treatmentprisoners.htm
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Alimentarea deţinuţilor este menţinută şi prin contribuţia ajutoarelor umanitare şi a 
coletelor trimise de rude, cu impact asupra bugetului familiilor condamnaţilor. 78% din 
deținuți și 74% din deținute afirmă că primesc colete alimentare din exterior (sondaj, MJ, 
DIP, oct.2011). Coletele trimise în penitenciare sunt şi o sursă de riscuri, or sunt frecvent 
folosite pentru a transmite deţinuţilor obiecte interzise. 

Condiţiile igienico-sanitate: Conform art.245 Cod de executare şi art.495 din Statutul 
executării pedepsei de către condamnaţi, condamnatului i se asigură posibilitatea de a 
face baie sau duş, la temperaturi admisibile, atît de des cît necesită igiena generală, însă 
nu mai rar de o dată pe săptămînă, cu schimbarea obligatorie a lenjeriei de corp şi de pat. 
În funcţie de posibilităţile de asigurare tehnico-materială şi în limitele fondurilor alocate, se 
admite efectuarea zilnică a duşului. 

Cît priveşte încăperile băilor, rapoartele Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii 
constată că starea acestora variază de la penitenciare la penitenciar. În cadrul vizitelor, 
“reieşind din discuţiile cu administraţiile penitenciarelor, precum şi cu deţinuţii”, 
Mecanismul Naţional de Prevenire a Torturii a constatat că cel puţin o dată în săptămînă 
ultimilor li se asigură posibilitatea de a face baie. Zilnic este asigurată efectuarea duşului 
pentru condamnaţii antrenaţi în cîmpul muncii la lucrări subterane. Condamnaţii fac uz de 
dreptul de a purta îmbrăcămintea proprie, de asemenea şi lenjeria de pat, adusă de rudele 
acestora. 

Este de menţionat că de către Departamentul instituţiilor penitenciare au fost procurate şi 
deja distribuite în penitenciare maşini de spălat rufe (40 de maşini de spălat cu capacitatea 
de 5 kg şi 10 maşini de spălat cu capacitatea de 25 kg şi 10 centrifugi cu capacitatea de 
10 kg). De asemenea, „în contextul asigurării respectării normelor de igienă şi soluţionării 
problemei lipsei aşternuturilor, au fost achiziţionate 10 mii cearşafuri, 3 mii perne, 3 mii 
plapume, 5 mii de prosoape şi 3 mii de saltele. Bunurile respective au fost distribuite în 
mod prioritar categoriilor vulnerabile de deţinuţi: minori, femei şi deţinuţi bolnavi. Pentru 
asigurarea igienei şi prevenirii maladiilor infecţioase au fost achiziţionate două instalaţii de 
încălzire a apei cu capacitatea de 1500 litri pentru deţinuţii din patru instituţii penitenciare”. 

Serviciile medicale în penitenciare: Conform standardelor internaţionale la care a aderat 
Republica Moldova, deţinuţii trebuie să beneficieze de acelaşi nivel de servicii medicale. În 
ceea ce priveşte asistenţa medicală în penitenciar, aceasta se acordă de către „un 
personal medical calificat, în mod gratuit, ori de cîte ori este necesar”. Orice penitenciar ar 
trebui să aibă un medic generalist, un medic stomatolog şi un medic psihiatru. 
Condamnaţii beneficiază în mod gratuit de tratament medical şi medicamente.13 Codul de 
executare, de asemenea, prevede şi posibilitatea transferării condamnaţilor bolnavi care 
au nevoie de tratament medical specializat în instituţiile specializate ale Departamentului 
instituţiilor penitenciare sau in spitalele Ministerului Sănătăţii (în baza contractelor cu 
instituţii medico-sanitare publice ale Ministerului Sănătăţii, pentru investigaţii suplimentare 
şi tratamente specializate. 

În realitate, realizarea adecvată a prevederilor enunţate mai sus rămîne a fi problematică, 
în primul rînd pe motivul lipsei cadrelor medicale specializate în penitenciare. În cadrul 
vizitelor Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii s-a constatat că 40% din funcţii de 
medic psihiatru, farmacist, felcerul, precum şi alte categorii de personal medico-sanitar în 
instituţiile penitenciare sunt vacante. 

Oficial, alocaţiile pentru medicamente alocate deţinuţilor a crescut în ultimii ani de la 0.28 
lei în anul 2001 la 0.92 lei în 2009 (anexa 8). Deşi, întru acordarea asistenţei medicale 

                                                 
13

 Art.249 Cod de executare nr.443 din 24.12.2004, Monitorul Oficial nr.34-35/112 din 03.03.2005; Sec.41 din Statutul 

executării pedepsei de către condamnaţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.583 din 26.05.2006, Monitorul Oficial 

nr.91-94/676 din 26.05.2006. 
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deţinuţilor a fost  creat  un grup  mobil de specialişti (chirurg, psihiatru, oculist, 
otorinolaringolog, dermatovenerolog, infecţionist, terapeut, ftiziatru) din Instituţia 
penitenciară nr.16, mun. Chişinău, care pe parcursul anului 2009 au efectuat examinări 
medicale în toate penitenciarele din ţară, insuficienţa cadrelor medicale nu poate să nu 
comporte consecinţe asupra calităţii asistenţei medicale acordate.  

Bugetul DIP acoperă doar 23% servicii medicale şi medicamente necesare. 28% din 
aceste necesităţi sunt acoperite din surse externe. Restul constituie deficit (sursa: DIP. 
Anexa 9).  

De rînd cu aceasta, serviciul medical al penitenciarului este obligat să verifice cu 
regularitate starea sanitaro-igienică a încăperilor şi a teritoriului penitenciarului. Avocaţii 
parlamentari au constatat că "medicii din penitenciare sunt prea rezervaţi în ceea ce 
priveşte prezentarea concluziilor asupra rezultatelor inspectării, în care s-ar conţine şi 
recomandări cu privire la măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru lichidarea 
neajunsurilor. De cele mai dese ori, medicii se limitează la lipsa plîngerilor din partea 
deţinuţilor".14  

Cu referire la acordarea asistenţei medicale ftiziologice deţinuţilor, de către Departamentul 
instituţiilor penitenciare pe perioada implementării Programelor Naţionale de control al 
tuberculozei, pe parcursul anilor 2001-2009 au fost întreprinse o serie de măsuri (anexa 
10). Măsurile întreprinse au contribuit la micşorarea incidenţei tuberculozei la deţinuţi de la 
495 cazuri în 2006 pînă la 192 cazuri în 2009. Totodată, prevalenţa deţinuţilor cu 
tuberculoză s-a micşorat de circa 4 ori de la 1150 bolnavi  în anul 2001 pînă la 260 bolnavi 
la finele anului 2009.  În anul 2001, deţinuţii, bolnavi de tuberculoză au constituit circa 11% 
din numărul total de deţinuţi, din anul 2009 acest procentaj se menţine la nivel de circa 
4%.  

Cu toate acestea, rapoartele Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii atestă 
«dificultăţi condiţionate de deficitul de cadre medicale specializate în proporţie de 40%, de 
lipsa echipamentului radiografic în instituţiile penitenciare, şi în special în Izolatoarele de 
urmărire penală, de numărul insuficient de psihologi implicaţi în activitatea de susţinere şi 
consiliere psihologică a pacienţilor ca stimulator al aderenţei acestora la tratamentul 
antituberculos, inclusiv în tratamentul tuberculozei rezistente». În luna martie 2010, 
Organizaţia Mondială a Sănătăţii a efectuat o primă misiune de evaluare a situaţiei din 
penitenciare. Aceasta a creat un grup de lucru în anul curent pentru a elabora un plan de 
acţiuni în vedere îmbunătăţirii situaţiei (sursa: www.who.org).  

În DIP a fost instituită o Direcţie de activitate educativă, psihologie şi asistenţă socială şi în 
fiecare penitenciar există un serviciu de acest gen.  Doar circa 5% (anul 2007) şi circa 
6.5% (anul 2010) din total angajaţi în sistem sunt în serviciul educativ (sondajul şefilor de 
penitenciare, MJ, DIP, septembrie 2011). Conform regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea activităţii Serviciului socio-educativ şi probaţiune din penitenciare, aprobat de 
DIP, activităţile acestui serviciu sunt desfăşurate cu condamnaţii pe toată perioada aflării 
în penitenciar şi “sunt orientate spre atenuarea influenţei negative a privării de libertate 
asupra personalităţii şi comportamentului condamnaţilor precum şi identificarea şi 
dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor care să le permită integrarea într-o viaţa socială 
normală după liberarea din penitenciar”. Teoretic, obligaţiunile  funcţionale legate de 
reabilitare sunt repartizate între şeful Serviciului socio-educativ şi probaţiune; şeful de 
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 Art.252 alin.(2) Cod de executare nr.443 din 24.12.2004, Monitorul Oficial nr.34-35/112 din 03.03.2005: Şeful 

penitenciarului este obligat să ia cunoştinţă de raportul şi de recomandările medicului şi ale serviciului medical şi să 

întreprindă urgent măsurile necesare. Dacă şeful penitenciarului consideră că, în cadrul penitenciarului, respectarea 

recomandărilor este imposibilă sau că acestea sînt inacceptabile, el prezintă Departamentului instituţiilor penitenciare un 

raport, cu anexarea opiniei medicului sau a serviciului medical. 

http://www.who.org/
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sector; consilier de probaţiune penitenciară (asistent social şi educatori (în penitenciarele 
unde se deţin minori ).  

Există 6 şcoli şi 3 clase (Cahul, Leova, Brăneşti) în sistemul penitenciar. Acesta se află în 
subordinea Ministerului Educaţiei, avînd un statut special, fiind coordonate de o direcţie 
din cadrul DIP (responsabilă de disciplină, baza tehnico-materială şi inspecţii). Toţi 
condamnaţii au acces la studii, fără cenz de vîrstă. Pentru meserii, sunt şcolarizaţi deţinuţii 
cu vîrsta peste 16 ani. Cursurile durează un an academic şi deţinuţii fac practica la 
penitenciarul Goian (sursa: Ministerul Educaţiei). Clasele se formează în dependenţă de 
solicitarea deţinuţilor. Numărul de locuri de studii pentru o şcoală este stabilit  de Ministerul 
Educaţiei. Fiecare penitenciar decide repartizarea locurilor după plafonul decis pe tip de 
meserie. 

Profesorii sunt angajaţi ai şcolilor profesionale cu salarii achitate de către Ministerul 
Educaţiei. Sînt finanţati după condiţii aparte (au un anumit adaos salarial). Profesorii îşi 
duc cursurile în penitenciare avînd pază în sala de predare;  grupurile de elevi sunt mici, 
pînă la 15 persoane. 

Tendinţa aproximativă a numărului de absolvenţi ai şcolilor profesionale din sistemul 
penitenciar este următoarea: 

Anul 2006 2007 2008 2009 2010 
Număr absolvenţi 
sistem penitenciar 

530 640 810 810 810 

Numărul total al absolvenţilor şcolilor profesionale este 12690 (pentru anul 2010).  
Sursa: Ministerul Educaţiei. 

Certificatele eliberate de şcolile din sistemul DIP sunt echivalente certificatelor eliberate de 
şcolile profesionale naționale. Nu se duce evidenţa numărului celor care au absolvit cu 
succes, celor care au urmat mai multe cursuri (estimativ 1-2% din deţinuţii care au urmat 
cursul nu iau certificatul). Concomitent, 62% din şefii de penitenciare consideră calificarea 
deţinuţilor drept obstacol important în resocializarea acestora şi 36% din şefii de 
penitenciare consideră că aceste şcoli pregătesc deţinuţii la nivel insuficient (sondaj, MJ; 
DIP, septembrie 2011). 

Doar 1/3 de deţinuţi sunt raportați oficial ca implicaţi în activităţi de muncă ( sursa: DIP, 
anexa 11). La moment, există trei opţiuni de angajare a deţinuţilor: în întreprinderile de stat 
din sistem (34%), în gospodăriile auxiliare ale penitenciarelor (41%) sau în baza 
contractelor de oferire a braţelor de muncă (25%) (procentele raportate de şefii de 
penitenciare, sondaj, MJ, DIP, septembrie 2011). Deţinuţii sunt obligaţi să presteze 2 ore 
de muncă neremunerată pe zi (maxim 10 ore săptămînal) în gospodăriile auxiliare ale 
penitenciarului (Statutul Executării pedepsei de către condamnaţi). 

29% din deţinuţi declară că nu muncesc. Din cei care muncesc, 57% au o muncă 
remunerată, 10% o muncă neremunerată, şi 3% combină munca neremunerată cu cea 
remunerată. Situaţia deţinutelor la acest capitol se prezintă astfel: circa 14% declară că nu 
muncesc. Din cele care muncesc, 53% au o muncă remunerată, 23% - o muncă 
neremunerată şi circa 8 % combină munca remunerată cu cea neremunerată (sondajul 
deținuților, MJ, DIP, 2011). 

Salariile deţinuţilor constituie în mediu 52 lei pe zi, în creştere de la 27 lei pe zi în anul 
2007. Motivaţia principală a deţinuţilor de a munci vine de la aşa-numitele ”zile 
privilegiate”: pentru o zi muncită, perioada detenţiei se reduce cu 3 zile. 78% din deţinuţi şi 
89% din deţinute vor să muncească (sondajul deținuților, MJ, DIP, 2011). 

La nivel de administrare a penitenciarelor în politica actuală merită menţionate 
următoarele aspecte: 
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Sistemul penitenciar este constituit din Departamentul Instituţiilor Penitenciare, 
subdiviziunile acestuia, întreprinderile de stat din cadrul sistemului penitenciar si asociaţiile 
acestora. DIP este organul central de specialitate, cu statut de subdiviziune independentă, 
al Ministerului Justiţiei. Directorul general al Departamentului este numit în funcţie de 
Colegiul Ministerului Justiţiei. Departamentul instituţiilor penitenciare exercită „conducerea, 
coordonarea si controlul asupra realizării politicii de stat în domeniul punerii în executare a 
pedepselor penale privative de libertate, măsurii arestului preventiv, sancţiunii arestului 
contravenţional, precum şi a măsurilor de siguranţă aplicate deţinuţilor”, în baza Legii cu 
privire la sistemul penitenciar (1996).  
 
Finanţarea sistemului penitenciar se face din bugetul de stat şi din contul mijloacelor 
obţinute din activitatea de producţie şi al altor mijloace speciale. Veniturile provin din 
activitatea instituţiilor penitenciare şi a întreprinderilor din cadrul sistemului penitenciar, 
precum şi din veniturile obţinute prin munca condamnaţilor. Antrenarea deţinuţilor la 
muncă la întreprinderile cu orice formă juridică de organizare ce nu fac parte din sistemul 
penitenciar se face în temeiul contractului încheiat între administraţia instituţiei 
penitenciare și cea a întreprinderii respective. Penitenciarul obţine 24% din salariul 
deţinuţilor angajaţi în baza contractelor de oferire a braţelor de muncă. Departamentul 
instituţiilor penitenciare centralizează pînă la 1/3 din veniturile mijloacelor speciale ale 
instituţiilor penitenciare și o parte din veniturile întreprinderilor din cadrul sistemului 
penitenciar, care sunt, în mod ideal (remarca autorilor), utilizate pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de detenţie și dezvoltarea bazei tehnico-materiale a sistemului penitenciar 
(Legea cu privire la sistemul penitenciar). 

În perioada 2001-2009 finanţarea sistemului penitenciar a fost majorată de la 58871,4 mii 
lei la 232109,4 mii lei (Anexa 12). Populaţia penitenciară a scăzut cu 28% de la 6920 
persoane (anul 2004) la 4985 persoane în anul 2010 (sursa: www.statistica.md). De 
asemenea, a scăzut rata de încarcerare de la 192.2 la 100,000 populaţie în anul 2004 la 
139.9 în anul 2010 (sursa: statistica.md). Rata de încarcerare în Moldova este 
comparabilă cu cea din Anglia şi Australia şi este mult mai joasă faţă de ţări precum Rusia 
(600 per 100,000) sau Africa de Sud (330 per 100,000). Cheltuielile per condamnat au 
crescut de la 24,47 lei pe zi (anul 2004) la 93,50 lei pe zi (anul 2010), ceea ce constituie 
respectiv 65,5% şi 73,2% din totalul cheltuielilor publice pentru sistemul penitenciar 
(Anexa 13).  

La momentul actual există 17 penitenciare, 5 dintre care sunt de tip închis; 4 de tip 
semiînchis; 5 sunt izolatoare de detenţie preventivă; unul este penitenciar pentru femei; 
unul – pentru minori; şi un spital penitenciar. Instituţiile penitenciare sînt persoane juridice 
de drept public, au stampilă cu stema de stat, conturi trezoreriale, precum si conturi 
valutare (cu autorizaţia Ministerului Finanţelor), iar penitenciarele dislocate în municipiul 
Bender – şi conturi bancare. 

Fiecare penitenciar este administrat de un şef, numit în funcţie prin ordinul Ministrului 
Justiţiei la propunerea conducerii DIP. Competenţa administraţiei penitenciarului este 
prevăzută de Legea cu privire la sistemul penitenciar (art. 9) şi ţine de “controlul asupra 
respectării regimului special la obiectele instituţiilor penitenciare, asigurarea regimurilor de 
detenţie, prevăzute în Codul de executare, facilitarea dreptului deţinuţilor la apărarea 
drepturilor acestora, asigurarea condiţiilor mai bune pentru femei şi copii, asigurarea 
securităţii deţinuţilor şi a penitenciarelor, aplicarea forţei fizice şi a mijloacelor speciale, 
aplicarea prioritară a metodelor de convingere şi stimulare, aplicarea programelor de 
influenţă diferenţiată asupra infractorilor, înlesnirea prin stabilirea unor contacte 
preliminare cu oficiile forţei de muncă, a adaptării sociale a persoanelor eliberate din 
locurile de detenţie, sprijinirea asociaţiilor obştesti şi structurilor patronale, în ale căror 
atribuţii intră participarea la reeducarea condamnaţilor, la pregătirea acestora pentru 
eliberare, precum si la adaptarea socială după eliberarea lor din locurile de detenţie; 
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desfăşurarea activităţii economice de producţie şi altor activităţi în vederea asigurării 
funcţionării instituţiilor penitenciare şi întreprinderilor din cadrul sistemului penitenciar, 
antrenării deţinuţilor la muncă; posesia, folosinţa şi dispunerea de bunurile atribuite 
instituţiilor penitenciare; acceptarea, în posesie si în folosinţă, de la unităţi cu orice formă 
organizatorico-juridică, precum si de la cetăţeni, resurse tehnico-materiale, mijloace 
financiare si alte bunuri”. Cu toate acestea, 57% din șefii de penitenciare consideră că au 
împuterniciri insuficiente pentru a administra penitenciarul (sondaj, MJ, DIP, 2011). 

În fiecare penitenciar, există o comisie a penitenciarului, "un organ colegial creat in cadrul 
institutiei penitenciare, prezidat de şeful penitenciarului, in scopul eficientizarii procesului 
de reeducare si resocializare a condamnatilor, unificarii practicii punerii in executare a 
pedepselor penale privative de libertate, precum si asigurarii existentei unui mecanism 
flexibil de schimbare a regimului de detentie a condamnatilor in raport cu comportamentul 
şi gradul de resocializare a acestora". De jure, în componenţa Comisiei se includ 
reprezentanţi ai serviciilor de securitate, regim şi supraveghere, juridic, evidenţă specială, 
educaţie, psihologic, asistenţă socială, probaţiune penitenciară, medical şi de producere 
ale penitenciarului, precum şi reprezentanţi ai organelor procuraturii, ai autorităţilor 
administraţiei publice locale, autorităţii de tutelă şi curatelă din localitatea dislocării 
penitenciarului şi a asociaţiilor obşteşti.  

Întreprinderile de Stat: Există 13 întreprinderi de stat în sistemul penitenciar. În anii 1998-
2000, întreprinderile de stat au fost separate de instituţiile penitenciare. Evaluarea 
activităţii acestora a fost făcută de DIP şi Ministerul Economiei (anexa 6). Actualmente, 3 
întreprinderi de stat sunt în proces de lichidare15 din motive de ineficienţă economică, 
schimbări legislative (reguli de achiziţii), criza economică, construcţii stopate, concurenţa, 
management defectuos, creşterea cheltuielilor administrative ca rezultat al măririi 
cheltuielilor de consum (analiza DIP). Eficienţa întreprinderilor de stat depinde şi de 
amplasarea geografică (de ex. mina Brăneşti), de specializarea acesteia (textile/uniforme 
pentru structurile în uniforme din ţară, e.g. grăniceri), de investiţiile în infrastructură şi de 
profesionalismul administratorului (idem). Administratorii ÎS sunt angajaţi în baza 
contractelor de muncă încheiat cu directorul general al DIP, cu salariu fix. Şefii 
penitenciarelor raportează circa o treime deţinuţi angajaţi în întreprinderile de stat. 
Întreprinderile de stat acordă preferinţă angajaţilor civili şi evită angajarea deţinuţilor, 
preponderent cu excepţia minelor.  

Gospodăriile auxiliare din penitenciare sunt preponderent agricole, deşi în unele 
penitenciare iau forma unor ateliere de producere (într-un penitenciar există o mini-fabrică 
de prelucrare a deşeurilor). Acestea sunt gestionate de şeful penitenciarului şi cu 
resursele existente (inclusiv contabilitatea penitenciarului), spre deosebire de 
întreprinderile de stat din sistem care au cheltuieli separate de administrare. Deţinuţii 
angajaţi în gospodăriile auxiliare care aduc venit sunt remuneraţi în baza unui contract de 
muncă, cu asigurarea medicală şi socială cuvenită.  

Resursele umane din domeniu beneficiază de statut special cu o salarizare de circa 3 ori 
mai mare faţă de media din sectorul public (Evaluare UE a Statului de Drept pentru 
Republica Moldova). Circa 46% din bugetul DIP pentru anul 2011 este alocat pentru 
remunerarea resurselor umane. Cu toate acestea, serviciul penitenciar resimte lipsa 
persoanelor experimentate, parţial pentru că majoritatea colaboratorilor se pensionează 
după 15 ani de serviciu, în mediu la vîrsta de 40 de ani. Sistemul de recrutare este puţin 
transparent, analizînd modalitatea în care sunt anunţate concursurile pentru suplinirea 
posturilor vacante în sistem. De regulă, serviciul penitenciar este atractiv pentru foştii 
angajaţi ai poliţiei şi Ministerului Afacerilor Interne. În general, managementul resurselor 
umane este destul de vertical şi puternic centralizat, cu proceduri strict verificate la nivel 
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 Pencom, Leova, Flus-în reorganizare, conform informației DIP din 1.08.2011. 
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de DIP, inclusiv şi pentru anajările locale, confirmat şi de raportul Statul de Drept şi 
Administrarea Justiţiei, UE, 2011.  

Conducerea Departamentului instituţiilor penitenciare a instituit un mecanism de pregătire 
a cadrelor pentru sistemul penitenciar. Astfel, prin ordinul Directorului Departamentului 
Instituţiilor Penitenciare nr. 10 din 21 ianuarie 2008 a fost modificată şi aprobată 
Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a colaboratorilor 
sistemului penitenciar. În acest context, la 23 ianuarie 2008 a fost aprobat programul 
pregătirii profesionale a colaboratorilor sistemului penitenciar, precum şi programul cu 
privire la pregătirea iniţială şi perfecţionarea colaboratorilor în cadrul Centrului instructiv al 
Departamentului instituţiilor penitenciare. La disciplina “Pregătirea în domeniul drepturilor 
omului” au fost incluse temele “Standardele minime de detenţie a condamnaţilor”; 
Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane 
sau degradante; Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (DUDO); Mecanismele 
naţionale, regionale şi internaţionale de apărare a drepturilor omului (Rapoartele 
Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii). Centrul de instruire a DIP are un buget de 
1342000 lei pentru anul 2011, din care circa 11% constituie cheltuielile pentru alimentarea 
colaboratorilor instruiți (9 luni 2011, au trecut instruirea inițială 78 de colaboratori timp de 3 
luni și 211 persoane au făcut cursul de o săptămînă pentru gradul special).  

Sistemul a beneficiat și de asistență externă în domeniu, de ex. din partea PNUD16 și 
NORLAM. Cu toate acestea, procesul de autoinstruire în sistemul subdiviziunilor 
Departamentului instituţiilor penitenciare este unul anevoios şi solicită efort suplimentar din 
partea corpului de comandă, confirmate şi de evaluarea Proiectului Twinning în domeniu, 
finanţat de UE (2008-2010). 

Cadrul etic al comportamentului colaboratorilor sistemului penitenciar este prevăzut de 
Codul Etic al Colaboratorului Sistemului Penitenciar. 

Parteneriat public-privat în domeniul penitenciar se conduce de cadrul general prevăzut în 
Legea cu privire la parteneriatul public-privat (nr.179-XVI din 10.07.2008). În domeniul 
medical, parteneriatele implică mai mult sectorul asociativ, exemplificat prin aporturile din 
partea UCIMP, Carlux, Viaţa Nouă, Centrul Pas, Concordia şi contribuţii ale finanţatorilor 
străini: OMS, Unicef, Fundaţia Soros-Moldova. În alte domenii, parteneriatele se referă la: 
acordarea asistenţei juridice (prestată de ex. IRP), programe educative (penitenciarul 
pentru minori), vizite ale preoţilor ortodoxi şi altor confesiuni religioase, altele (lista DIP). 

Sistemul penitenciar a beneficiat de programe de asistenţă a diferitor parteneri de 
dezvoltare. Unele din ele, inclusiv SIDA împreună cu UNICEF (Suport pentru reforma 
justiţiei juvenile 2008-2011) şi Norlam continue să acorde asistenţă tehnică pentru 
modificarea reglementărilor în domeniu şi pentru consolidarea capacităţilor administraţiei 
sistemului penitenciar.  

Eforturile considerabile depuse de autorităţi şi partenerii de dezvoltare în vederea renovării 
penitenciarelor prin efectuarea reparaţiilor capitale, reutilarea sistemelor de termoficare, 
procurarea şi instalarea unor mini-cazangerii noi, repararea grupurilor sanitare, efectuarea 
lucrărilor curente de reparaţie a apeductelor, reţelelor electrice şi termice, demonstrează 
că se întreprind măsuri pentru redresarea situaţiei. Acestea totuşi se prezintă a fi "prea 
timide pe fundalul problemelor existente", în evaluarea Avocaţilor Parlamentari.   

De ce intervenţia este necesară? De ce anume acum? 
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 Instruirea în domeniul drepturilor omului a colaboratorilor din sistemul penitenciar, 2008, 

http://www.undp.md/publications/hr/Instruire_DO_colaboratorilor_din_Penitenciare.pdf  
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Concepţia reformării sistemului penitenciar 2004-2020 este considerată perimată şi lipsită 
de iniţiative semnificative noi (Evaluarea Statului de drept şi a administrării justiţiei, UE, 
Aprilie 2011).  

Standardele naţionale şi internaţionale în domeniu solicită o abordare calitativ nouă a 
administrării penitenciarelor în serviciul drepturilor omului şi în beneficiul societăţii, 
susţinută şi în rapoartele Avocatului Parlamentar. 

Deşi oficial numărul de infracţiuni înregistrate de Ministerul Afacerilor Interne (anii 2000-
2009) a scăzut cu circa 34%, aproape 49% din locuitorii capitalei şi 43% din locuitorii din 
afara capitalei consideră că infracţionalitatea a crescut (Raport analitic asupra victimizării, 
Fundaţia Soros, Decembrie 2010). Această percepţie este un potenţial indice pentru 
creşterea infracţionalităţii şi respectiv a populaţiei penitenciarelor, pentru care sistemul 
penitenciar s-ar putea să nu fie pregătit. Cu doar 3-4 ani în urmă, unele penitenciare 
funcţionau cu număr triplu de deţinuţi. Mai mult ca atît, resursele din sistem sunt suficiente 
doar pentru menţinerea stării existente a lucrurilor. 

Pe intern, există suport pentru schimbarea calitativ nouă necesară. Astfel, 31% din 
colaboratorii sistemului penitenciar susţin necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor materiale de 
detenţie, 12% susţin necesitatea creării locurilor de muncă pentru deţinuţi, şi 10% 
consideră necesare mai multe activităţi de resocializare (Sondajul personalului 
penitenciarelor, MJ, DIP, sept.201117). Pe lîngă această, 85% din angajaţiii sistemului 
penitenciar consideră că misiunea lor este de a reabilita deţinuţii (idem, sondajul 
personalului penitenciarelor), ceea ce este în linie cu Regulile Penitenciare Europene 
(Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei, 2006), care cer ca „fiecare perioadă de 
detenţie să fie gestionată astfel încît să faciliteze reintegrarea în societate a persoanelor 
private de libertate”.  

 

II. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE POLITICII PUBLICE 

Obiectiv general:      Îmbunătățirea respectării drepturilor omului în detenție 

Obiectiv 1:            100% de penitenciare conforme standardelor de spații și infrastructură 
internă pînă în anul 2020 

 
Obiectiv 2:             reducerea grevelor foamei deținuților cu 50% către 01.01. 2017 și cu 

90% către 01.01.2020 de la actualul număr de 1074 de cazuri 
documentate. 

 
Obiectiv 3:                 reducerea cu 25% către 01.01.2016 și cu 75% către 01.01.2020 a 
     numărului plîngerilor deținuților cu privire la condițiile de 
detenție* 
 
Obiectiv 4.1:              sporirea pînă la 25% către anul 2016 și pînă la 50% către anul 2020 
a  
   numărului foștilor deținuți înregistrați la ANOFM , față de 15% la 
moment. 
Obiectiv 4.2.              creșterea pînă la 20% a numărului persoanelor eliberate din detenţie  
   plasate în cîmpul muncii de către ANOFM către anul 2020, față de  
   actualul 1,6% plasați din total eliberați. 
 

                                                 
17

 19% din personal penitenciarelor consideră condițiile din penitenciar drept “relativ bune”, circa 8% consideră că 

deținuții au suficiente drepturi; 20% nu s-au pronunțat la acest capitol. 
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* referința pentru acest obiectiv vor fi datele pentru anul 2012, conform sistemului revăzut de colectare și analiză a 
petițiilor deținuților. 
 

 

BENEFICIARII POLITICII 

Deţinuţii și familiile acestora 
Colaboratorii sistemului penitenciar 
Comunitățile și cetăţenii țării 
 

III. OPŢIUNI DE SOLUŢIONARE A PROBLEMEI 

Opţiunea 0.  Status Quo  

Opţiunea 1. Descentralizarea administrării penitenciarelor 
 
Opţiunea 2. Parteneriate public-private în administrarea penitenciarelor 

 

ANALIZA OPŢIUNILOR DE SOLUŢIONARE A PROBLEMEI 

Opţiunile analizate în continuare au următoarele elemente comune: 
 

a. demilitarizarea sistemului, în conformitate cu Concepția de reformare a sistemului 
penitenciar și standardele internaționale în domeniu,  

b. modernizarea instruirii personalului sistemului penitenciar, 
c. fortificarea rolului DIP/Ministerului Justiției de garant al respectării drepturilor omului 

în detenție. 
 

Analiza opţiunii 0: Status Quo 
 
Argumentare: 
 
Guvernul va continua să implementeze măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de detenţie în 
măsura disponibilităţii resurselor, inclusiv prin „acordarea serviciilor medicale, socio-
psihologice şi alimentare calitative deţinuţilor, reutilarea obiectivelor păzite cu mijloace 
moderne, instalarea sistemelor speciale de securitate” (CBTM 2012-2014). Vor continua 
lucrările de reparaţie a actualelor penitenciare, conform Planului de implementare a 
Concepției de reformare a sistemului penitenciar.  
 
Pentru a asigura exercitarea deplină a mandatului Departamentului instituţiilor penitenciare 
în domeniul detenţiei preventive, Guvernul va continua identificarea surselor de finanţare 
pentru construcţia a cinci case de arest. DIP va avansa cooperarea cu autorităţile publice 
locale în vedere identificării terenurilor pentru construcţia caselor de arest.  
 
Demilitarizarea sistemului penitenciar va continua să se producă într-un ritm lent, analizînd 
evoluția lucrurilor de după aprobarea Concepției de reformare a sistemului penitenciar din 
anul 2004. Trenarea schimbărilor în actualul sistem vertical, centralizat şi militarizat de 
administrare, inclusiv în ceea ce privește modalităţile de achiziţii a bunurilor şi serviciilor, 
de recrutare, instruire şi repartizarea ale angajaţilor, raporturile existente DIP-penitenciare, 
împreună cu productivitatea şi profitabilitatea actuală al Întreprinderilor de Stat din sistem, 
toate conduc la concluzia că respectarea drepturilor omului în detenţie rămîne o aspiraţie. 
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Argumentul principal în favoarea status quo prezumabil ţine de nivelul de finanţare 
bugetară care este menţinut la nivelul anilor 2010-2011 şi nivelul de confort relativ atins 
după o perioadă de situaţie deplorabilă anterioară. 

Neajunsuri:  

Investiţiile publice pentru infrastructura materială și cea de resocializare a penitenciarelor 
(inclusiv în gospodăriile auxiliare ale acestora), ramîn minime, cu impact asupra ratei de 
recidivă, care se va menţine la acelaşi nivel sau potenţial va creşte, dacă creşte şi nivelul 
de infracţionalitate în ţară, care poate aduce un influx majorat de deținuți. În general, 
precum specificat în planul de acțiuni de mai jos, măsurile vizează sistemul și personalul 
sistemului, fără o preocupare deosebită pentru drepturile omului în detenție și impactul 
primelor asupra celor din urmă. 

Violenţa în penitenciare va fi prevenită şi controlată prin aceleaşi metode de observații de 
la distanță. Actualele programe de monitorizare electronică şi supraveghere de la distanţă 
nu au nici un efect asupra recidivei (concluzii confirmate de studiul Washington State 
Institute for Social Policy, 2006). Percepţiile de siguranţă a deţinuţilor vor rămîne 
neschimbate sau se vor înrăutăţi.  

Modalitatea de angajare a colaboratorilor (la nivel decizional) şi atribuţiile acestora este 
planificată a fi revăzută. Cu toate acestea, impactul asupra relației dintre administraţie şi 
deţinuţi, și respectiv resocializării acestora din urmă, rămîne la nivelul actual, avînd în 
vedere progresele de implementare a Concepției de reformare a sistemului penitenciar de 
pînă la moment. 
 
Exodul personalului medical din sistem în favoarea medicinei civile este atestat deja de 
DIP. Salarizarea colaboratorilor serviciului în cadrul DIP este diferită or distinge între 
colaboratori și angajați civil18 şi acesta este cel mai prost remunerat din toate serviciile 
penitenciare. Astfel, există puține premise că serviciile medicale se vor îmbunătăți în 
sistemul penitenciar. 
 
Lipsa investiţiilor în gospodăriile auxiliare şi modul actual de funcţionare a întreprinderilor 
de stat din sistem va prolifera lipsa locurilor de muncă pentru deţinuţi, confirmată de 85% 
din sefii de penitenciare (sondaj, MJ, DIP, septembrie 2011). Întreprinderile de stat din 
sistem vor continua să dea preferință angajaților civili. 
 
Parteneriatele cu agențiile de dezvoltare, ONG-urile şi sectorul privat rămîn la nivelul 
actual sau chiar potenţial se reduc, în lipsa schimbărilor sistemice.  
 
Sub-cultura are acelaşi mediu favorabil în lipsa unor intervenţii calitativ noi din partea 
administraţiei penitenciarelor.  
Modalitatea de colectare a petițiilor și monitorizare a remedierilor urmare a petițiilor va 
ramîne în mare parte neschimbată la nivel de impact asupra drepturilor omului în detenție. 

Responsabilitatea sistemului faţă de contribuabil rămîne la acelaşi nivel. În cadrul unui 
sondaj efectuat cu privire la sistemul penitenciar, la întrebarea cât de bine îşi îndeplinesc 
obligaţiile de serviciu angajaţii din închisori, 38% dintre respondenţi nu au vrut să ofere un 
răspuns la această întrebare. Dintre cei care au răspuns, majoritatea (37%) au răspuns 

                                                 
18

 Colaboratori - personal medical atestat  şi angajaţi civili - personal medical neatestat şi angajat din contul funcţiei 

atestate pînă la completarea funcţiei. 
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„nici bine, nici rău”. Circa 28% au spus „rău sau foarte rău”19 (Performanţele justiţiei penale 
prin prisma drepturilor omului, Soros, 2010). 

Beneficii:  

Menţinerea actualei situaţii este benefică pentru colaboratorii sistemului, care îşi vor păstra 
privilegiile şi statutul un timp mai îndelungat. 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare este, de asemenea, un cîştigător în această 
opţiune, or menţine controlul şi conducerea verticală a sistemului. 

Impactul fiscal: 

Costul fiscal al acestei opţiuni pentru perioada 2012-2020, mii lei (detalii, anexa 14): 

costuri de personal                   2,418,214.47  

costuri deținuți                   1,405,578.87  

costuri infrastructură (reparatii, cladiri, etc)                   1,103,535.91  

Asigurarea şi asistenţa socială (pensii plus 
compensaţii) a colaboratorilor 

                  1,265,659.99  

Cost fiscal total (2012-2020)                  6,192,989.24  

Impactul administrativ:  

DIP va continua implementarea Concepției de reformare a sistemului penitenciar și va 
iniția implementarea Strategiei de Reformă a Sectorului Justiției pentru anii 2011-2015, 
prin (extras din planul de acțiuni al strategiei sus-numite): 

a. Elaborarea proiectului de modificare/completare a cadrului normativ pentru realizarea 
angajării şi promovării în funcţii de conducere, prin concurs a colaboratorilor sistemului 
penitenciar. 

b. Revizuirea codului de etică a angajatului sistemului penitenciar. 

c. Elaborarea modificărilor cadrului normativ în vederea revizuirii şi optimizării sistemului 
măsurilor educative, ocupaţionale şi alte măsuri sociale pentru deţinuţi. 

d. Crearea şi aplicarea mecanismelor de monitorizare a implementării activităţilor 
educative, ocupaţionale şi alte activităţi sociale. 

Impactul economic:  

În baza tendinţei raportate de agenţii economici în interviurile pentru acest PPP, agenţii 
economici îşi vor reduce investiţiile în sistemul penitenciar, în baza tendinţei de 28% în 
anul 2009 la 14% în anul 2010. Dacă procedurile birocratice se menţin la acest nivel şi 
calificarea deţinuţilor rămîne aceeaşi şi investițiile private în sistemul penitenciar estimativ 
vor atinge 3,5% în anul 2020. 
 
Numărul agenţilor economici care nu văd oportunităţi de colaborare cu sistemul 
penitenciar va continua să crească de la actualul 30% de neinteresaţi, cu impact asupra 
oportunităților de a plasare în cîmpul muncii a deținuților și resocializării ulterioare a 
acestora. 
 

Impactul social:  

                                                 
19

 Totodată, 35% au acordat un calificativ favorabil. Acest rezultat reprezintă o proporţie mai mare a calificativelor 

favorabile decât în cazul celor 32% înregistrate pentru poliţie şi cele 34% înregistrate pentru procuratură, însă mai puţin 

decât cele 38% înregistrate pentru sistemul judecătoresc. 
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Impactul social este multi-dimensional în aceasta PPP. Bugetul familiilor deţinuţilor este 
taxat cel puţin dublu.  

Unu la mînă, bugetul familiei este afectat de cheltuieile pentru alimentarea deținuților. 
Pentru că necesarul alimentar al deținuților este acoperit doar în proporţie de 50-60% de 
bugetul de stat, familiile deţinuţilor vor continua să suporte cheltuieli suplimentare legate 
de asigurarea cu produse alimentare (pe lîngă cele nealimentare) ale deţinuţilor.  

42% din cheltuielile de consum medii lunare sunt dedicate produselor alimentare 
(statistica.md). Estimativ, o familie care continuă să hrănească un deţinut suportă cu 10-
15% mai multe cheltuieli pentru acest membru al familiei, pentru că, de regulă, pachetele 
alimentare sunt împărţite cu colegii din detenţie. Pe lîngă aceasta, familiile suportă şi 
cheltuieli de transport pentru a transmite produsele alimentare. La moment, 4866 familii 
(estimativ) suportă aceste cheltuili suplimentare. Estimativ, povara pentru aceste familii 
este de 1,164,212.2 lei  lunar, doar pentru pachetele alimentare (anexa 15). 

Doi la mînă, cel puțin două treimi din familiile deținuților (sondajul deținuților, MJ, DIP, 
2011) sunt lipsite de o sursă de venit, dacă deţinutul avea o slujbă pînă la detenţie şi nu 
are de lucru pe perioada detenţiei. 

Două categorii de populaţie sunt vizate în particular de această PPP: minorii şi femeile. 

Justiţia juvenilă (în baza Evaluării UNICEF, 2010): în Moldova există o singură colonie de 
corecţie pentru infractorii minori la Lipcani, în nordul țării, cu capacitate de 250 persoane, 
pe teritoriul unui penitenciar în care sunt deţinuţi şi adulţi. Aceasta este prevăzută doar 
pentru băieţi; fetele condamnate la privaţiune de liberate îşi execută pedepsele în 
penitenciarul pentru femei.  

La 1.06.2011, în sistemul penitenciar se aflau 79 băieţi şi 5 fete, din aceştia, 46 băieţi îşi 
ispăşeau pedeapsa la Lipcani, 33 se aflau în arest preventiv; 3 fete îşi ispăşeau pedeapsa 
privativă de libertate la Rusca, iar 2 se aflau în arest preventiv. Angajaţii desemnaţi să 
lucreze cu minorii includ 9 lucrători sociali şi psihologi, 11 profesori de discipline 
academice şi 7 profesori de meserie. Instruirea profesională include tîmplăria şi 
prelucrarea metalului. Rolul lucrătorilor sociali constă în acordarea asistenţei deţinuţilor în 
vederea comunicării cu familiilor lor şi coordonării evaluării domiciliului deţinutului cînd 
el/ea devine elibigil/ă pentru eliberarea înainte de termen. Psihologii, şi aşa disponibili în 
raport de 1 la cîteva sute de condamnaţi (sursa: DIP), nu sunt calificaţi să presteze servicii 
de terapie minorilor, în evaluările UNICEF.  

Există 17 programe diferite pentru deţinuţii minori, inclusiv bazele igienice, prevenirea 
violenţei şi pregătirea pentru eliberare. Unele din aceste programe sunt oferite de ONG-
uri. Angajaţii Avocatului Parlamentar pentru copii efectuează sistematic vizite. Săptămînal 
vine un preot ortodox şi din cînd în cînd minorii sunt vizitaţi de alte grupuri religioase. 
Pentru menţinerea contactelor cu familiile, este prevăzută o clădire separată, unde 
deţinuţii şi membrii familiei şi deţinuţii petrec cîteva zile împreună.  

Minorii deținuți învață diferite meserii, participă la competiții sportive și joacă meciuri 
amicale de fotbal sau volei cu echipe din Bălți (interviu cu șeful penitenciarului). Deţinuţii 
minori pot lucra la bucătărie, efectua lucrări de întreţinere sau lucra în comunitate. Lucrul 
în comunitate (pentru angajatori privaţi) este remunerat cu 100 lei pe zi. Persoanele care 
lucrează la cantină obţin o reducere a pedepsei  (o zi lucrată la bucătărie este echivalată 
cu 3 zile de pedeapsă) şi o remunerare financiară.  

Toţi deţinuţii minori împart un dormitor. Teritoriul penitenciarului este prevăzut cu spaţii 
separate pentru şcoală şi magazin). Deşi separaţi de adulţi printr-un zid de 3 metri 
înalţime, unii adulţi condamnaţi lucrează în gospodăria penitenciarului, ceea ce expune 
minorii la un anumit grad de comunicare. 
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Disciplina este asigurată prin încarcerare în celulele izolatorului pe un termen de pînă la 7 
zile (în proporţie de 80%). În general celulele de aici sunt mai bine întreţinute decît cele din 
detenţia preventivă. În detenţia preventivă, minorii împart acelaşi penitenciar cu adulţii. 

Recidiva printre minori estimativ de 70% (interviu cu șeful penitenciarului). 

Guvernul va continua prezumtiv eforturile de modernizare în domeniul justiţiei juvenile 
inclusiv prin specializarea sistemului şi asigurarea respectării drepturilor copiilor în detenţie 
(proiectul Strategiei de reformă a sistemului justiţiei, 2011-2015), inclusiv construcţia unei 
noi case de arest în Chişinău, care va permite izolarea minorilor de adulţi, la 
recomandarea UNICEF. Dar în această opţiune strămutarea penitenciarului de la Lipcani 
la Chişinău, recomandată de UNICEF (2010) nu va fi financiar posibilă. 

Impact de gen: 

Circa 10% (398 persoane) din deținuți din sistemul penitenciar sunt femei, repartizate 
astfel: penitenciarul nr.7 – 279 femei, spitalul sistemuli penitenciar – 26, penitenciarul de 
detenție prevenitvă nr.5 - 4, penitenciarul nr. 11 – 22, penitenciarul nr.13-65, penitenciarul 
nr.17 – 2  (sursa: DIP). 

Penitenciarul pentru deţinute este considerat, atît pe intern cît și în evaluările externe, 
printre cele mai bune la nivel de condiţii materiale de detenţie.  

Conform acordului bilateral dintre guvernul Republicii Moldova şi guvernul Confederaţiei 
Elveţiene, reabilitarea Penitenciarului pentru Femei din Rusca a fost co-finanţată de 
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare, în parteneriat cu Departamentul 
Instituţiilor Penitenciare şi ONG Caritas. Costul total al proiectului este de circa 766'000 
Euro (peste 10 milioane de lei). Penitenciarul este reamenajat (din dormitoare mari în 
celule de 2-6 persoane), geamurile şi uşile au fost înlocuite, facilităţile sanitare au fost 
înlocuite, a fost construită o staţie de epurare a apei, au fost construite camere de 
reabilitare psihologică şi lucru individual cu deţinutele şi a fost amenajat  teritoriul. După 
renovare, penitenciarul este în stare să respecte noua legislaţie care solicită separarea 
prizonierilor minori de cei adulţi. Toate lucrările de construcţie au fost executate în 
conformitate cu normele europene şi ale Republicii Moldova. De rezultatele acestui proiect 
beneficiază toate deţinutele penitenciarului.  

23 % din deținutele sunt implicate în gospodăriile auxiliare din penitenciar (terenuri 
agricole și brutărie, sondajul șefilor penitenciarelor, MJ, DIP, sept.2011 & sondajul 
deținutelor, MJ, DIP, oct.2011), precum și în Întreprinderea de Stat Rusca (51 de deținute 
raportate). 

Se prezumă că aceaste condiţii de detenţie pentru femei se vor menţine la actualul nivel, 
pînă la un punct determinat de învechirea infrastructurii, în lipsa unei mentenanţe 
adecvate. 

Lipsesc datele cu privire la recidiva feminină și angajarea în cîmpul muncii ale fostelor 
deținute pentru a putea evalua impactul condițiilor de detenție asupra ratelor de 
resocializare a deținutelor. 

Impact ecologic 

Impactul ecologic al acestei opţiuni ţine de localităţile din zona penitenciarului nr.10 Goian, 
în care funcţionează o staţie de prelucrare a deşeurilor.  

Riscuri:  

Riscurile estimate ale neintervenţiei în situaţia dată ţin potenţial de revolte în masă, 
nesupuneri cererilor statutare ale administraţiei, creşterea numărului de greve ale foamei, 
incidenţa sporită a cazurilor de auto-mutilare, precum şi riscuri de răspîndire a maladiilor 
contagioase, și alte riscuri similare potențiale. 
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Sub-cultura va continua să dețină o pondere importantă în organizarea vieții din 
penitenciare şi potenţial să sporească controlul asupra luării deciziilor.  

Nerespectarea standardelor drepturilor omului va continua să fie un risc juridic, cu impact 
asupra bugetului de stat datorat pierderii cauzelor la CEDO și în consecință, instituirea 
procedurii pilot de către CEDO în cauzele cu privire la condițiile de detenție. 

Riscurile juridice ale DIP se manifestă prin circa 100 cauze în instanţele judecătoreşti, în 
30% din care deţinuţii apar ca reclamanţi20.  

Procentul mare de cauze inițiate de foștii și actualii colaboratori ai sistemului penitenciare 
(70% din totalul de procese judiciare împotriva DIP) constituie un indiciu al gradului de 
nesatisfacție și din partea angajaților sistemului. 

Analiza opţiunii 1: Descentralizarea administrării penitenciarelor 

Argumentare:  

Deşi iniţial discutată mai mult neoficial, descentralizarea administrării sistemului 
penitenciar şi-a făcut locul în dezbaterile interne în urma recomandărilor proiectului 
Twinning Moldova-Germania-Olanda pentru penitenciarele din Republica Moldova, 
finanţat de UE. Evaluarea finală a acestui proiect argumentează necesitatea unei 
«structuri mai descentralizate cu mai multă libertate economică pentru instituţiile 
penitenciare. Controlul asupra acestora ar trebui să fie convertit într-un sistem simplu de 
indicatori cu privire la calitatea serviciilor» (Proiectul Twinning, evaluare finală, 2010).  

În această opțiune, accentul în misiunea penitenciarelor avansează întru a cuprinde 
plenipotențial, pe lîngă rolul de izolare a infractorilor, şi misiunea de reabilitare şi 
reintegrare socială efectivă a deţinuţilor. Această misiune devine mai fezabilă prin 
cunoaștere în parte a particularităților fiecărei populații a penitenciarelor, precum și a 
deținuților acestora. 

Situația penitenciarelor la nivel de organizare și infrastructură materială este în general 
egală, ceea ce permite acestor instituții să pornească de la același nivel de dezvoltare, în 
această opțiune. 

Această opţiune aduce o abordare nouă cu accent pe: 

- scopuri şi instrumente şi abordări manageriale pragmatice şi cuantificabile,  

- eficienţă operaţională și responsabilitate la nivel de penitenciare,   

- modernizarea evaluării impactului instruirii colaboratorilor sistemului, 

- obiective de performanță și controale de conformitate la nivel de DIP. 

Descentralizarea în acest context va cuprinde noi aspecte de management al resurselor 
(umane, financiare şi alte resurse necesare respectării standardelor drepturilor omului în 
detenţie), precum și o abordare calitativ nouă a managementului deţinuţilor.  

Transparența administrării resurselor sistemului penitenciar va fi asigurată prin 
desecretizarea bugetului sistemului și publicarea acestuia.  

Descentralizarea are loc la nivel organizaţional – de la DIP la penitenciare, precum şi la 
nivel de decizii – de la nivel superior la nivel inferior de structură managerială. 

Obiectivele pentru sistem sunt stabilite de Ministerul Justiţiei, în baza obiectivelor acestei 
PPP. Fiecare penitenciar va avea planuri de dezvoltare a instituţiei pentru atingerea 
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 La moment rezultatele proceselor judiciare nu sunt sistematizate pentru a furniza date cu privire la costurile acestora 

la nivel de cheltuili și prejudicii achitate. 
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obiectivelor sistemului, le vor implementa, evalua şi monitoriza (cu implicarea altor actori 
interesaţi) şi vor decide cu privire la disbursarea propriului buget. 

De ex. obiectivul de reducere cu 90% a grevelor foamei poate fi atins prin 100% finanțare 
din bugetul de stat și/sau mijloace proprii a achiziționării produselor alimentare, în 
conformitate cu HG nr. 609 din 2006 cu privire la Normele minime de alimentare. Aceasta 
va permite eliminarea treptată a pachetelor alimentare aduse de familii, cu impact pozitiv și 
asupra securității și ordinii interne a penitenciarelor, prin eliminarea oportunităților de 
transmitere a obiectelor interzise. 

Evaluarea performanței sistemului și a penitenciarelor în parte se va face în baza unei 
metodologii aprobate de Guvern și în colaborare cu toți factorii interni și externi interesați. 
Sondaje anuale ale șefilor penitenciarelor, angajaților penitenciarelor și deținuților vor 
deveni parte a evaluării performanței sistemului. 

Conducerea penitenciarului devine un factor de decizie principal. Statutul Comisiei 
Penitenciarului va fi revăzut în vederea asigurării transparenței și participării în 
administrarea penitenciarelor.  

Personalul penitenciarului este dedicat unui penitenciar pe toată durata carierei lor 
profesionale pentru a produce şi dezvolta abilităţile profesionale şi personale necesare 
serviciului. Concomitent, se vor planifica rotații echilibrate în sistem pentru transferul de 
bune practici. 

Instruirea colaboratorilor DIP va fi apreciată prin aplicarea standardelor drepturilor omului 
în domeniu și rezultatele administrării penitenciarelor. Centrul de Instruire a DIP va încheia 
un acord de colaborare cu INJ pentru a spori accesul colaboratorilor sistemului la tot 
spectrul de instruiri și formatori relevanți pentru domeniu. Evaluarea de termen mediu a 
implementării acestei opțiuni va argumenta eventual oportunitatea transferului instruirii 
colaboratorilor (sau a unei categorii a acestora) către INJ, de comun acord cu acesta din 
urmă. 

De rînd cu aceasta, întreprinderile de stat din sistem vor reveni în administrarea 
penitenciarelor. Întreprinderile de stat din domeniu sunt considerate utile pentru 
resocializarea condamnaţilor de către 85% din şefii de penitenciare. Astfel, numărul 
deţinuţilor angajaţi de întreprinderile de stat va creşte (de la actualul 34% din deţinuţi 
raportaţi ca implicaţi în activitatea întreprinderilor de stat (sondaj, DIP, septembrie 2011). 
Acest transfer, de asemenea, ar reduce cheltuielile de administrare a întreprinderilor, or de 
aceasta se va ocupa administrația penitenciarului în cadrul căruia va reveni întreprinderea. 

Managementul resurselor financiare şi umane va implica noi competenţe pentru 
conducerea penitenciarelor de a: 

- administra autonom bugetul21, 

- achiziţiona bunuri şi servicii necesare penitenciarului, inclusiv pentru 
reamenajarea în camere tip celule22, 

- angaja şi gestiona direct personalul penitenciarului, 

- angaja cu contract de muncă deţinuţii în lucrările de renovare necesare ale 
infrastructurii penitenciarului. 

În domeniul serviciilor medicale, se va consolida parteneriatul cu medicina civilă și 
Ministerul Sănătății, inclusiv prin vizite ale echipelor mobile ale medicilor sistemului 
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 Solicitarea şefilor de penitenciare din sondajul efectuat de MJ, DIP, septembrie 2011. 

22
 Idem. 
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național al sănătății în penitenciare. Aceasta va permite reducerea costurilor de escortare 
a deținuților, datorat celor 1271 de escortări efectuate în scopuri medicale din totalul de 
1840 escortări în general pe sistem în primele 9 luni ale anului 2011 (date DIP). 

Sistemul de depunere a petițiilor și analiză a remediilor aplicate în urma petițiilor va fi 
revăzut, atît la nivel de DIP, cît și la nivel de penitenciar, în lumina standardelor în 
domeniu ale CEDO și Consiliului Europei. 

Revenind la administrarea deținuților, abordarea contemporană în domeniu este bazată pe 
recunoaşterea faptului că privaţiunea de libertate în sine este ineficientă în schimbarea 
comportamentului şi poate avea un efect negativ asupra deţinuţilor, ceea ce conduce la 
creşterea recidivismului şi costuri sociale, emoţionale şi economice sporite pentru 
comunitate şi societate în ansamblu.  

Această opţiune aduce concepte noi în administrarea descentralizată a deţinuţilor (i.e. o zi 
structurată, managementul unității și securitatea dinamică, managementul individual al 
dosarelor deținuților), împreună cu managementul riscurilor în sistem în general și în 
fiecare penitenciar, în parte (Anexa 16). 

O evaluare a 291 de programe aplicate în ţări anglofone în ultimii 40 de ani (efectuată de 
Washington State Institute for Social Policy in anul 2006) confirmă că programele bazate 
pe grupuri şi apartenenţă la comunităţi sunt cele mai eficiente în reducerea recidivei, spre 
deosebire de programele de observaţie de la distanţă şi monitorizare electronică. Această 
lecție însușită își va găsi reflectare în programele DIP în domeniu. 

Procesul de resocializare va cuprinde programe de dezvoltare personală, instruire şi 
furnizare a informaţiei pentru o viaţă mai constructivă în comunitate. Penitenciarele vor 
avea propriile programe de reabilitare, validate de DIP pentru uniformitate.23  

Conceptul şcolilor din sistemul penitenciar va fi regîndit. Cele mai bune practici 
internaţionale în educaţie în penitenciare se vor regăsi în politica publică a ţării, în special 
prin (a) evaluarea individuală a necesităţilor de educaţie şi elaborarea planurilor de studii, 
inclusiv pentru a aborda necesităţile criminogene; (b) profesori abilitaţi, tutori-colegi, 
curricule acreditate; (c) metode flexibile și adaptate de învăţare; (d) colaborarea dintre 
comunitate şi prestatorii de educaţie în penitenciare; (e) menţinerea sistemului actual de 
recunoaştere a calificărilor obţinute în penitenciar. 

Penitenciarele vor putea angaja profesori şi/sau instituţii de educaţie, în conformitate cu 
criteriile de mai sus. 

Munca este un factor protector puternic în prevenirea recidivei. Perioada de studii va fi 
inclusă în experienţa de muncă pentru deţinuţii care muncesc în perioada de detenţie, 
pentru o dublă motivație. Deţinuţii încarceraţi nu vor fi lipsiţi de anumite oportunităţi de 
educaţie şi acces la anumită muncă (?).  

Acţiuni propuse pentru opţiunea dată:  

Pe parcursul anului 2012, descentralizarea va fi precedată de: 

1. stabilirea competenţelor descentralizate la nivel de penitenciar, a competenţelor 
împărţite între DIP şi penitenciar şi competenţelor care rămîn la nivel central, 

                                                 
23

 Programele pot cuprinde, dar nu se vor limita la, terapie ocupaţională (ergoterapie (sere, creşterea florilor)), terapie 

prin artă, terapie prin muzică, bibliotecă; instruiri instructiv-educaţionale şi psiho-sociale; sport; oportunităţi de implicare 

în muncă remunerată şi neremunerată; activităţi de schimbare a comportamentului prin intervenţii calitative structurate 

menite să schimbe atitudinile, valorile şi comportamentul condamnaţilor prin intervenţii ale psihologilor, terapii în grup şi 

dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi soluţinare a problemelor (recomandări inclusiv preluate din raportul proiectului 

UE Twinning, 2010). 
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2. auto-evaluarea şi publicarea rezultatelor acesteia cu privire la respectarea standardelor 
drepturilor omului în fiecare penitenciar şi impactul acestora asupra resocializării 
deţinuţilor, în baza indicatorilor elaboraţi de Ministerul Justiţiei, în conformitate cu 
standardele naţionale şi internaţionale în domeniu, 

3. revizuirea competenţei de a stabili tipul regimului de detenţie (de la instanţă de judecată 
la serviciul penitenciar şi a decide transferul deţinuţilor în baza criteriului «eliberării 
graduale» din penitenciar de tip închis în penitenciar de tip deschis, 

4. revizuirea modalităţii şi criteriilor de angajare a conducerii penitenciarelor, pregătire 
managerială pentru conducerea penitenciarelor, 

5. investiţii publice în special în gospodăriile auxiliare, în baza listei propuse de șefii de 
penitenciare (sondaj, MJ, DIP, sept.2011). 79% din şefii de penitenciare consideră 
infrastructura învechită drept principalul obstacol în sporirea veniturilor penitenciarului 
pentru a asigura respectarea standardelor în domeniu. 

6. programe noi de educaţie și resocializare a deținuților. 

Descentralizarea propriu-zisă va demara în anul 2013 cu: 

1. angajarea prin concurs a administraţiei penitenciarelor, 

2. reorganizarea DIP, 

3. angajarea personalului, cu statut (special) de funcţionari publici, 

4. aprobarea mecanismelor de monitorizare şi asigurare a conformităţii drepturilor omului 
în detenţie cu standardele în vigoare, de către DIP, 

5. transferul întreprinderilor de stat către penitenciare. 

În anul 2016 se va face o evaluare de termen mediu, în urma căreia vor fi revăzute şi 
corectate abordările aplicate. 

Neajunsuri:  

Descentralizarea în orice domeniu public este puţin atractiv pentru politicienii de la nivel 
central. 

Potenţial vor creşte costurile pentru bunuri şi servicii achiziţionate la nivel de penitenciar, 
în comparaţie cu achiziţiile efectuate în prezent la nivel de DIP pentru toate penitenciarele.  

În lipsa unei conduceri calitative și uniforme la nivel central, se pot accentua diferențele de 
condiții de la penitenciar la penitenciar. 

Beneficii:  

Debirocratizarea sistemului şi delegarea deciziilor la nivel de penitenciar va aduce 
beneficii de timp şi va preveni oportunităţile ratate, datorate în prezent procedurilor de 
durată. Conducerea penitenciarelor va avea libertatea de a identifica resurse şi utiliza la 
maxim resursele pe care le au şi a se lansa în parteneriate utile modului nou de 
administrare a penitenciarelor. În consecinţă, deţinuţii vor avea mai multe oportunităţi de a 
utiliza timpul în mod constructiv pentru a produce bunuri pentru consumul propriu, a 
contribui la veniturile instituției, a menţine infrastructura penitenciarului şi maximaliza 
timpul petrecut înafara cazarmelor aglomerate. 
 
Implementarea calitativă și combinată a noilor tehnici descentralizate în administrarea 
deţinuţilor (managementului unităţii, supravegherea directă) oferă oportunităţi valoroase de 
a îmbunătăţi activitatea operaţională, a crea un mediu intern mai sigur şi a conferi 
responsabilităţi sporite personalului operaţional. 
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Schimbarea de atitudine de la sistem militarizat la sistem profesionist de administrare va 
aduce relaţii mai bune între angajaţi şi administrație, pe de o parte, între angajați și 
deţinuţi, pe de altă parte, cu impact benefic asupra numărului de acte de nesupunere şi 
violenţă împotriva angajaţilor. 

Cu o administrare corectă, această opțiune va avea efect benefic asupra riscurilor juridice 
ale DIP, prin reducerea numărului de dosare împotriva acestuia din partea deținuților. 

 
Impactul fiscal: 
Costul fiscal al acestei opțiuni pentru perioada 2012-2020, mii lei (detalii anexa 14): 
 

costuri personal       2,492,358.59  

costuri detinuți       1,664,974.78  

costuri infrastructură (reparații, clădiri)       1,481,535.91  

Asigurarea şi asistenţa socială (pensii plus 
compensaţii) a colaboratorilor 

      1,265,659.99  

intreprinderi de stat din sistem        (393,589.82) 

Cost fiscal total (2012-2020)      6,510,939.45  

Diferența față de Status Quo          317,950.22  

 
 
Investițiile publice vor fi canalizate în particular pentru (a) investiții inițiale în infrastructura 
penitenciarelor pentru a spori producerea proprie și acoperi astfel deficitul de 40% pentru 
alimentare, precum și a mări numărul deținuților implicați în activități cu sens, (b) activități 
de reeducare (estimate la circa 20% din bugetul total pentru deținuți), (c) instruirea 
angajaților sistemului penitenciar, (d) construcția a 5 case de arest. 

Impactul administrativ:  

Impactul administrativ se va manifesta la nivel legislativ și instituțional.  

Vor fi revizuite o serie de acte legislative, inclusiv legea cu privire la sistemul penitenciar. 

Instituțional, la nivel central, va fi (a) reorganizat DIP într-un garant al performanței, 
transparenței și eficienței operaționale a sistemului, (b) impulsionată demilitarizarea 
sistemului și angajarea în serviciul public al penitenciarelor după reguli și metode 
revăzute, (c) modernizată instruirea și regîndită evaluarea impactului acesteia. 

În particular, Ministerul Justiţiei va revizui aplicarea standardelor în domeniu în baza 
Regulilor penitenciare europene ale Consiliului Europei, iar DIP le va comunica spre 
aplicare administraţiei penitenciarelor prin ateliere de lucru cu responsabilitii 
penitenciarelor. Aceste standarde compilate se vor referi, în particular, la administrarea 
deţinuţilor şi vor accentua activităţile de resocializare a acestora, precum și metode de 
monitorizare și evaluare a calității serviciilor penitenciare. 

Instituțional, la nivel de penitenciar, vor fi adoptate planurile de dezvoltare ale fiecărei 
instituții penitenciare și revăzute metodele și procedurile de lucru interne. 

În particular, colaborarea cu autorităţile publice locale va fi formalizată prin acorduri 
încheiate cu administraţia penitenciarelor pentru programe de pregătire a deţinuţilor pentru 
eliberare.  

Impactul economic:  
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În urma reducerii timpului necesar diverselor proceduri birocratice dintre DIP și 
penitenciare, va crește numărul agenţilor economici interesaţi să colaboreze cu 
penitenciarele, estimativ de la actualul 70% la 90%24.  

Procentul de agenţi economici dispuşi să investească în penitenciare va creşte estimativ 
de la actualul 28% la 55% pînă în anul 2020, estimat în baza tendințelor din anii 2007-
2010. 

Va spori transparența în achizițiile penitenciarelor, cu efect benefic asupra mediului 
concurențial din țară. 

Impactul social:  

Investițiile inițiale acordate penitenciarelor vor revigora infrastructura gospodăriilor 
auxiliare ale acestora, ceea ce va permite producerea alimentelor necesare consumului 
deținuților. Eventualele surplusuri ar putea fi comercializate, iar veniturile utilizate pentru 
procurare de servicii și alte bunuri necesare. În final, acestea vor permite îmbunătățirea 
condițiilor de detenție. 

Cele aproape patru mii nouă sute de familii, unul din membri cărora se află în detenție, nu 
vor mai suporta cheltuili din bugetul gospodăriei casnice pentru alimentarea acestora, or 
necesarul alimentar va fi asigura sută la sută din bugetul de stat și/sau mijloace proprii. 

Cu întreprinderile de stat revenite în cadrul penitenciarelor, va crește numărul de 
oportunități de a angaja în muncă deținuții, cu efect benefic asupra bunăstării acestora, a 
familiilor acestora, precum și resocializării ulterioare a persoanelor din locurile de detenție.  

Justiţia juvenilă: unul din penitenciarele cu activitatea suspendată din centrul ţării (nr. 19) 
are potenţial de reconstrucţie și poate deveni astfel un penitenciar pentru minori, 
reorganizînd astfel penitenciarul de la Lipcani într-unul pentru adulți, sau, după caz, 
suspendîndu-i activitatea. De asemenea, responsabilii penitenciarului pentru minori vor 
angaja psihologi specializați și calificați să presteze servicii de terapie și vor întreprinde 
alte măsuri utile resocializării minorilor aflați în detenție, pentru a dimininua rata de recidivă 
în rîndul acestora. 

Impact de gen: 

Faţă de opţiunea Status Quo, descentralizarea are potenţial de a menţine infrastructura 
penitenciarului pentru femei, care este bine pusă la punct, şi de a avansa programele 
educative şi de resocializare a deţinutelor. Se va duce și evidența recidivei feminine și a 
angajării în cîmpul muncii a acestora pentru a putea regîndi, dacă necesar, programele de 
resocializare a acestora. 

Impact ecologic 

Amenajarea mai multor staţii de prelucrare a peturilor şi/sau deşeurilor din inițiativa 
penitenciarelor va aduce beneficii localităţilor din preajma penitenciarelor, va îmbunătăţi 
imaginea sistemului în comunitate şi va creşte potenţialul de colaborare dintre penitenciar 
şi administraţia publică locală. 

Riscuri:  

În lipsa unei coordonări echilibrate la nivel central, a unor reguli clare prestabilite și a 
monitorizării dedicate, diversitatea practicilor din penitenciare poate afecta nivelul general 
al respectării drepturilor omului în detenție și crea condiții inegale de detenție. 
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 Dacă raportat doar la numărul agenților economici din Status Quo. Numărul agenților economici ar putea fi mai mare. 
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Riscurile de creştere a costurilor cu care se vor achiziţiona bunurile şi serviciile de fiecare 
penitenciar în parte poate fi redus prin cereri de oferte comune între 2 şi mai multe 
penitenciare, în dependenţă de necesităţile acestora. 

 

Analiza opţiunii 2: Parteneriat public-private 

Argumentare:  

Această opţiune argumentează parteneriate public-private organizate şi sistemice cu 
privire la aspecte specifice ale serviciilor penitenciarelor pentru a îmbunătăţi respectarea 
drepturilor omului în detenţie. 
 
Parteneriatele public-private se referă la aspecte economice şi non-economice ale 
serviciilor penitenciarelor. Asigurarea cu alimente (catering) a deținuților și contractele de 
muncă pentru deținuți vor fi prioritar delegate administrării de către sectorul privat, în baza 
contractelor de parteneriat public-private, încheiate cu DIP și/sau penitenciare, în 
dependență de domeniul geografic al ofertelor pe piață. 
Aceste două domenii corespund celor mai bune experiențe ale țărilor mai avansate în 
domeniu (detalii, în anexa 17) prin: 

- fezabilitatea stabilirii unor indicatori clari de performanţă, care vor fi specificaţi în 
contractele de performanţă, pentru a concretiza responsabilitatea părţilor, 

- nivelul acceptabil de riscuri de transfer, spre deosebire de, de ex., alte domenii 
precum securitatea deținuților, unde transferul de riscuri este mai puțin 
acceptabil.  

- existența unei concurențe reale dintre furnizorii potenţiali; 
- beneficiile economiei de scară atunci cînd sunt administrate privat, 
- votul de încredere din partea conducerii penitenciarelor.  

 
Astfel, în prezent, conducerea penitenciarelor din ţară susţine delegarea către sectorul 
privat a unei serii de servicii, în următoarea ordine a preferinţelor şi fezabilităţii: servicii 
medicale/stomatologice, alimentarea deţinuţilor şi personalului, asistenţa juridică, 
resocializarea şi educaţie. Doar 7.7% din şefii de penitenciare nu consideră oportună 
delegarea serviciilor penitenciarelor sectorului privat (sondajul şefilor de penitenciare, MJ, 
DIP, 2011). 
 
Calitatea alimentării deținuților este considerată de experții din domeniu esențială pentru a 
preveni și reduce tensiunile interne25.  Aproape 30% din deținuți și 47% din deținute se 
declară nemulțumiți de calitatea mîncării din penitenciare (sondajul deținuților, DIP, 2011). 
Delegarea alimentării deținuților și a colaboratorilor către sectorul privat aduce garanții de 
calitate, prin responsabilitatea dublă a agentului economic atît față de administrația 
penitenciarului, cît și față de deținuți.  

Concomitent, angajarea în cîmpul muncii are potențial de a fi considerată pentru 
parteneriate public-private, cînd se întrunesc următoarele condiții: companiile private 
furnizează echipament şi materie primă şi achită suficient pentru salarii şi cheltuieli 
administrative. Unul din principalele avantaje ale acestui parteneriat rezidă în oportunităţile 
de angajare post-eliberare, ceea ce este un factor important în reducerea recidivei. 
Interesul agenţilor economici rezidă în disponibilitatea forţei de muncă, susținută de circa 
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 Organizarea penitenciarelor prin parteneriate public-private: investigații de la țară la țară, Organizing Prisons through 

Public-Private Partnerships: A Cross-Country Investigation, Sandro Cabral, Universidade Federal da Bahia, Stéphane 

Saussier Sorbonne Business School, 2011. 
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70% din agenții economici intervievați. Circa 97% din deţinuţi sunt apţi de muncă (date 
statistica.md, la 1.07.2010). 

 
Calificarea insuficientă fiind citată de majoritatea şefilor de penitenciare şi agenţi 
economici intervievaţi cere intervenţii la nivel de pregătire a deţinuţilor. Parteneriatele 
public-private se vor extinde şi la şcolile de meserii din penitenciare, inclusiv dar nelimitat 
la școlile de meserii de sub egida Ministerului Educației.  
  
Pe lîngă responsabilitatea contractuală, agenţii privaţi sunt guvernaţi și de regulile pieţei, 
care oferă motivaţia necesară pentru prestarea serviciilor de calitate. Astfel, dreptul DIP 
și/sau penitenciarele de a înceta contractele sau refuza reînoirea acestora are şi efecte 
reputaționale prin publicitate proastă în caz de performanţă proastă. 
 

Acţiuni propuse pentru opţiunea dată:  

a. crearea şi/sau abilitarea unui serviciu din DIP cu responsabilităţi pentru parteneriatele 
public-private în penitenciare, 

b. pregătirea concursurilor pentru achiziționarea serviciilor, 

c. încheierea contractelor de performanţă cu partenerii privați, 

d. evaluarea şi monitorizarea contractelor, 

e. evaluarea impactului parteneriatelor asupra respectării drepturilor omului în detenţie. 

 

Neajunsuri:  

Standardele de calitate şi performanţă în parteneriate vor îmbunătăţi doar anumite 
segmente ale condiţiilor de detenţie. Serviiciile penitenciare rămase în administrare 
publică ar putea rămîne la acelaşi nivel sau chiar s-ar putea înrăutăţi. Aceasta poate 
conduce la condiţii neuniforme de detenţie. 
 
În general, durata procedurilor de încheiere a contractelor de parteneriat public-privat este 
lungă (www.civic.md, sept. 2011). Păstrînd actualul sistem de administrare centralizată a 
penitenciarelor, este foarte probabil ca birocraţia să prevaleze, în defavoarea unor 
parteneriate eficiente. 
 
Motivaţia conducerii sistemului și/sau a penitenciarelor, care îşi păstrează actualul statut, 
este redusă pentru a se lansa în parteneriatele necesare. 
 

Beneficii:  

 
Cu o administrare corectă, serviciile delegate sectorului private produc îmbunătăţirea 
condiţiilor de detenţie datorită responsabilitaţii furnizorilor privaţi stabilită în contractele de 
performanţă încheiate cu aceştia și efectelor de reputație pe piață. 
 
Parteneriatele public-private aduc mai multă transparenţă şi o responsabilitate sporită a 
sistemului penitenciar în faţa contribuabilului.  

 
Contractorii privaţi aduc expertiză specifică administrării moderne a resurselor, abordări şi 
tehnici inovatoare. Costurile de achiziționare a produselor și bunurilor necesare 
penitenciarelor ar putea fi reduse prin economie de scară. 

http://www.civic.md/
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Impactul fiscal: 

Costul fiscal al acestei opțiuni pentru perioada 2012-2020 este de 6,512,246.68 mii lei 
(detalii anexa 14): 

costuri de personal 2,492,358.59 

costuri detinuți 1,684,858.14 

costuri infrastructură 

1,461,535.91 

Asigurarea şi asistenţa socială (pensii plus compensaţii) a 
colaboratorilor 1,265,659.99 

Întreprinderi de stat din sistem (393,589.82) 

Cost fiscal total (2012-2020) 6,510,822.82 

                           Diferența față de Status Quo 317,833.59 

 

Impactul administrativ:  

Această opţiune nu necesită modificări ale legislaţiei în vigoare. Legea cu privire la 
parteneriatele public-private (179-XVI, from 10/07/2008) conţine dispoziţii suficiente pentru 
contractele de parteneriat, implementarea acestora, condiţiile de respectare a contractelor 
parteneriatelor public-private, iniţierea şi încetarea parteneriatelor, precum şi procedura de 
selectare a partenerilor privaţi.  
 
Monitorizarea la nivel central a respectării conformităţii contractuale va fi efectuată de 
către DIP, cu resursele existente. Acesta va garanta că standardele de calitate agreate în 
contract sunt respectate. De asemenea, se vor efectua sondaje ale șefilor penitenciarelor, 
angajaților penitenciarelor și deținuților pentru a urmări aprecierea serviciilor prestate de 
către agenții economici privați. 
 
DIP va numi cîte un monitor/inspector pentru fiecare penitenciar, cu sediul în cadrul 
penitenciarului. Acesta va monitoriza conformitatea serviciilor prestate cu condiţiile 
contractuale. Comisia penitenciarului va participa la procesul de evaluare a calității 
serviciilor prestate de către agenții privați. 
 
Monitorizarea respectării obligațiilor contractuale se va efectua în baza unei metodologii 
aprobate de Ministerul Justiţiei. Concluziile monitorizării executării parteneriatelor public-
private vor fi făcute publice și vor informa deciziile ulterioare la subiect. 

Sistemul de depunere a petițiilor și analiză a remediilor aplicate în urma petițiilor va fi 
revăzut, atît la nivel de DIP, cît și la nivel de penitenciar, în lumina standardelor în 
domeniu ale CEDO și Consiliului Europei. 

În general, costurile instituțional-administrative ale procesului de administrare public-
privată pot fi destul de înalte. Acestea pot fi datorate necesităților de a determina cerinţele, 
pregăti propunerea şi concursul, elabora contractul, asigura existenţa unei concurenţe 
reale, definitiva şi alege cea mai bună propunere, colabora cu contractorul, monitoriza, 
evalua produsele și serviciile şi pregăti decizia de a continua sau înceta contractul public-
privat.  

Impactul economic:  
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Administrarea privată a serviciilor de alimentare și angajare în cîmpul muncii a deținuților 
va spori numărul agenților economici interesaţi să colaboreze cu penitenciarele, estimativ 
de la actualul 70% la 90%26.  

Procentul de agenţi economici dispuşi să investească în penitenciare va creşte estimativ 
de la actualul 28% la 55% pînă în anul 2020, estimat în baza tendințelor din anii 2007-
2010. 

Motivația principală a agenților economici vine de la forța de muncă disponibilă în 
penitenciare și continuitatea afacerii, datorată permanenței ofertei generată de populația 
penitenciară. Astfel, va crește numărul de agenți economici interesați să colaboreze cu 
penitenciarele. 

Costurile de conformitate pentru sectorul privat vor trebui să fie rezonabile pentru a nu 
afecta competitivitatea. Va spori transparența în achizițiile penitenciarelor, cu efect benefic 
asupra mediului concurențial din țară. 

  
Impactul social:  
Impactul social depinde de tipul de servicii alese pentru parteneriate public-private. Dacă 
va fi ales catering-ul pentru alimentarea deţinuţilor, aceasta va avea un potenţial efect 
benefic asupra bugetului celor 4866 de familii vizate. 
Dacă va fi aleasă angajarea în muncă, se estimează un impact pozitiv asupra familiilor 
deţinuţilor angajaţi în perioada detenției. De asemenea, va creşte şi şansa deţinuţilor de a-
și găsi un serviciu după eliberare, prevenind astfel unele riscuri de recidivă (detalii, anexa 
18). 

Justiţia juvenilă: 

Situația minorilor în detenție rămîne potenţial neschimbată, or penitenciarul de la Lipcani 
este deja în atenţia partenerilor externi, organizațiilor internaționale, precum și ONG-urilor 
locale. 

Impact de gen: 

Sporirea calității mîncării livrate va fi apreciată eventual de deținuți în general, și în special 
deținute, care la moment în proporție de 47% se declară nemulțumite de alimentarea în 
penitenciar, în comparație cu 27% de deținuți. 

Aceasta va spori aprecierea condițiilor de detenție, în prezența unor standarde verificabile 
de calitate monitorizate de DIP, și va duce la scăderea numărului de plîngeri la subiect. 

Conform datelor conducerii penitenciarului Rusca, 135 din 268 de deținute sunt apte de 
muncă. 53% din deținute declară că au o muncă remunerată, iar 89% din totalul 
deținutelor declară că doresc să muncească (sondaj deținuți, MJ, DIP, oct.2011). Printre 
deținuți, rata persoanelor apte de muncă este mai mare (aproape de 95%), cu 57% 
deținuți implicați în muncă remunerată, iar dorința de a munci este la nivel de 78% din total 
deținuți. Parteneriate public-private vor crește numărul deținutelor angajate în activități 
lucrative, cu impact benefic asupra resocializării ulterioare a acestora. 

 
Impact ecologic 
 
În eventualitatea interesului agenţilor economici și/sau a autoritățile publice locale în 
parteneriate pentru construcția și administrarea staţiilor de prelucrare a deşeurilor, 
impactul ecologic asupra localităților din preajma penitenciarelor implicate va fi benefic. 

                                                 
26

 Dacă raportat doar la numărul agenților economici din Status Quo. Numărul agenților economici ar putea fi mai mare. 
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Riscuri:  

Rezistenţa şi/sau reticenţa internă faţă de deschiderea către parteneriate, şi implicit mai 
multă transparenţă, poate genera anumite riscuri de implementare. 

Administrarea inadecvată a parteneriatelor public-private se poate manifestată prin 
contracte prost definite, insuficienţa monitorizării serviciilor sub-contractate, lipsa unei 
supravegheri adecvate a procesului de achiziţii a serviciilor, lipsa motivaţiei de a analiza 
efectiv proasta performanţă şi a decide paşii ulteriori. 

Experienţa altor state atestă uneori creşteri ale costurilor serviciilor penitenciare delegate 
sectorului privat. De ex. o asemenea creștere (de 15%) s-a produs în sistemul penitenciar 
din Franţa, dar aceasta a fost însoţită şi de o creştere a calităţii serviciilor (Cour des 
Comptes, 2006).  
 
Disponibilitatea sectorului privat de a colabora cu sistemul penitenciar rămîne scăzută în 
lipsa unor schimbări calitative la nivel de adminsitrare a sistemului şi penitenciarelor. 

 

SINTEZA PROCESULUI DE CONSULTARE 

Ministerul Justiției și Departamentul Instituțiilor Penitenciare a organizat pe dată de 14 
decembrie o masă rotundă pentru a discuta proiectul propus, la care au fost prezenți 20 de 
participanți, reprezentanți ai societății civile (ONG Proiecte Inovatoare in penitenciare, 
ONG CARLUX, A.O. Viața Nouă, A. O. Concordia – Proiecte Sociale, Institutul de Politici 
Penale), organizațiilor Internaționale (NORLAM; UNICEF), Centrului pentru Drepturile 
Omului, Curții Supreme de Justiție, precum și reprezentanți ai diverselor direcții interne ale 
Departamentului Instituțiilor Penitenciare și șefi de penitenciare.  
 
Reprezentanții societății civile și ai organizațiilor internaționale au apreciat calitatea 
documentului și au susținut necesitatea schimbărilor sistemice. Reprezentanții 
organizațiilor internaționale au susținut opțiunea 1 Descentralizarea administrării 
penitenciarelor, iar reprezentanții societății civile s-au pronunțat în favoarea opțiunii 2 
Parteneriate Public-Private.  
 

OPŢIUNEA RECOMANDATĂ 

Ministerul Justiției și Departamentul Instituțiilor Penitenciare a organizat pe dată de 14 
decembrie o masă rotundă pentru a discuta proiectul propus, la care au fost prezenți 20 de 
participanți, reprezentanți ai societății civile (ONG Proiecte Inovatoare in penitenciare, 
ONG CARLUX, A.O. Viața Nouă, A. O. Concordia – Proiecte Sociale, Institutul de Politici 
Penale), organizațiilor Internaționale (NORLAM; UNICEF), Centrului pentru Drepturile 
Omului, Curții Supreme de Justiție, precum și reprezentanți ai diverselor direcții interne ale 
Departamentului Instituțiilor Penitenciare și șefi de penitenciare.  
 
Reprezentanții societății civile și ai organizațiilor internaționale au apreciat calitatea 
documentului și au susținut necesitatea schimbărilor sistemice. Reprezentanții societății 
civile s-au pronunțat în favoarea opțiunii 2 Parteneriate Public-Private, iar reprezentanții 
organizațiilor internaționale au susținut opțiunea 1 Descentralizarea administrării 
penitenciarelor. Reprezentații DIP au adus argumente în favoarea menținerii actuale a 
modului de administrare a întreprinderilor de stat din sistem, dar cu garanții suplimentare 
de angajare preferențială a deținuților de către acestea, în cadrul Opțiunii 1. Astfel, în baza 
argumentelor expuse în propunerea în cauză și urmare a dezbaterilor publice, Ministerul 
Justiției recomandă Opțiunea 1 Descentralizarea administrării penitenciarelor. 
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Data prezentării: 11.01.2012 

 

Semnăturile conducătorilor autorităţilor iniţiatoare: 

 

Ministerul Justiţiei                                                          

 

Ministru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă: 18 file 

Anexa 1. Top 5 petiţii parvenite de la deţinuţi la DIP, 2008-2010 

 

 

Anexa 2. Rapoarte şi alte surse de informare 

- Raportul Raportorului Special al Naţiunilor Unite cu privire la tortură şi alte 
tratamente inumane şi degradante, septembrei 2010. 

- Evaluarea Statului de drept şi a Administrării Justiţiei pentru Programare Sectorială, 
UE, EU, septembrie 2011. 
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- Evaluarea finală, proiectul Twinning Support to Moldova in Prisons System 
Upgrading and Penal Reform, Moldova, Germania, Olanda, 2010. 

- Rapoartele cu privire la respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, 
Centrul pentru Drepturile Omului (anii 2008, 2009, 2010). 

- Rapoartele Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii, anii 2008 si 2009. 

- Rapoartele vizitei dlui Robert BADINTER, Ambasadorul UNICEF al bunei vointe in 
domeniul Justitiei Juvenile (Penitenciarul nr. 13 din Chisinau) 

- Performanţele justiţiei penale prin prisma drepturilor omului, Soros Moldova, 2010. 

- Raport Analitic asupra victimizării. Repere pentru elaborarea politicilor penale in 
Moldova, Soros Moldova, 2010. 

- Evaluarea realizărilor în domeniul reformei sistemului de justiţie juvenilă în Moldova, 
Unicef, SIDA, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexa 3. Arborele problemei 
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Anexa 4. Violenţa în penitenciare (sursa: Sondajul şefilor de penitenciare, MJ, DIP, 
Sept. 2011, 13 din 17 respondenţi la întrebare): 

 

 

 

 

 

Anexa 5. Bugetul sistemului penitenciar şi populaţia penitenciarelor (2004-2010). 
 

 
 
Anexa 6. Raportul Ministerului Economiei cu privire la administrarea şi deetatizarea 
proprietăţii publice, 2010 
 

Anul 
de 
gestiun
e 

Rentabilitat
ea 
financiară, 
% 

Rentabilitat
ea 
economică,   
% 

Rentabilitat
ea 
comercială, 
% 

Rentabilitat
ea 
vînzărilor 
(din profitul 
net),      % 

Rata 
autonomi
ei 
financiar
e 

Rata 
datoriil
or 
globale 

Normel
e 
stabilite 

> 15% 20 – 25 % > 20% > 20% 
0,7 – 1,0 

< 1 
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Ministerul Justiţiei 

2008 69,11 69,11 85,38 6,97 1,00 0,37 

2009 - 3,37 -3,37 42,68 - 3,36 1,00 0,04 

2010 - 2,56 - 2,56 32,31 - 2,12 1,00 0,10 

Departamentul Instituţiilor Penitenciare 

2008 7,44 7,31 15,83 7,77 0,98 0,15 

2009 3,35 3,30 14,12 4,97 0,99 0,16 

2010 2,07 2,07 17,94 2,98 1,00 0,34 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Volum producere, % 
planificat 

102,4 103,2 80,4 83,3 

mii lei 18998,2 21052,7  22304.2 21154,2, 
 

Profit net, mii lei 3245,7 2104,8 1175,4 725,3 

Datorii creditoare, mii lei 2898,3 2527,9 2041,2 3190,0 

Cheltuieli administrative, 
mii lei 

3770,2 3947,5 3489,3 3869,4 

Deţinuţi implicaţi,nr 1737 1607 1134 848 

Total apţi/populaţie penit. 5219 4581 3890 3505 

Investiţii private, lei 850000
0 

110000
00 

- - 

Contracte cu agenţi 
privaţi, nr.. 

- 15 - - 

Cîştig mediu, lei 27,3 32,07 41,11 52,21 

Datorii salariale, mii lei - 1398,5 1515,7 1793,8 

 

Nr. d/o Denumirea 
SA/ IS 

Nr. agenţ. 
econ. 

administraţi 

Inclusiv:                             

În proc. de 
lichidare/ 
insolva-
bilitate 

Întreprinderi 
neadministrate 

din ramură* 

Activează cu 
profit 

Activează cu 
pierderi 

Nu acti-
vează  

Nr. 
valoarea, 

mil lei 
Nr. 

valoare
a, mil lei 

Î.S. 12 4 2,8 4 3,77 4   

17 Departamentul 
Instituţiilor 
Penitenciare 

S.A.         

Î.S. 12 4 1,74 6 1,048 2 2  

Î.S. 32 19 27,515 12 4,58 1  21 

Total: S.A. 183 75 687,84 40 466,43 68 33 5 

Î.S. 277 147 290,27 99 237,37 31       18 68 
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Anexa 7. Resurse umane în sistem: 

 
 

Anexa 8. Cheltuieli zilnice pentru alimente şi medicamente pentru deţinuţi (lei)  

 

 

 

Anexa 9. Buget și Surse de finanţare a serviciilor medicale în sistemul penitenciar. 

anul 2004 2010 

Buget solicitat pentru servicii medicale și 
medicamente 

8277,8 mii lei 12912,2 mii 
lei 

Buget aprobat pentru servicii medicale și 
medicamente 

800,0 mii lei 3000,0 mii lei 

% servicii medicale  și medicamente 
acoperite de bugetul DIP 

9,7% 23,2% 

% servicii medicale și medicamente 
acoperite prin donații externe, inclusiv 
acoperite de programe nationale 

11,11% 28,29% 

 % Deficitul bugetului - 79.19% -48.51 
Sursa: DIP. 
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Anexa 10. Măsuri anti-tuberculoză în penitenciare (sursa: Mecanismul Naţional de 
Prevenire a torturii, DIP): 

- Implementarea strategiei DOTS PLUS,  

- cu suportul financiar al Guvernului SUA prin organizaţia USAID şi care a costat 
circa 650 mii $ SUA, a fost dat în exploatare un sector de tratament al deţinuţilor 
bolnavi de tuberculoză cu 300 locuri, cu deţinerea în celule separate amenajate şi 
echipate în conformitate cu prevederile normelor de asigurare a condiţiilor de 
deţinere persoanelor bolnave;  

- efectuarea examenului radiologic planificat de 2 ori pe an al deţinuţilor cu acoperire 
de 98-99% şi obligator pe parcursul a primelor 72 ore de la intrarea în penitenciar;   

- începînd cu anul 2008 şi până în prezent, datorită alocaţiilor financiare de la Bugetul 
de Stat, deţinuţii bolnavi de tuberculoză sunt asiguraţi cu produse alimentare în 
măsura deplină conform normelor minime stabilite de HG nr. 609 din 29.05.2006. 
De asemenea, pe parcursul anilor 2003-2007, cu ajutorul organizaţiilor 
neguvernamentale „Caritas - Luxemburg” şi „CAR-Lux” bolnavii de tuberculoză au 
fost asiguraţi cu produse alimentare, conform normelor stabilite în mărime de 
plină, inclusiv carne, peşte, lactate, fructe, etc. 

- Potrivit recomandărilor internaţionale, în sistemul penitenciar al RM este efectuată 
examinarea radiologică obligatorie a tuturor reţinuţilor la intrarea în sistemul 
penitenciar.  

- La 15 aprilie 2011, AO „Carlux” a lansat o campanie de comunicare 

„Tuberculoza poate fi tratată”. Scopul campaniei este de a preveni îmbolnăvirea 

de tuberculoză în rîndurile deţinuţilor, ei, fiind cel mai mult expuşi riscului de 

infectare. La acţiunile campaniei au participat  350 condamnaţi. 

Din octombrie 2010 este implementat un proiect cu denumirea  Sporirea rolului 
pacientului și a comunității în controlul tuberculozei în Moldova, unul din obiectivele 
căruia este  Integrarea activităţilor de control al tuberculozei din cadrul Programului 
naţional de control al tuberculozei (PNCT) în sectorul penitenciar (finanțator: Fondul 
Global pentru combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, runda 8 şi 9 consolidată, 
Subrecipienți: Fundația Soros-Moldova, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril 
Draganiuc", AO ”Carlux”). Perioada de implementare: 01 octombrie 2010 - 31 decembrie 
2012 
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Anexa 11. Deţinuţi: total, apţi de muncă, implicaţi. 

 
Anexa 12. Bugetul sistemului penitenciar, 2001-2011, mii lei 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bugetul 
sistemului 
penitenciar
, mii lei 

94,35
2 
 

94,14
5 
 

150,02
7 
 

171,90
6 
 

191,89
9 
 

232,10
9 
 

230,58
5 
 

271,
366 
 

 
 Anexa 13.  Cheltuieli sistem penitenciar şi ponderea cheltuielilor per deţinut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2004  2009  

Cheltuieli penitenciare,  
total mii lei  

94352  232109,4  

cheltuieli zilnice 
deţinut, lei 
Pondere din total  

24,47 
65.5%  

93,50 
73,2%  

Investiţii capitale şi 
reparaţii, mii lei  
Pondere din total 

2764.2 
2.92%  

3192.1 
1,38%  
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                 Anexa 14. Impactul fiscal al opțiunilor 
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Anexa 15. Estimarea impactulului social: pachete alimentare pentru deținuți 

INDICATOR LEI %/număr Sursa datelor 

Cheltuieli de consum medii lunare 
pe o persoană, 2011 (trim. I si II) 

1413.6 100 statistica.md 

Din ele, pentru produse alimentare 613.45 43.40 statistica.md 

Mărimea medie a gospodăriilor, 
persoane 

2.6 100 statistica.md 

Cheltuieli de consum medii lunare 
pe gospodărie 

3675.36 100 statistica.md 

Din ele, pentru produse alimentare 1594.97 42.4 statistica.md 

Cheltuieli suplimentare lunare pt 
produse alimentare suportate de o 
familie cu un membru deţinut în 
penitenciar 

239.2455 15 estimat de 
experti/DIP 

Număr deţinuti în 
penitenciare_septembrie 2011, 
persoane 

  6337  

Ponderea deţinutilor care primesc 
pachete alimentare de la familie, 
procente 

 76.79 sondaj_detinuti 
2011 

Deţinuti care primesc pachete 
alimentare de la familie, persoane 

 4866  

Cheltuieli suplimentare lunare pt 
produse alimentare suportate 
familiile cu un membru deţinut în 
penitenciar 

1164212.2 
mii lei 

  

 
Anexa 16. Abordarea contemporană a administrării deținuților, în baza celor mai bune 
practici internaționale: 

a. o zi structurată, cu implicarea maximă a deţinuţilor în activităţi cu sens pentru a le 
cultiva şi/sau dezvolta abilităţi de viaţă pro-sociale, prin muncă, programe de schimbare a 
comportamentului, activităţi recreaţionale. Deţinuţii au acces la muncă remunerată în 
industriile penitenciarlor şi activităţile de mentenanţă a infrastructurii penitenciarului. 

b. managementul unităţii şi securitatea dinamică: monitorizare continuă prin interacţiunea 
constantă şi apropiată dintre angajaţi şi deţinuţi, posibilă în spaţii semi-autonome, mici, în 
cadrul penitenciarului.  Pentru administrarea deţinuţilor, se vor aplica standarde unice de 
supraveghere directă şi de management al unităţilor, aplicate cu succes în ţările mai 
avansate în domeniu. Pentru supravegherea directă, personalul va fi amplasat în unităţi 
pentru a cunoaşte mai bine modul în care decurg zilnic lucrurile, stilurile de comunicare, a 
putea reacţiona imediat pe prima linie, a promova comunicarea şi preveni conflictele şi a 
întări colaborarea cu administraţia penitenciarelor pe subiecte de igienă, siguranţă, 
instruire, muncă, asistenţă juridică şi alte atribuţii inerente drepturilor omului în detenţie.  

Managementul unităţii ţine de divizarea unui sector în unităţi mai mici şi mai uşor de 
administrat (din actualele dormitoare tip cazarmă în celule cu 2-6 deţinuţi). La acest nivel, 
responsabilitatea şi autoritatea este descentralizată la nivel de primă linie în baza filozofiei 
„walking and talking” a securităţii dinamice, spre deosebire de patrularea periodică şi 
observare la distanţă.   
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c. managementul individual al dosarelor deţinuţilor: mecanismul de planificare şi atingere a 
schimbării comportamentului deţinuţilor prin screening, clasificare, orientare, evaluare, 
plan individual de inspăşire a pedepsei, intervenţii (terapeutice etc.) şi pregătire de 
eliberare. 

Aceste trei concepte formează o abordare integrată şi structurată a administrării 
descentralizate a penitenciarelor şi creşte potenţialul reabilitării deţinuţilor. 

 
Anexa 17. Studii de caz: bune practici din experienţă internaţională. 
 
Există numeroase motive pentru care guvernele fac apel la parteneriate public-private 
pentru serviciile penitenciare. SUA şi Australia au utilizat parteneriatele public-private 
pentru a reduce costurile şi a spori capacitatea facilităţilor. Marea Britanie, însă, mizează 
pe standarde mai înalte.  
Parteneriatele public-private în serviciul penitenciar britanic au demonstrat beneficiile 
prevăzute. Contractorii externi au adus inovaţii în regimul de detenţie, tehnologiile 
existente, în politica de angajare a colaboratorilor, cultura penitenciară, precum şi în 
designul şi construcţia penitenciarelor. 
 
La nivel de angajaţi, acest parteneriat a sporit numărul de femei angajate în sistem de la 
3% la 30%, ceea ce a normalizat mediul penitenciar.  
 
De asemenea, parteneriatele public-private în Marea Britanie s-au dovenit benefice pentru 
responsabilitatea pentru banul public. Performanţa proastă afectează compania prin 
penalităţi financiare (amenzi), cu impact asupra profitului, dar şi reputaţia acestora, în 
urma unor rapoarte eventual nefavorabile din partea Inspectorului Penitenciarului. 
Transparenţa şi responsabilitatea au adus schimbarea de la administrarea birocratică la 
administrarea performanţei în baza contractului încheiat. 
Pe lîngă aceasta, sistemul britanic este un exemplu de diseminare a bunelor practici în 
interiorul sistemului, prin intermediul corporaţiilor care prestează servicii de la un 
penitenciar la altul. 
Concurenţa dintre agenţii economici este de asemenea motivaţia pentru răspîndirea 
bunelor practici.  
 
Franţa a adoptat un sistem hibrid de administrare, în care responsabilitatea pentru 
administrarea şi controlul penitenciarelor aparţine serviciului public, inclusiv decizia de a 
aplica forţei. Serviciile delegate sectorului privat includ: alimentarea, igiena, servicii de 
curăţătorie, servicii medicale, servicii de reintegrare şi de angajare în muncă. Studii în 
domeniu atestă că acest sistem de administrare a penitenciarelor au îmbunătăţit calitatea 
condiţiilor de detenţie în comparaţie cu penitenciarele administrate totalmente de serviciul 
public. 
 
 
Anexa 18. Estimarea veniturilor provenite din implicarea deținuților și deținutelor în 
contracte de muncă cu agenții economici. 

DEŢINUŢI/ 
ani 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Venituri de 
la contracte 
de muncă. 
mii lei, anual 

31,898.9 34,131.8 36,521.0 39,077.5 41,812.9 44,739.8 47,871.6 51,222.6 54,808.2 

salariu mediu 
pe ţară, 
persoana 3,550.00 3,798.50 4,064.40 4,348.90 4,653.33 4,979.06 5,327.59 5,700.52 6,099.56 

număr 
persoane în 

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 
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penitenciare 

venit  total, 
mii lei 

170,400.0 182,328.0 195,091.0 208,747.3 223,359.6 238,994.8 255,724.5 273,625.2 292,778.9 

%  
persoanelor 
care doresc 
să 
muncească 

78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 

venitul 
persoanelor 
care doresc 
să  
muncească 

132,912.0 142,215.8 152,170.9 162,822.9 174,220.5 186,416.0 199,465.1 213,427.6 228,367.6 

% din venit 
transferat la 
penitenciar 

24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 

 

DEŢINUTE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Venituri de 
la contracte 
de muncă. 
mii lei, 
annual 

3,639.7 3,894.5 4,167.1 4,458.8 4,771.0 5,104.9 5,462.3 5,844.6 6,253.8 

salariu mediu 
pe ţară, 
persoană 3,550.00 3,798.50 4,064.40 4,348.90 4,653.33 4,979.06 5,327.59 5,700.52 6,099.56 

număr 
persoane în 
penitenciare 

400 400 400 400 400 400 400 400 400 

venit  total 17,040.0 18,232.8 19,509.1 20,874.7 22,336.0 23,899.5 25,572.4 27,362.5 29,277.9 

%  
persoanelor 
care doresc 
să 
muncească 

89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 

venitul 
persoanelor 
care muncesc 

15,165.6 16,227.2 17,363.1 18,578.5 19,879.0 21,270.5 22,759.5 24,352.6 26,057.3 

% din venit 
transferat la 
penitenciar 

24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 
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3. Propunere de politică publică inițiată de Ministerul Afacerilor Interne privind 

modernizarea mecanismului de investigare a cazurilor de încălcare a drepturilor 

omului de către angajaţii subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne 
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Listă de abrevieri 

DISI – Direcţia Investigaţii şi Securitate Internă 

DGPOP - Direcţia Generală Poliţie Ordine Publică  

DGSO - Direcţia Generală Servicii Operative 

DUP – Departamentul Urmărie Penală 

MAI - Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova 

PG – Procuratura Generală 

DO – Drepturile omului 

CpDOM  - Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova 
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Descrierea problemei 

 

Ministerul  Afacerilor Interne al Republicii Moldova este autoritatea administraţiei publice centrale 

instituită cu atribuţii în vederea garantării respectării depturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

omului. Constituit din patru departamente de bază (Departamentul poliţie, Departamentul urmărire 

penală, Departamentul trupelor de carabinieri şi Serviciul protecţie civilă şi situaţii excepţionale), 

precum şi din alte subdiviziuni subordonate şi desconcentrate, toate, per ansamblu, sunt chemate  să 

apere, pe baza respectării stricte a legislaţiei în vigoare, viaţa, sănătatea şi libertăţile populaţiei, 

interesele societăţii şi ale statului de atentate criminale şi de alte atacuri nelegitime.
1
 

În activitatea lor, angajaţii MAI mizează pe respectarea personalităţii tuturor, fără nici o formă de 

discriminare, constituind un garant al apărării demnităţii, drepturilor, libertăţilor şi intereselor lor 

legitime. Realitatea demonstrează, însă, că, în rezultatul interacţiunii populaţiei cu angajaţii acestei 

instituţii se constată cele mai frecvente încălcări ale drepturilor şi libertăţilor fundamentale.  În acest 

caz, angajaţii MAI se trasformă din apărători ai ordinii de drept în cei care periclitează buna 

funcţionare a sistemelor instituite prin lege.  

Pentru abaterile constatate angajaţii vizaţi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare 

şi cu Statutul disciplinar al organelor afacerilor interne, aprobat de Guvern.
2
 

Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova instituie un mecanism de investigare a cazurilor de 

încălcare a drepturilor omului de către această categorie de funcţionari, stabilind atribuţii în acest 

sens mai multor autorităţi. 

Astfel, Procuratura asigură aplicarea legii, apără ordinea de drept, drepturile şi libertăţile omului 

atunci cînd încălcarea acestora atrage sancţiune penală. În acest sens, la examinarea sesizărilor, 

petiţiilor şi materialelor parvenite în Procuratură de la persoane fizice şi juridice, precum şi la 

autosesizare în cazul investigaţiilor efectuate din oficiu, procurorul, în limita competenţei sale, 

investighează cazul în vederea constatării existenţei sau inexistenţei încălcării de lege care atrage 

răspundere penală.
3
 

De asemenea, la îndeplinirea atribuţiilor de conducere a urmăririi penale, procurorul este în drept să 

iniţieze sancţionarea încălcărilor de lege, neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a 

obligaţiilor de serviciu, comise de ofiţerii de urmărire penală, de angajaţii organelor de constatare şi 

ai organelor care exercită activitate operativ-investigativă.
4
 

Împotriva acţiunilor/inacţiunilor organului de urmărire penală şi ale organului care exercită 

activitate operativă de investigaţii poate înainta plîngere bănuitul, învinuitul, reprezentantul lor 

legal, apărătorul, partea vătămată, partea civilă, partea civilmente responsabilă şi reprezentanţii 

acestora, precum şi alte persoane drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost lezate de către 

aceste organe. Plîngerile împotriva acţiunilor şi inacţiunilor organului de urmărire penală şi ale 

organului care exercită activitate operativă de investigaţii se adresează procurorului care conduce 

                                                 
1
 Legea cu privire la poliție art.1 

2
 Legea cu privire la poliţie art. 26. 

3
 Legea cu privire la Procuratură art.5 şi 7 

4
 Legea cu privire la Procuratură art.9 
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urmărirea penală. Orice sesizare, plîngere sau alte circumstanţe ce oferă temei de a presupune că 

persoana a fost supusă acţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant urmează a fi examinate 

de către procuror, în modul prevăzut la art.274 Cod procedură penală, în procedură separată.
5
 

Plîngerile împotriva încălcărilor drepturilor persoanelor în care se invocă fapte de corupere, 

protecţionism, infracţiuni economico-financiare, pot fi examinate şi de către Centrul pentru 

Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, care doar se expune în cazul constatării indicilor 

componenţei de infracţiune menţionate în acţiunile angajaţilor MAI. 

Avocaţii parlamentari examinează sesizările cetăţenilor Republicii Moldova, cetăţenilor străini şi 

apatrizilor care locuiesc permanent sau se află temporar pe teritoriul ei, denumiţi în continuare 

petiţionari, ale căror drepturi şi libertăţi au fost încălcate în Republica Moldova, în cazul cînd sînt 

adresate lor sau le sînt remise de către deputaţii Parlamentului Republicii Moldova. Avocaţii 

parlamentari examinează cererile privind deciziile sau acţiunile (inacţiunile) autorităţilor publice 

centrale şi locale, instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor, indiferent de tipul de proprietate, 

asociaţiilor obşteşti şi persoanelor cu funcţii de răspundere de toate nivelurile care, conform opiniei 

petiţionarului, au încălcat drepturile şi libertăţile sale constituţionale. Însă, nu constituie obiectul 

activităţii avocaţilor parlamentari plîngerile examinate în conformitate cu pevederile legislaţiei 

procesual-penale, procesual-civile, legislaţiei cu privire la contravenţiile administrative şi legislaţiei 

muncii.
6
 

Totodată, plîngerile parvenite în adresa avocaţilor parlamentari cu privire la încălcarea drepturilor 

omului din partea angajaţilor MAI, de regulă sunt remise spre examinare conducerii MAI. 

Concomitent, conform prevederilor Legii cu privire la poliţie, plîngerile cetăţenilor asupra 

acţiunilor colaboratorilor poliţiei prin care sînt lezate drepturile, libertăţile şi interesele lor legitime 

sînt examinate şi soluţionate de către conducătorul aceleiaşi subdiviziuni poliţieneşti în cadrul 

căreia activează subiectul vizat, dacă legislaţia în vigoare nu prevede un alt mod de soluţionare a 

chestiunii. În cazul în care petiţionarul nu este de acord cu hotărîrea adoptată, el are dreptul să se 

adreseze instanţei judecătoreşti.
7
  

Ministerul Afacerilor Interne, exercitînd controlul activităţii subdiviziunilor subordonate,  

organizează examinarea petiţiilor persoanelor fizice şi juridice
8
, precum şi altor informaţii cu privire 

la acţiunile sau inacţiunile angajaţilor prin care sînt lezate drepturile, libertăţile şi interesele legitime 

ale persoanelor
9
. 

                                                 
5 

Codul de procedură penală, art. 298. 

6 
Legea cu privire la avocaţii parlamentari art.art. 13-16. 

7
 Legea cu privire la poliţie art. 26 

8
 Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia 

9
 Legea cu privire la poliţie art. 7  
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Cadrul juridic departamental repartizează competenţele de examinare a pretinselor încălcări 

subdiviziunii subordonate în care activează angajatul, al căror acţiuni sau inacţiuni sunt invocate, 

sau după tipul de încălcări comise. 

Astfel, încălcările comise de către angajaţii poliţiei de ordine publică sunt, de regulă examinate de 

către Direcţia Generală Poliţie Ordine Publică a Departamentului poliţie (DGPOP a DP), cele 

admise de către angajaţii poliţiei criminale de către Direcţia Generală Servicii Operative a DP 

(DGSO) etc. 

Deasemenea, în cadrul Aparatului central al MAI funcţionează Direcţia investigaţii şi securitate 

internă (DISI), care este o structură specializată în vederea identificării factorilor şi condiţiilor care 

favorizează actele infracţionale în cadrul MAI şi de cercetare a abaterilor disciplinare de rezonanţă 

sporită. 

Personalul DISI este subordonat direct ministrului afacerilor interne şi nemijlocit şefului care 

conduce direcţia. Efectivul DISI (18 angajaţi, din care un şef direcţie, un şef-adjunct direcţie, doi 

inspectori ai serviciului evidenţă şi planificare şi şefa cancelariei) în comun cu cel al subdiviziunilor 

teritoriale (22 angajaţi) constituie 40 de colaboratori.  

Activitatea de bază a serviciilor teritoriale de securitate internă este axată pe supravegherea 

legalităţii acţiunilor colaboratorilor din subdiviziunile subordonate în care sunt dislocate, efectuarea 

anchetelor de serviciu la indicaţia conducătorilor subdiviziunilor respective, relevarea şi înlăturarea 

cauzelor şi condiţiilor care au favorizat încălcarea legislaţiei de către colaboratori, verificarea 

candidaţilor la promovare în funcţii (la indicaţia conducătorilor menţionaţi), depistarea şi curmarea 

contravenţiilor, infracţiunilor şi abaterilor disciplinare din partea angajaţilor MAI, efectuarea 

controalelor inopinate privind verificarea respectării regimului de lucru şi ordinii de zi etc. 

Subdiviziunile teritoriale se află în subordonarea operativă (pe domeniul de competenţă) a şefului 

DISI, însă fac parte din statele de personal şi sunt angajaţi, avansaţi în grade şi funcţii, remuneraţi 

de către conducătorii subdiviziunilor subordonate MAI. Ca urmare, angajaţii serviciilor securitate 

internă ajung să se supună şi să execute indicaţiile conducerii subdiviziunii din care fac parte. Fiind 

dependeţi de conducerea subdiviziunii, angajaţii serviciilor de securitate internă nu se pot dedica 

totalmente şi imparţial executării indicaţiilor conducerii DISI. Astefl, dînşii devin incapabili să-şi 

exercite atribuţiile de serviciu, şi nu cer de la conducătorii subdiviziunilor respectarea disciplinei de 

serviciu. În consecinţă, în majoritatea cazurilor, sarcinile trasate DISI sunt executate exclusiv de 

către angajaţii DISI, adică 13 persoane, iar eficienţa celorlalte 22 de funcţii din subdiviziunile 

teritoriale nu este cu mult mai mare decît a celorlalţi angajaţi implicaţi de conducătorul 

subdiviziunii în efectuarea anchetelor de serviciu, controalelor inopinate etc. 

În scopul examinării multilaterale şi sub toate aspectele, complete şi obiective a circumstanţelor 

încălcărilor normelor de drept, disciplinei de serviciu şi executorie sau altor delicte admise sau 

comise de către colaboratorii organelor afacerilor interne, relevării cauzelor şi condiţiilor care au 

contribuit la comiterea încălcărilor, aplicării corecte a actelor normative în aşa mod, ca fiecare 

vinovat să fie supus unei sancţiuni disciplinare întemeiate, în cadrul MAI se iniţiază anchete de 

serviciu. 

Temei de pornire şi efectuare a anchetei de serviciu, pot servi: 

- petiţiile cetăţenilor; 

- informaţiile şi sesizările organelor de urmărire penală, procuraturii şi instanţelor 
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judecătoreşti; 

- demersurile şi interpelările autorităţilor publice centrale si locale, persoanelor cu funcţii de 

răspundere din diferite sfere de activitate; 

- publicaţiile şi informaţiile relevate din mijloacele de informare în masă; 

- comunicările angajaţilor MAI despre încălcări şi delicte admise in activitatea colaboratorilor 

organelor şi subdiviziunilor MAI; 

- depistarea nemijlocită în cadrul activităţii de profilaxie de către colaboratorii Direcţiei investigaţii 

şi securitate internă sau a altor subdiviziuni ale MAI a cazurilor de încălcare a legislaţiei şi 

disciplinei de serviciu comise de colaboratorii organelor afacerilor interne. 

În cadrul Secretariatului MAI se efectuează evidenţa petiţiilor investigate ca parte a mecanismului 

de investigare analizat. Acest număr nu include sesizările parvenite din organele procuraturii şi alte 

autorităţi publice, precum şi cazurile relevate de sine-stătător de către DISI sau alte subdiviziuni ale 

MAI.  

Conform datelor colectate de Secretariat, media anuală a petiţiilor examinate de subdiviziunile MAI 

în ultimii ani (2008-2011, sem. I) este de 2758. În baza clasificării practicate, cele mai numeroase 

petiţii se referă la acţiunile incorecte ale colaboratorilor MAI, pentru ultimii ani acestea avînd o 

pondere de 70% din total. 

Un alt aspect important observat în datele colectate se referă la cazurile în care s-a adeverit existenţa 

faptei invocate. Observăm că, în medie, în 9% din petiţiile examinate faptele invocate s-au adeverit. 

Tendinţa ratei de adeverire, din anii 2010 şi 2011 (sem I) a fost în descreştere. Astfel, dacă în primii 

doi ani ai perioadei analizate, rata de adeverire era de 11%, spre sfîrşitul perioadei, rata a scăzut 

pînă la 6%. Una din cauze care a determinat scăderea ratei este numărul mare a petiţiilor 

neîntemeiate. Spre comparaţiae cu datele referitoare la investigaţiile produse în instituţii cu profil 

apropiat (în continuarea textului) vom releva şi alte cauze importante.  

Dinamica petiţiilor examinate de subdiviziunile MAI pe anii 2008-2011 (sem I) 

Petiţii depuse încadrate în următoarele 

categorii: 

Număr pe ani 

2008 2009 2010 2011 sem I media anuală 

Abuz de serviciu, încălcarea legislaţiei 734 546 615 103 632 

Cazuri adeverite 45 53 37 17 45 

Neîntreprinderea măsurilor pe infracţiuni 350 313 284 88 316 

Cazuri adeverite 45 39 19 6 34 

Acţiuni incorecte 627 2092 2863 1113 1861 

Cazuri adeverite 91 244 157 54 164 

Total depuse 1711 2951 3762 1304 2808 

Total adeverite 181 336 213 77 243 

 

Ponderea petiţiilor din numărul total, pe 

categorii 

% pe ani 

2008 2009 2010 2011 sem I 
media anuală 

(2008-2010) 

Abuz de serviciu, încălcarea legislaţiei 43% 18.5% 16.3% 7.9% 22.5% 

Cazuri adeverite (% din petiţii depuse) 6% 10% 6% 17% 7% 

Neîntreprinderea măsurilor pe infracţiuni 20% 10.6% 7.5% 6.7% 11.2% 

Cazuri adeverite (% din petiţii depuse) 13% 12% 7% 7% 11% 
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Acţiuni incorecte 37% 70.9% 76.1% 85.4% 66.3% 

Cazuri adeverite (% din petiţii depuse) 15% 12% 5% 5% 9% 

Total depuse 100% 100% 100% 100% 100% 

Total adeverite 11% 11% 6% 6% 9% 

 

În cadrul MAI nu se efectuează evidenţa unică a felului în care au fost finalizate petiţiile. O parte 

dintre datele referitoare la sancţiunile aplicate care sînt colectate de direcţiile MAI responsabile de 

examinarea petiţiilor,  vor fi prezentate în continuare. 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la efectuarea anchetei de serviciu în organele afacerilor 

interne, aprobat prin ordinul MAI nr. 218 din 10.09.2000, cu modificările şi completările ulterioare, 

de competenţa exclusivă a DISI ţine efectuarea anchetelor de serviciu a cazurilor de:  

- corupţie şi alte manifestări infracţionale în rîndul efectivului organelor afacerilor interne; 

- încălcarea legislaţiei sau disciplinei de serviciu de către persoane cu funcţii de răspundere din 

cadrul aparatului central al MAI, ofiţeri ai corpului suprem de comandă; 

- situaţii de conflict în rîndul efectivului organelor afacerilor interne, însoţite de acţiuni violente sau 

soldate cu consecinţe considerabile; 

- aplicarea neîntemeiată de către angajaţii organelor afacerilor interne a armelor de foc, forţei 

fizice sau mijloacelor speciale, sau cazurile de aplicare soldate cu decesul sau rănirea 

cetăţenilor; 

- deces sau rănire a angajaţilor organelor afacerilor interne în procesul exercitării obligaţiilor 

de serviciu; 

- sinucidere a colaboratorilor organelor afacerilor interne sau tentative premeditate de a 

săvîrşi astfel de acţiuni;    

- de dispariţie fără urmă a colaboratorilor organelor afacerilor interne. 

La indicaţia conducerii MAI, ancheta de serviciu, în cazurile menţionate, poate fi efectuată şi de altă 

subdiviziune. 

Pentru fixarea neîntîrziată a circumstanţelor cazurilor sus-indicate şi efectuarea investigaţiilor de 

neamînat, conducerea subdiviziunii din teritoriu este obligată să iniţieze de urgenţă ancheta de 

serviciu, cu efectuarea măsurilor corespunzătoare. 

Astfel, DISI examinează petiţiile parvenite în adresa acesteia, dacă ţin de competenţa ei, petiţiile dispuse 

spre examinare de către ministrul afacerilor interne, precum şi investighează abaterile din partea 

angajaţilor MAI relevate de sine stătător în urma măsurilor operative de investigaţie desfăşurate.  

Ancheta de serviciu se efectuează în termen de pînă la o lună (conform regulamentului)din ziua 

constatării abaterii disciplinare. 

Termenul anchetei de serviciu sau aplicării sancţiunii disciplinare poate fi suspendat în următoarele 

cazuri: 

- dacă vinovăţia persoanei urmează a fi constatată in cadrul unor investigaţii efectuate de alte 

organe de drept; 

- dacă persoana în privinţa căreia se efectuează ancheta de serviciu se află in deplasare în interes de 

serviciu, concediu anual de odihnă, în concediu de studii sau concediu medical; 

- dacă există alte împrejurări ce denotă imposibilitatea adoptării unei concluzii definitive. 

Dacă au decăzut motivele şi temeiurile suspendării, ancheta de serviciu suspendată urmează a fi 

reluată in baza unui raport. 

Astfel, în cazul pornirii cauzei penale pe faptele examinate în cadrul anchetei de serviciu, ancheta 

se suspendă pînă la adoptarea deciziei finale pe cauza penală. Însă, aplicarea sancţiunii disciplinare, 
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conform Codului muncii, art. 209, se permite nu mai tîrziu de o lună din ziua constatării ei, fără a 

lua în calcul timpul aflării salariatului în concediul anual de odihnă, în concediul de studii sau în 

concediul medical. Sancţiunea disciplinară nu poate fi aplicată după expirarea a 6 luni din ziua 

comiterii abaterii disciplinare, iar în urma reviziei sau a controlului activităţii economico-financiare 

– după expirarea a 2 ani de la data comiterii. În termenele indicate nu se include durata desfăşurării 

procedurii penale.  

Deoarece ancheta de serviciu, de regulă, anticipează pornirea urmăririi penale, devine dificilă 

includerea acesteia în termenul de 1 lună de la data constatării abaterii disciplinare, fapt ce exclude 

posibilitatea aplicării sancţiunii disciplinare angajatului pentru abaterile confirmate. 

Mai mult ca atît, în unele cazuri poliţistul este cercetat în cadrul anchetei de serviciu sau a cauzei 

penale, iar conducerea MAI nu cunoaşte despre acest fapt, ceea ce nu exclude posibilitatea 

promovării sau menţionării persoanei în cauză în această perioadă.  

Totodată, deoarece deseori corectitudinea acţiunilor poliţistului este examinată de către conducătorii 

săi nemijlociţi, rezultatele acestor cercetări nu sunt percepute cu încredere de către societate. 

Întrucît MAI nu duce o evidenţă unică a cazurilor menţionate, lipseşte o statistică unică a petiţiilor 

şi cazurilor de încălcare a drepturilor omului din partea angajaţilor MAI. Totuşi în baza datelor 

colectate prin evidenţa separată de direcţiile a MAI şi de organele procuraturii, putem observa 

anumite tendinţe de funcţionalitate a mecanismului pe care le vom detalia în continuare. 

Rezultatele examinării petiţiilor de organele procuraturii şi direcţiile  MAI în anii 2009-2010  

 

Cazuri examinate în baza 

procedurilor organelor 

procuraturii 

Cazuri examinate în baza mecanismului actual de 

investigare a cazurilor de încălcare a DO de către 

angajaţii MAI 

 

Petiţii examinate de org. 

proc. în legătură cu 

angajaţii MAI 

Petiţii examinate cu privire 

la angajaţii MAI, de 

direcţiile MAI în afara DISI  

Petiţii examinate de către 

DISI cu privire la 

angajaţii MAI 

 nr % nr % nr % 

Petiţii admise 2448 - 1888 - 1107 - 

Cazuri adeverite 676 27,6% 145 7,7% 88 8% 

Sancţiuni aplicate  - - 49 33,8% 41 47% 

 

Datele din tabelul prezentat arată că rata de cazuri adeverite, în cazul mecanismului aplicat de 

direcţiile MAI este de circa 8%, echivalent cu rata generală pe MAI prezentată mai sus. Pe de altă 

parte însă, în cazul procedurii aplicate de procuratură rata de cazuri adeverire este de 27,6%.   

 
Se constată, astfel că eficienţa mecanismului de investigare aplicat în cadrul procuraturii este mai 

mare decît în cazul mecanismului aplicat la MAI. Pornind de la presupunerea că natura petiţiilor 

referitoare la încălcările angajaţilor MAI primite de organele procuraturii şi de minister este 

asemănătorare, deducem că diferenţa dintre cele două rate este rezultatul deficienţelor pe care le are 



117 
 

actualul mecanism aplicat de MAI, care nu permite confirmarea tuturor cazurilor de încălcare. În 

lipsa unei evidenţe stricte, din interviurile realizate cu persoanele care implementeaza mecanismul 

de investigare în cadrul MAI, reiese că principala cauză a ratei mici de cazuri adeverite este baza 

probatorie deficitară şi subiectivismul responsabililor din subdiviziunile MAI care examinează 

petiţiile referitoare la proprii subalterni.  

Un alt aspect care reiese din analiza datelor reflectate mai sus ţine de sancţiunile aplicate în cazurile 

adeverite. Observăm că, în cazul direcţiilor MAI, rata de aplicare a sancţiunilor raportată la numărul 

de cazuri adeverite este de 34%. Ceva mai mare (47%) este rata de sancţiuni aplicate în cazul DISI, 

ceea ce indică asupra unei eficienţe sporite a DISI comparativ cu celelalte sudviziuni ale MAI. 

Conform datelor colectate de organele procuraturii, ştim că rata de aplicare a sancţiunilor în cazul 

sesizărilor făcute de acestea în cadrul exercitării controlului asupra respectării legislaţiei în 

activitatea de urmărire penală este de 28%. Apropierea acestei valori de rata înregistrată de către  

MAI arată că, la etapa aplicării sancţiunilor intervin impedimente similare. 

 

Totalul sesizărilor organelor procuraturii cu privire la angajaţii organelor de urmărire penală a 

MAI în anii 2009-2011 (sem I) 

 Cazuri examinate în baza procedurilor organelor procuraturii 

 

Sesizări făcute de subdiviziunile org. proc. cu privire la angajaţii organelor de 

urmărire penală a MAI 

 nr % 

Sesizări înaintate  1306 - 

Sancţiuni aplicate 369 28% 

 

Datele colectate de DUP pentru aceeaşi periodă (2009-2011 sem I) prezintă o situaţie diferită de cea 

care reiese din datele colectate de procuratură. 

 Sesizări primite de DUP 

 nr % 

Sesizări 220 100% 

Sancţionaţi 96 43,6% 

Ascultaţi 48 21,8% 

Total sancţiuni aplicate 144 65,4% 

 

În orice caz, pentru sesizările primite de DUP, datele relevă o rată mai mare de sancţiuni aplicate 

decît în cazul examinării petiţiilor. 

Conform informaţiei oferite de persoanele implicate în mecanismul de investigare, rata scăzută de 

aplicare a sancţiunilor pentru petiţiile examinate se datorează termenelor de prescripţie restrînse, 

care sînt depăşite de procedura de investigare, astfel că, la momentul impunerii sancţiunii 

disciplinare, aceasta este deja prescrisă. 

În afară de depăşirea termenului de prescripţie, sancţiunile disciplinare mai sînt evitate prin atacarea 

în judecată. Astfel, pe parcursul anilor 2007-2011, din totalul de 293 de hotărîri definitive 

pronunţate de instanţele de judecată, în 83 de cazuri sancţiunile disciplinare au fost anulate. Dintre 

acestea, 59 de cazuri au fost înregistrare în anii 2008-2011. Acest număr de cazuri este mai mare 

decît, de exemplu, numărul de sancţiuni dictate de DISI (57 de sancţiuni) în aceeaşi perioadă. Deşi 

nu se duce o evidenţă a temeiurilor invocate, din interviurile cu reprezentanţii direcţiilor implicate, 

reiese că cel mai des sînt invocate vicii de procedură în efectuarea investigaţiei sau anchetei 

disciplinare sau în aplicarea sancţiunii disciplinare. 

În medie, în ultimii  3 ani, circa 94 de materiale din totalul de petiţii examinate sînt remise anual de 

DISI spre examinare procuraturii în vederea stabilirii în acţiunile poliţiştilor a componenţei de 

infracţiune. 

Peste 200 anchete de serviciu se suspendă anual pînă la adoptarea deciziei în cadrul procesului de 

cercetare a cauzei penale. 
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Această dispersare creează dificultăţi în urmărirea tuturor etapelor cazului declarat de încălcare 

admisă de către colaboratorul de poliţie, cunoaşterea oportună a finalizării cercetărilor şi 

rezultatelor acestora, aplicării în termenele de prescripţie şi efectiv a sancţiunilor disciplinare 

adecvate încălcării şi creează impresia în rîndul angajaţilor şi cetăţenilor că ilegalitatea rămîne 

nepedepsită. 

Astfel, mecanismul actual de investigare a încălcărilor de către angajaţii MAI are mai multe lacune 

de ordin legal şi funcţional, ceea ce favorizează ineficienţa acestuia în rolul său de prevenire şi 

combatere a cazurilor de încălcare a drepturilor omului.  

Problema identificată în raport cu situaţia descrisă a fost definită ca Ineficienţa mecanismului de 

investigare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului de către angajaţii MAI.  

Ineficienţa mecanismului compromite rolul şi funcţiile primare ale MAI, provoacă neîncrederea 

populaţiei în această instituţie ca exponent al statului, cu consecinţe directe pentru imaginea, 

autoritatea şi funcţionalitatea autorităţii statului de ocrotire a normelor de drept. Argumentele 

referitoare la existenţa problemei au fost reflectate în efectele identificate în procesul analizei. 

Astfel, s-a constatat că există o percepţie general acceptată că angajaţii MAI care încalcă 

drepturile cetăţenilor rămîn nesancţionaţi. În ultimii ani au fost discutate public mai multe cazuri 

în care se presupune că angajaţii MAI, în special poliţişti, ar fi comis încălcări. Se ştie că în mai 

multe situaţii cetăţenii au depus petiţii în care solicitau investigarea acestor cazuri, fără a primi un 

răspuns sau au primit un răspuns formal care de fapt nu clarifica esenţa plîngerii. Din aceste 

considerente se crează impresia publică că plîngerile depuse nu sînt investigate şi că MAI nu-şi 

îndeplineşte atribuţiile potrivit legislaţiei în vigoare. Ineficienţa mecanismului de investigare în 

forma lui actuală încurajează încălcarea de către angajaţii MAI a legislaţiei prin faptul că 

întreţine impresia impunităţii celor care încalcă, şi contribuie la scăderea încrederii în această 

instituţie din partea societăţii.   

Principala manifestare a ineficienţei mecanismului se rezumă la faptul că angajaţii MAI încalcă 

legea, însă mecanismul actual nu este în măsură să asigure o combatere şi prevenire eficientă a 

fenomenului prin pîrghii disciplinare. Existenţa problemei are la bază un şir de cauze reflectate şi în 

informaţiile prezentate mai sus. Aceste cauze pot fi grupate generic în 2 categorii. Prima categorie 

include lacunele de ordin legislativ. Dintre acestea o cauză majoră este faptul că competenţe 

pentru investigarea cazurilor de încălcare a legii de către MAI, în special poliţie, au nu doar 

subdiviziunile MAI dar şi Procuratura, a cărei anchetă pentru cauzele penale şi administrative 

suspendă ancheta disciplinară internă.  

În cazul în care ancheta Procuraturii stabileşte că nu a fost comisă o faptă penală sau 

contravenţională, ancheta disciplinară poate fi reluată. Deficienţa mecanismului care intervine la 

această etapă constă în termenele de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare. 

Astfel, chiar dacă ancheta disciplinară este reluată în cazul concluziei procuraturii de lipsă în 

acţiunile poliţiştilor a componenţei de infracţiune, aceasta nu mai poate impune sancţiuni pentru 

abateri disciplinare comise după un termen de 6 luni (2 ani în cazul încălcărilor economico-

financiare) de la comiterea abaterii. Aşa cum anchetele Procuraturii durează de regulă mai mult de 

jumătate de an, termenii de prescripţie fac practic imposibilă sancţionarea abaterilor. O a treia cauză 

cu caracter legilstaiv care afectează eficienţa mecanismului de investigare se referă la 

incertitudinea competenţelor de desfăşurare a anchetei de serviciu în interiorul MAI. În acest 

sens, în lipsa unor prevederi explicite, ancheta poate fi efectuată de membrii aceleiaşi subdiviziuni 

(de ex. un vicecomisar anchetează un alt vicecomisar), sau de şefii direcţi (de ex. un vicecomisar 

anchetează un subordonat), aspect care afectează direct imparţialitatea şi corectitudinea anchetei.  

Acest şir de cauze cu caracter procedural fac ca mecanismul de investigare să nu fie clar şi doar 

parţial funcţional.  
Un al doilea set de cauze ţin de aspecte operaţionale ale procedurii de anchetare. Numărul total de 

persoane, angajaţi ai MAI care cad sub incidenţa mecanismului de investigaţie este destul de 

mare (circa 12 000 de persoane). Prin urmare, din acest număr există un număr semnificativ de 

încălcări care determină depunerea petiţiilor supuse examinării. Numărul de plîngeri este mare şi 

din cauza că cetăţenii care le depun nu cunosc competenţele şi limitele legale ale procedurii de 

anchetare internă şi depun petiţii care nu sînt de competenţa MAI. Volumul mare de petiţii (circa 
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2800 pe an) astfel acumulate, necesită pentru investigaţie o bază probatorie care este de cele mai 

multe ori dificil de obţinut dată fiind natura încălcărilor (lipsa de martori, lipsa de probe 

foto/video, altui gen de probe). Coroborate cu lipsa de cunoştinţe ale unora dintre conducătorii 

care trebuie să le examineze şi cu sistemul defectuos de comunicare dintre angajaţi şi societate, 

se ajunge la o situaţie în care petiţiile sînt examinate mai mult formal, iar răspunsurile oferite 

conţin un limbaj prea tehnic, care nu este suficient de explicit pentru petiţionari.  

Percepţia publică referitoare la angajaţii MAI confirmă tendinţele evidenţiate în datele statistice 

prezentate. Astfel, conform „Raportului analitic asupra victimizării”
 10

 elaborat de Fundaţia Soros 

Moldova în anul 2010 în anii 2008 şi 2010, poliţia a obţinut cel mai bun scor pentru investigarea şi 

descoperirea infracţiunilor şi cel mai mic scor pentru protejarea legii şi asigurarea drepturilor 

omului. Cercetarea din 2008 a arătat că nu a existat nici un efort concertat din partea poliţiei 

pentru a asigura drepturile omului şi respectul faţă de lege de către membrii săi; poate răspunsul 

poliţiei la dezordinea publică din aprilie 2009 a pătat în continuare imaginea poliţiei. O îngrijorare 

particulară în prezentul raport este creşterea abuzurilor poliţiei faţă de suspecţi 
In sondajul din 2010 oamenii au fost întrebaţi daca au fost reţinuţi sau chemaţi la poliţie în ultimii cinci ani. 

Rezultatele arata ca 13% dintre bărbaţi si 5% dintre femeile din Republica Moldova au declarat că au fost 

reţinuţi sau chemaţi la poliţie în ultimii cinci ani. Întrebarea nu a fost în legătură cu un anumit tip de poliţie, 

ci s-a referit la orice nivel sau tip de ofiţer de poliţie. Dintre cei reţinuţi sau chemaţi la politie, 40% dintre 

bărbaţi au declarat ca au fost bătuţi sau rău trataţi, în timp ce 21% dintre femei au afirmat ca au fost supuse 

relelor tratamente de către poliţişti. Aceasta înseamnă ca peste 71.000 de bărbaţi şi aproape 16.000 de 

femei au fost reţinuţi si supuşi relelor tratamente în ultimii cinci ani. Dintre bărbaţii reţinuţi sau chemaţi la 

politie, 15% au afirmat ca au fost chiar bătuţi. Aceasta înseamnă că aproximativ 27.000 de bărbaţi au fost 

reţinuţi şi bătuţi în ultimii cinci ani. 

 

Doar 47% dintre persoanele reţinute sau chemate la politie au afirmat că le-au fost explicate drepturile de 

către poliţişti. Neexplicarea drepturilor a fost asociata cu bătaia sau cu relele tratamente: doar 5% dintre 

aceia care au declarat ca le-au fost explicate drepturile, au afirmat, de asemenea, că au fost trataţi 

necorespunzător (bătuţi sau supuşi relelor tratamente). Ceea ce este comparabil cu cei 60% abuzaţi care au 

afirmat ca nu li s-au explicat drepturile. 

 

 

Scopul şi obiectivele politicii publice 
 

Scop 

Îmbunătăţirea mecanismului de investigare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului de către 

angajaţii MAI 

 

 

Obiectiv specific 1 

Asigurarea începînd cu 01.01.2014 a aplicării sancţiunilor în toate cazurile adeverite (100%) de 

încălcare a drepturilor omului de către angajaţii MAI 

 

Obiectiv specific 2 

Reducerea cu 20% a ratei de încălcare (raportată la numărul de angajaţi) a drepturilor omului de 

către angajaţii MAI pînă la 31.12.2014 

 

Beneficiarii politicii publice 

                                                 
10

 http://www.soros.md/files/publications/documents/Victimisation%20Survey.pdf 

 

http://www.soros.md/files/publications/documents/Victimisation%20Survey.pdf
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 Cetăţenii RM şi alte persoane care se află în jurisdicţia MAI prin scăderea probabilităţii unor 

încălcări împotriva lor 

 Cetăţenii prejudiciaţi, afectaţi de încălcările angajaţilor MAI 

 Toţi cetăţenii, prin creşterea nivelului de siguranţă în general, atractivităţii ţării sub aspectul 

investiţional, de afaceri, de turism etc. 

 Angajaţii MAI în aspecte de mediu de lucru mai transparent  

 MAI la nivel de imagine şi credibilitate în societate 

 Statul, în general, pe plan internaţional 

Opțiunile de soluționare a problemei 

 Opţiunea 1  

 Status-quo – neintervenţia 

  

 Opţiunea 2 

 Atribuirea competenţelor exclusive Direcţiei investigaţii şi securitate internă de examinare a 

plîngerilor cu rezervarea dreptului conducătorilor de a iniţia anchete pe încălcările 

subalternilor relevate de sine stătător. 

  

 Opţiunea 3 

 Crearea unei instituţii noi specializate pe investigaţiile disciplinare pentru angajaţii 

Ministerului Afacerilor Interne; 

 



121 
 

Analiza opţiunilor 

 

Opţiunea 1. Status Quo – neintervenţia 

Această opţiune presupune păstrarea mecanismului actual de investigare a cazurilor de încălcare a 

drepturilor omului de către angajaţii MAI. Prezentarea situaţiei actuale este făcută în mare parte în 

secţiunea de descriere a problemei a prezentului document. Conform datelor prezentate, în următorii 

ani, vom asista la o rată similară de cazuri. 

 

Beneficii 

În eventualitatea menţinerii actualului mecanism de investigare, se vor păstra probabil neschimbate 

ratele de cazuri adeverite şi de sancţiuni aplicate. Pentru ultimii ani, rata de cazuri adeverite la 

nivelul MAI este de circa 8%, iar rata de sancţiuni aplicate este de circa 28% din cazurile adeverite. 

 Mecanismul este util pentru sancţionarea unei părţi a încălcărilor angajaţilor MAI. Existenţa unui 

procent de sancţiuni face ca mecanismul să-şi îndeplinească parţial şi rolul preventiv, deşi după cum 

am arătat în descrierea problemei, evitarea sancţiunilor se produce şi prin anularea acestora în 

procedură judiciară în urma invocării diverselor vicii de procedură. Avînd în vedere eficienţa 

scăzută, păstrarea mecanismului se justifică în cazul lipsei unei alternative. 

În condiţiile descrise, opţiunea curentă nu va putea contribui la realizarea obiectivelor stabilite. Rata 

de sancţiuni va rămîne neschimbată şi, prin urmare, nu va fi realizat obiectivul 1 de asigurare a unei 

rate de sancţionare de 100%.  În această situaţie, cînd mecanismul de investigare are deficienţe 

evidente, acesta nu va putea contribui la reducerea ratei de încălcări a drepturilor omului de către 

angajaţii MAI.  

 

Impact fiscal 

Impactul fiscal anual al opţiunii este de 1,675 de milioane de lei. 

La calcularea impactului fiscal au fost luate în considerare costul anual de examinare a petiţiilor de 

către angajaţii DISI (582 de petiţii anual) şi de către angajaţii celorlalte subdiviziuni ale MAI (2176 

de petiţii anual), la care s-a adăugat costul anual pentru deplasările făcute pentru investigaţii (40% 

din cazuri).  

 

 

Impact administrativ 

În eventualitatea păstrării situaţiei actuale nu va exista un impact administrativ. Totuşi în contextul 

reformei MAI, o dată cu schimbarea statutului angajaţilor şi a subdiviziunilor, va fi necesară şi 

modificarea cadrului normativ pentru aplicarea mecanismului de investigare. 

 

Impact social 
Rata scăzută de cazuri adeverite şi de sancţiuni duce la menţinerea impresiei de impunitate care permite 

perpetuarea unor comportamente antisociale în rîndurile angajaţilor MAI. Cei care suferă în primul rînd sînt 

cetăţenii, ale căror drepturi vor fi în continuare încălcate, fără consecinţe pentru cea mai mare parte a 

angajaţilor MAI care le încalcă aceste drepturi.  

Actualul mecanism se bucură de o credibilitate scăzută din partea populaţiei. După cum e arătat şi la 

descrierea problemei, percepţia populaţiei despre felul în care sînt investigate cazurile interne este 

defavorabilă MAI..  În baza sondajelor de opinie interne şi externe (Raportul analitic asupra victimizării, 

Soros 2010 ş.a. circa 53% din populaţie consideră că poliţia nu reuşeşte să le protejeze drepturile. Această 

situaţie nu se va schimba cu menţinerea actualului sistem de investigare a încălcărilor de către angajaţii 

subdiviziunilor MAI. 

 

Nu există evidenţe care să indice asupra dimensiunii gender a impactului social. 
 

Impact economic 

Pentru moment nu există evidenţe care să indice asupra unui impact economic al opţiunii.  
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Impact ecologic 

Pentru moment nu există evidenţe care să indice asupra unui impact ecologic al opţiunii. 

 

Riscuri 

Menţinerea actualei stări de fapt va avea ca rezultate previzibile acelaşi număr scăzut de sancţiuni 

aplicate şi incidenţă mică a cazurilor de încălcare adeverite prin investigaţiile interne.  Acest lucru 

înseamnă că mecanismul va funcţiona doar parţial şi nu-şi va înfăptui pe deplin funcţiile pentru care 

a fost instituit şi anume de prevenire şi de pedepsire.   

Există o lipsă de interes pentru ocuparea funcţiilor responsabile de investigaţiile din cadrul 

mecanismului de investigare, în cadrul DISI. 

 

Opţiunea 2. Atribuirea competenţelor exclusive Direcţiei investigaţii şi securitate internă de 

examinare a plîngerilor cu rezervarea dreptului conducătorilor de subdiviziuni de a iniţia 

anchete pe încălcările subalternilor relevate de sine stătător. 

Opţiunea presupune concentrarea atribuţiilor de examinare a plîngerilor exclusiv în competenţele 

Direcţiei investigaţii şi securitate internă a MAI. Acest lucru se face cu intenţia separării procedurii 

de examinare a cazurilor de încălare a drepturilor omului de structurile subordonate MAI. Conform 

opţiunii, conducătorii subdiviziunilor MAI vor avea dreptul să iniţieze examinarea doar încălcărilor 

subalternilor pornite prin autosesizare / din proprie iniţiativă pe baza propriilor constatări sau 

observaţii. DISI va asigura controlul calităţii examinării şi a deciziilor adoptate, chiar şi în cazul 

remiterii unui anumit număr de petiţii către subdiviziunile MAI, precum şi a unei evidenţe clare (în 

baza unui soft) a încălcărilor şi sancţiunilor aplicate 

Suplimentar, vor fi modificate o serie de acte normative şi legislative (enumerate mai jos în lista de 

acţiuni) prin care vor fi extinse termenele de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor şi separată 

procedura disciplinară de celelalte tipuri de anchete..  

Conform opţiunii angajaţii secţiilor de securitate internă desconcentrate în subdiviziunile MAI, vor 

trece în subordonarea unică a DISI. În cadrul DISI, în prezent, activează 18 persoane, dintre care 6 

în funcţii responsabile de examinarea petiţiilor. Pentru investigarea numărului total de petiţii adresat 

DISI va avea nevoie de 24 funcţii suplimentare. În cadrul secţiilor de securitate internă activează în 

prezent 22 de persoane. Statutul actual al acestor angajaţi prevede subordonare dublă atît faţă de 

DISI, cît şi faţă de şeful subdiviziunii în care activează, fapt ce nu asigură o imparţialitate suficientă 

în acţiunile şi concluziile acestora. Totodată, datorită dublei subordonări, aceşti angajaţi sînt 

implicaţi mai puţin în activitatea DISI. Prin trecerea celor 22 de funcţii în subordonare unică faţa de 

DISI se va mări capacitatea DISI de procesare a cazurilor care necesită investigaţie. Suplimentar 

vor mai fi create 2 funcţii noi pentru completarea necesarului de 24. Astfel, numărul de angajaţi 

DISI va creşte de la 18 la 42 de persoane şi va fi evitată dubla subordonare a angajaţilor secţiilor. 

După cum arată şi datele statistice (prezentate în descrierea problemei) rata de aplicare a 

sancţiunilor în cazul petiţiilor examinate de DISI este cu 13% mai mare decît în cazul altor 

subdiviziuni MAI. Aceste date indică asupra eficienţei mai mari în lucrul DISI legat de examinarea 

petiţiilor comparativ cu celelalte subdiviziuni MAI.  

Opţiunea mai presupune utilizarea unui program de evidenţă a datelor care va permite colectarea 

dezagregată a informaţiei cantitative şi calitative.   

 

 

Beneficii 

Prin scoaterea procedurii de examinare din competenţele subdiviziunilor MAI (cu excepţiile 

menţionate) se asigură independenţa şi obiectivitatea sporită a responsabililor de investigaţie. 

Examinarea petiţiilor şi anchetele de serviciu vor fi de competenţa DISI, ai cărei colaboratori sînt 

specializaţi pe efectuarea investigaţiilor şi anchetelor interne, fapt care asigură un grad mai mare de 

profesionism şi acurateţe, ceea ce în consecinţă va duce la un procent mai mare de cazuri probate şi 

adeverite. 

Prin trecerea angajaţilor secţiilor de securitate internă în administrarea financiară a DISI va fi exclus 

riscul subordonării acestora în faţa conducătorilor subdiviziunilor în care sînt desconcentraţi la 
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moment. Prin eliminarea dependenţei de conducătorii subdiviziunilor, aceşti angajaţi îşi vor putea 

executa fără ingerinţe responsabilităţile şi competenţele.  

Extinderea termenelor de prescripţie va facilita aplicarea sancţiunilor în timp util, ceea ce va duce la 

creşterea ponderii sancţiunilor aplicate. 

Pe baza datelor statistice colectate prin evidenţa unică pe care o va duce-o DISI se va putea crea o 

înţelegere complexă a integrităţii personale a angajaţilor MAI şi a nuanţelor existente.  

 

 Acţiuni 

- Modificarea Regulamentului instituit prin Ordinul 218 (în materie de termen, procedură, 

bază probatorie) (mecanismul şi rezultatele anchetei trebuie să fie clar precizate) 

- Modificarea Codului muncii art. 209 (modificarea termenului de prescripţie din cauza căruia 

nu se pot aplica o parte dintre sancţiuni) 

- Modificarea / revizuirea statelor de personal ale DISI pentru a putea examina nr. total de 

petiţii parvenite anual 

- Modificarea ordinului intern cu privire la procedura de examinare a petiţiilor (nr 286) 

- Instituirea unei evidenţe electronice unice a cazurilor de încălcare a drepturilor omului de 

către angajaţii MAI. (poate fi folosit programul utilizat începînd din 2011 de Secretariatul 

MAI). Evidenţa trebuie să cuprindă informaţia referitoare la (numărul de 

petiţii/sesizări/apeluri, numărul de cazuri adeverite, numărul de sancţiuni aplicate, numărul 

de sancţiuni anulate, încadrarea legală). 

- Schimbarea statutului angajaţilor secţiilor de securitate internă din subdiviziunile MAI prin 

trecerea lor în subordonarea unică a DISI. 

 

Impact fiscal 

Impactul fiscal al opţiunii este de 3,256 de milioane de lei, dintre care 2,488 de milioane cost anual 

şi 0,768 milioane costuri unice. 

La calcularea impactului fiscal au fost luate în considerare costul anual de examinare a petiţiilor de 

către angajaţii DISI (100% din petiţii) şi de către angajaţii celorlalte subdiviziuni ale MAI în 

eventualitatea remiterii cazurilor mai puţin grave (20%), la care s-a adăugat costul anual pentru 

deplasările făcute pentru investigaţii (90% din cazuri) şi remunerarea anuală pentru 2 funcţii 

suplimentare necesare în DISI pentru examinarea petiţiilor.  Suplimentar la costurile anuale s-au 

mai adăugat costurile unice formate din costul de achiziţii a 4 maşini noi necesare pentru numărul 

mărit al angajaţilor DISI şi costul de achiziţii a 24 de seturi mobilă/utilităţi pentru amenajarea 

locului de muncă pentru cele 24 de funcţii noi din componenţa DISI. 

Pentru programul electronic de evidenţă nu se vor aloca costuri suplimentare. Va fi utilizat un 

model existent folosit în MAI. 

 

Impact administrativ 

Vor fi modificate următoarele acte normative şi legislative: 

- Regulamentului instituit prin Ordinul 218 (în materie de termen, procedură, bază probatorie) 

(mecanismul şi rezultatele anchetei trebuie să fie clar precizate) 

- Codului muncii, art 209 (modificarea termenelor de prescripţie) 

- Ordinul intern cu privire la procedura de examinare a petiţiilor (nr 286) 
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DISI ar deveni unica subdiviziune abilitată cu examinarea plîngerilor. În acest context va creşte 

numărul de personal al DISI de circa trei ori, pentru a putea face faţă numărului sporit de petiţii. Va 

apărea necesitatea alocării de spaţiu suplimentar pentru angajaţii DISI.  

 

Impact social 

DISI va deveni autoritatea unică care va gestiona investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor 

omului din cadrul MAI. Din acest motiv DISI va fi percepută de angajaţii MAI ca un organ de 

control şi pedeapsă, fapt ce poate crea o atitudine negativă faţă de persoanele care vor activa în 

cadrul direcţiei. Pe de altă parte, va creşte rata şi implicit numărul de sancţiuni disciplinare aplicate, 

ceea ce va determina o echitate morală pentru persoanele cărora le-au fost încălcate drepturile. În 

timp, aplicarea sancţiunilor pentru toate cazurile adeverite va face ca angajaţii MAI  să respecte 

într-o măsură mai mare prevederile legale, şi va determina un comportament mai corect din partea 

angajaţilor MAI. În consecinţă acest lucru va contribui la îmbunătăţirea imaginii poliţiei şi a MAI. 

Încrederea populaţiei în acţiunile poliţiei va creşte.  

Nu există evidenţe care să indice asupra dimensiunii gender a impactului social. Datorită 

programului de evidenţă electronică a datelor, va fi posibilă dezagregarea datelor pe mai multe 

criterii, inclusiv criteriul gender. 

 

Impact economic 

Pentru moment nu există statistici care să indice asupra unui impact economic direct al opţiunii. 

Însă, în urma diminuării abaterilor comise de angajaţii poliţiei şi creşterii responsabilităţii acestora, 

va spori nivelul de siguranţă al cetăţenilor şi străinilor în ţară, precum şi concluziile experţilor 

internaţionali privind atractivitatea investiţională, de afaceri, de turism etc., fapt ce condiţionează şi 

un impact economic benefic indirect.    

 

Impact ecologic 

Pentru moment nu există evidenţe care să indice asupra unui impact ecologic al opţiunii. 

 

Riscuri 

Atribuirea competenţelor de examinare exclusiv DISI ar putea favoriza apariţia fenomenului de 

corupţie în rîndul persoanelor delegate cu aceste competenţa de examinare.  Din cauza atitudinii 

negative din partea celorlalţi angajaţi ai MAI, s-ar putea să scadă interesul pentru ocuparea 

funcţiilor din cadrul DISI. 

Chiar dacă cei 22 de angajaţi din secţiile de securitate internă vor trece în subordinea unică a DISI, 

datorită faptului că se vor afla desconcentraţi în subdiviziunile MAI, vulnerabilitatea lor la influenţa 

din partea şefului subdiviziunii va creşte, ceea ce poate determina o dublă subordonare, sau chiar 

unică subordonare locală. Acest lucru va influenţa evident negativ obiectivitate şi imparţialitatea 

angajatului DISI. 

Există o lipsă de interes pentru ocuparea funcţiilor responsabile de investigaţiile din cadrul 

mecanismului de investigare, în cadrul DISI. 

În eventualitatea creşterii ratei de sancţiuni ar putea creşte numărul de petiţii depuse de persoanele 

expuse unor situaţii susceptibile de încălcări în anterior.  
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Opţiunea 3. Crearea unei instituţii noi specializate pe investigaţiile disciplinare pentru 

angajaţii Ministerului Afacerilor Interne; 
Opţiunea presupune „scoaterea” mecanismului de investigare a plîngerilor în privinţa angajaţilor 

din subordinea MAI, prin crearea unei noi instituţii sau a unei subdiviziuni numite convenţional 

Ombudsmanul pe afaceri interne. 

Conform opţiunii, conducătorii subdiviziunilor MAI vor avea dreptul să iniţieze doar anchete pe 

încălcările subalternilor pe baza propriilor constatări sau observaţii. 

În cadrul instituţiei va fi utlilizat un program de evidenţă a datelor care va permite colectarea 

dezagregată a informţiei cantitative şi calitative.   

Opţiunea presupune separarea mecanismului de investigare de structurile de poliţie.  

Conform mediei anuale de petiţii depuse în anii precedenţi (2808 de petiţii) şi a zilelor/persoană 

necesare pentru examinarea unei petiţii (3 zile/persoană), noua instituţie va avea nevoie de circa 33 

de funcţii pentru examinarea petiţiilor. Suplimentar a fost evaluată necesitatea a încă 5 funcţii 

administrative pentru a asigura funcţionalitatea instituţiei. În total noua instituţie va avea 38 de 

funcţii. 

Beneficii 

Funcţionarea mecanismului de investigare în afara MAI va asigura lipsa oricăror ingerinţe din 

partea Ministerului. Angajaţii noii instituţii nu vor fi afectaţi de relaţiile profesionale cu cei pe care 

îi vor investiga. Aceşti factori vor asigura independenţa şi obiectivitatea sporită a responsabililor de 

investigaţie. 

Extinderea termenelor de prescripţie va facilita aplicarea sancţiunilor în timp util, ceea ce va duce la 

creşterea ponderii sancţiunilor aplicate. 

Pe baza datelor statistice colectate prin evidenţa unică pe care o va duce-o instituţia se va putea crea 

o înţelegere complexă a integrităţii personale a angajaţilor MAI şi a nuanţelor existente.  

Prin existenţa unor pîrghii legale de verificare şi control, rata de sancţiuni aplicate de către MAI  în 

urma  recomandărilor venite la finalul investigaţiilor, va creşte pînă la 100%. 

Acţiunile care trebuiesc întreprinse în cadrul opţiunii 

- Crearea unităţii Ombudsmanului AI – identificarea sediului, elaborarea şi aprobarea cadrului 

normativ, selectarea şi angajarea personalului, instruirea iniţială a acestuia. 

- Va fi instituită o evidenţă electronică unică a cazurilor de încălcare a drepturilor omului de 

către angajaţii MAI. (poate fi folosit programul analogic celui utilizat de Secretariatul MAI). 

- Modificarea regulamentului ordin 218 (termen, procedură, baza probatorie) (mecanismul şi 

rezultatele anchetei trebuie să fie clar precizate) 

- Modificarea ordinului intern cu privire la procedura de examinare a petiţiilor (nr 286) 

- Modificarea Codului muncii art 209 (termen de prescripţie generală 3 ani) 

- Stabilirea pînă la sfîrşitul anului 2012 a competenţelor şi procedurii de investigare a 

cazurilor de încălcare a drepturilor omului de către angajaţii MAI. 

Impact fiscal 

Impactul fiscal al opţiunii este de 6,661 de milioane de lei, dintre care 4,975 de milioane cost anual 

şi 1,686 milioane costuri unice. 

La calcularea impactului fiscal au fost luate în considerare costul anual de remunerare a 35 de 

funcţii din cadrul instituţiei nou create, costul deplasărilor în teritoriu  pentru examinarea petiţiilor 

(100% din cazuri) şi costul de întreţinere a spaţiului instituţiei. Suplimentar au fost luate în calcul 

costurile unice pentru elaborarea programului de evidenţă, achiziţii de maşini (10 unităţi) şi achiziţii 

a 35 de seturi mobilă/utilităţi pentru amenajarea locului de muncă pentru cele 35 de funcţii noi din 

componenţa DISI. 

Impact administrativ 
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Va fi creată o instituţie nouă pentru care va trebui stabilit cadrul legal de activitate. Vor fi create 

structuri noi pentru asigurarea funcţionalităţii. Va trebui modificată legea în sensul atribuirii de 

competenţe care să le permită desfăşurarea anchetelor disciplinare. 

Noua structură nu va putea aplica sancţiuni, iar rezultatele investigaţiilor vor avea caracter de 

recomandare pentru MAI. 

Vor fi modificate următoarele acte normative şi legislative: 

- Regulamentul instituit prin Ordinul 218 (în materie de termen, procedură, bază probatorie) 

(mecanismul şi rezultatele anchetei trebuie să fie clar precizate) 

- Codul muncii, art. 209 (modificarea termenelor de prescripţie) 

- Ordinul intern cu privire la procedura de examinare a petiţiilor (nr 286) 

- Alte acte 

Impact social 

Constatările efectuate de noul organ independent de cercetare vor spori responsabilitatea 

angajatorului din cadrul MAI pentru aplicarea unei sancţiuni corespunzătoare.  

Noua entitate se va bucura de o încredere mai mare din partea cetăţenilor, datorată în principal 

credibilităţii sporită pentru oamenii din afara sistemului care vor fi responsabili de investigaţii. 

Prin publicarea rapoartelor periodice cu privire la rezultatele cercetărilor efectuate de Ombudsman, 

unde sunt relatate cauzele încălcărilor admise, sau demonstrate responsabilităţile şi altor autorităţi 

situaţiile care îi nemulţumesc pe petiţionari, va spori încrederea cetăţenilor în organele poliţiei. 

Atribuirea competenţelor de cercetare a petiţiilor în privinţa angajaţilor MAI unui organ 

independent va spori responsabilitatea angajaţilor şi conducătorilor acestora pentru indicaţiile date 

subalternilor. 
 

Nu există evidenţe care să indice asupra dimensiunii gender a impactului social. Datorită 

programului de evidenţă electronică a datelor, va fi posibilă dezagregarea datelor pe mai multe 

criterii, inclusiv criteriul gender. 

Impact economic 

Pentru moment nu există statistici care să indice asupra unui impact economic direct al opţiunii. 

Însă, în urma diminuării abaterilor comise de angajaţii poliţiei şi creşterii responsabilităţii acestora, 

va spori nivelul de siguranţă al cetăţenilor şi străinilor în ţară, precum şi concluziile experţilor 

internaţionali privind atractivitatea investiţională, de afaceri, de turism etc., fapt ce condiţionează şi 

un impact economic benefic indirect.    

Impact ecologic 

Pentru moment nu există evidenţe care să indice asupra unui impact ecologic al opţiunii. 

Riscuri 

Ombudsmanul AI fiind o instituţie din afara sistemului MAI ar putea întîmpina dificultăţi în 

colectarea de date şi informaţii în procesul de investigare şi anchetare. Ponderea cazurilor adeverite 

în cadrul cercetărilor efectuate de  Ombudsman poate să nu depăşească rezultatele anchetelor 

desfăşurate de subdiviziunile MAI. Totodată, perioada de tranziţie de la actualul sistem la 

Ombudsman AI ar putea fi extinsă şi, ca rezultat, să ducă la ineficienţa noului model propus. 

 

Sancţiunile stabilite de Ombudsman nu vor avea caracter obligatoriu, vor purta doar caracter de 

recomandare, pentru care subdiviziunile MAI nu vor avea obligativitatea aplicării.  Din acest motiv 

va fi nevoie de crearea unor pîrghii legitime de control a aplicării sancţiunilor recomandate. 

 



127 
 

Sinteza procesului de elaborare şi consultare 
 

Procesul de elaborare a propunerii de politici publice a început cu elaborarea planului de lucru şi cu 

crearea grupului de lucru, care au fost aprobate prin Dispoziţia MAI nr.  14/763 din  17 august 2011 

“Cu privire la constituirea grupului de lucru pentru modernizarea mecanismului de investigare a 

cazurilor de încălcare de către organele de poliţie a drepturilor cetăţenilor”. 

Pentru diversificarea opiniilor şi pentru lărgirea ariei de expertiză, pe lîngă specialiştii din minister, 

în grupul de lucru au fost invitaţi şi experţi din societatea civilă. Grupul de lucru a avut următoarea 

componenţă: 

- Irina Mihalachi – Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Ministerul 

Afacerilor Interne 

- Valentin Gorgan - Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Ministerul 

Afacerilor Interne 

-  Vitalie Dimin - Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Ministerul 

Afacerilor Interne 

- Sergiu Țurcanu - Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Ministerul 

Afacerilor Interne 

- Alexandru Lupan - Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, 

Ministerul Afacerilor Interne 

- Eugeniu Șevciuc - Direcţia investigaţie şi securitate internă, Ministerul Afacerilor Interne 

- Veaceslav Zaporojan - Direcţia generală resurse umane, Ministerul Afacerilor Interne 

- Raşid Mstoev – Departamentul urmărire penală, Ministerul Afacerilor Interne 

- Vitalie Ursu – Departamentul poliţie, Ministerul Afacerilor Interne 

- Alexei Batco – Direcţia juridică, Ministerul Afacerilor Interne 

- Gheorghe Ursoi – Cancelaria de Stat 

- Florin Gîscă – expert al proiectului CCMPP 

- Ion Gonţa – consultant al proiectului CCMPP 

- Ion Dorogoi – Institutul pentru drepturile omului din Moldova 

- Serghei Ostaf – Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului, CReDO 

 

La elaborarea documentului a fost utilizată informaţia şi datele statistice oferite de subdiviziunile 

Ministerului Afacerilor Interne (Secretariatul MAI, Direcţia investigaţii şi securitate internă, 

Direcţia generală poliţie ordine publică, Departamentul urmărire penală, Direcţia generală servicii 

operative, Direcţia juridică, Direcţia generală economie şi finanţe), Procuratura Generală, Biroul 

naţional de statistică, Fundaţia Soros Moldova, precum şi alte surse secundare. 
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Procesul de consultare publică pe marginea propunerii de politici curente a fost lansat pe data de 

16.11.2011
11

. În procesul consultării a fost solicitată expres opinia individuală a următoarelor 

instituţii şi organizaţii: 

- Proiectul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

- Asociaţia Promo - LEX 

- Institutul pentru Reforme Penale 

- Institutul de Politici Publice 

- Amnesty International Moldova 

- Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul” 

- Fundaţia Soros Moldova 

- Biroul Asociat de Avocaţi Panţîru şi Străisteanu 

Pe data de 08.12.2011 în incinta Ministerului Afacerilor Interne a fost organizată masa rotundă
12

 

pentru discutarea propunerilor şi comentariilor pe marginea propunerii. La masa rotundă au 

participat următoarele persoane: 

- Igor Grosu - proiectul CCMPP 

- Alexei Batco – Direcţia juridică, Ministerul Afacerilor Interne 

- Cristina Botnariuc – Secţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor Ministerul Justiţiei 

- Oxana Guţu - proiectul CCMPP 

- Mircea Eşanu - Proiectul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare 

- Oleg Ciubotaru - Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Ministerul 

Afacerilor Interne 

- Veaceslav Zaporojan - Direcţia generală resurse umane, Ministerul Afacerilor Interne 

- Eugeniu Șevciuc - Direcţia investigaţie şi securitate internă, Ministerul Afacerilor Interne 

- Vladimir Angheluş - DAPI a Departamentului urmărire penală, Ministerul Afacerilor Interne 

- Irina Mihalachi – Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Ministerul 

Afacerilor Interne 

- Vladimir Ţurcan - Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Ministerul 

Afacerilor Interne 

                                                 
11

 Anunțul de lansare a consultărilor publice pe marginea propunerii curente: http://www.mai.md/anunturi_pub 

Propunerea de politci publice în varianta supusă consultării: 

http://www.mai.md/sites/default/files/PPP%20MAI%20Mecanism%202011.11.09%20prepublic%201.doc 

12
 Știrea despre desfășurarea mesei rotunde de consultări publice: http://www.mai.md/content/10667 

http://www.mai.md/anunturi_pub
http://www.mai.md/sites/default/files/PPP%20MAI%20Mecanism%202011.11.09%20prepublic%201.doc
http://www.mai.md/content/10667
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- Chiril Moţpan - Direcţia informare şi relaţii cu publicul, Ministerul Afacerilor Interne 

- Vitalie Ursu – Departamentul poliţie, Ministerul Afacerilor Interne 

- Pavel Postica – Asociaţia Promo - LEX 

- Florin Gîscă – expert al proiectului CCMPP 

- Ion Gonţa – consultant al proiectului CCMPP 

- Alexandru Lupan - Direcţia generală analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, 

Ministerul Afacerilor Interne 

Participanţii la masa rotundă au accentuat importanţa problemei abordate atît pentru societate, cît şi 

pentru MAI. Comentariile s-au axat pe scopul şi obiectivele Propunerii de politică publică, cît şi pe 

modul în care urmează să fie implementată o opţiune sau alta. 

Cele mai multe propuneri au venit din partea reprezentanţilor Promo-LEX şi UNDP.  

Reprezentantul Promo-LEX (Dl. Pavel Postica) a formulat cîteva propuneri vis-a-vis de scopul 

documentului: „ … formulatea unor obiective noi pe lîngă cele propuse în document care ar duce 

la prevenirea şi/sau înlăturarea cauzelor permisive încălcării drepturilor omului de către angajaţii 

MAI. În acest sens ar trebui completat şi setul de acţiuni propus...” .  Totodată, dînsul a venit cu 

propunerea de „a analiza în cadrul opţiunilor posibilitatea separării cercetării şi sancţionării prin 

instituirea în cadrul MAI a unui mecanism de luare a deciziilor privind încălcările angajaţilor MAI 

şi aplicarea sancţiunilor,  în competenţa unui consiliu format din reprezentanţi ai mai multor 

structuri (asemănător cu mecanismul existent la Consiliul Superior al Magistraturii).” 

Referindu-se la opţiunea 1 (atribuirea competenţelor exclusive Direcţiei investigaţii şi securitate 

internă de examinare a plîngerilor cu rezervarea dreptului conducătorilor de subdiviziuni de a iniţia 

anchete pe încălcările subalternilor relevate de sine stătător), dl. Postică şi-a exprimat îngrijorarea 

că colaboratorii DISI nu vor fi suficient de pregătiţi să examineze toate cauzele specific segmentelor 

existente. În acest sens propunerea a constat în angajarea specialiştilor pe aspecte ramurale pentru a 

spori compenţele lor de lucru. 

Reprezentantul UNDP (Dl. Mircea Eşanu) a menţionat faptul că „e necesar de optimizat şi 

monitorizat modul de depunere şi prelucrare a petiţiilor de către cetăţeni în adresa MAI.“ Totodată 

a fost propusă completarea descrierii problemei cu componenta Drepturilor Omului: „să fie descrise 

într-o listă subiectele specifice care cad sub incidenţa mecanismului analizat”. Dînsul s-a referit, de 

asemenea, la indicatorii propuşi, menţionînd că „aceştia ar trebui să fie mai focusaţi pentru 

evaluarea impactului politicii”. Pentru opţiunea 1 dl Eşanu a propus completarea descrierii cu lista 

competenţelor clare ce îi vor reveni DISI.  

Referindu-se la opţiunea 2 (Crearea unei instituţii noi specializate pe investigaţiile disciplinare 

pentru angajaţii Ministerului Afacerilor Interne) dl. Eşanu a menţionat faptul „că Instituţia 

Ombudsmanului (din experienţă) nu acoperă 100% activitatea de investigare a încălcărilor 

Drepturilor Omului. Există şi instituţii complementare în acest sens, rolul cărora trebuie specificat 

în document. În foarte puţine state Omudsmanul preia funcţiile de investigaţie ”. În viziunea Dlui 

Eşanu: „opţiunea 2 şi opţiunea 3 sînt complementare”. 

Ca finalitate, în baza sugestiilor şi comentariilor venite, documentul a fost revizuit, completat şi 

prezentat spre aprobare Comitetului Interministerial pentru Planificare Strategică. 
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Propunerea de politici publice în varianta curentă se bazează pe recomandările şi sugestiile oferite 

de  părţile consultate. În procesul de definitivare a propunerii, anumite propuneri sau sugestii nu au 

fost reflectate, fie din incongruenţă cu obiectivele propuse sau pentru că au reprezentat opinii unice 

izolate neconconcordante cu opinia majoritară. 

 

 

 

7. Opţiunea recomandată 

Tabel comparativ pentru opţiunile propunerii de politică publică a MAI privind modernizarea 

mecanismului de investigare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului de către angajaţii 

subdiviziunilor MAI 
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Toate opţiunile au fost evaluate prin prisma impacturilor pe care le pot avea (sumarul impacturilor este 

prezentat în Tabelul comparativ pentru opţiunile propunerii de politică publică ).  

 

Opţiunea 1 nu este recomandată deoarece nu va duce la realizarea obiectivelor propunerii de politici 

publice, implicînd totodată costuri de 1,675 mln lei. 

 

Opţiunile 2 şi 3 ambele au impacturi pozitive avansate şi contribuie la atingerea scopului politicii 

publice de îmbunătăţire a mecanismului de investigare a cazurilor de încălcare a drepturilor omului 

de către angajaţii subdiviziunilor MAI.  

 

Cu toate că opţiunea 3 unica oferă posibilitatea creării mecanismului total independent de MAI în 

cercetarea încălcărilor comise de angajaţii acestuia, nu este recomandată din cauza poverii 

financiare majore asupra bugetului de stat (este de 3 ori mai scumpă ca opţiunea  2 şi de 4 ori mai 
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scumpă ca opţiunea status quo), dependenţei de voinţă politică în implementarea cu succes a 

politicii publice, necesităţii de timp considerabil pentru iniţierea funcţionării efective a unui organ 

nou creat şi imposibilităţii aplicării directe a sancţiunilor disciplinare în cazurile de încălcări 

constatate. 

 

Opţiunea 2, va oferi un mecanism independent de investigare a încălcărilor  angajaţilor subdiviziunilor MAI 

cu statut special (poliţişti, pompieri şi salvatori, ofiţeri de urmărire penală, carabinieri), fiind subordonată 

exclusiv ministrului afacerilor interne, va contribui la aplicarea sancţiunilor disciplinare în 100% de cazuri, 

va oferi un grad mai mare de profesionism şi un tablou complex privind integritatea personală a angajaţilor 

MAI, implicînd costuri cu +1,581 mln lei mai mult în comparaţie cu status quo, dintre care jumătate 

constituie costuri unice.   

 

Astfel, este recomandată opţiunea 2. Atribuirea competenţelor exclusive Direcţiei investigaţii şi 

securitate internă de examinare a plîngerilor cu rezervarea dreptului conducătorilor 

subdiviziunilor MAI de a iniţia anchete pe încălcările subalternilor relevate de sine stătător, 

datorită avantajelor enumerate mai sus.  

 

8. Recomandări generale 

 

Următoarele recomandări sînt binevenite pentru creşterea eficienţei mecanismului de investigare şi 

se vor regăsi în fiecare opţiunile descrise. 

Mărirea bazei probatorii: 

- Acceptarea în cadrul investigaţiilor interne şi a anchetei disciplinare a probelor pertinente şi 

concludente, chiar dacă acestea nu sînt acceptate de procedura penală. 

- Mărirea bazei probatorii prin documentarea video a spaţiilor de acţiune predominante ale 

angajaţilor MAI, prin instalarea camerelor de supraveghere la intrările/ieşirile, holurile, 

spaţiile de interogare din comisariatele şi sectoarele de poliţie. Camerele trebuiesc conectate 

la un sistem automat de centralizare a materialului video filmat la autoritatea responsabilă de 

investigarea internă.  

- Prin aplicarea acestui va fi eliminată discreţia şi subiectivitatea umană într-un număr de 

cazuri în procesul de acumulare şi analiză a probelor. 

- Impactul fiscal al acestei recomandări va fi sesizabil în primul an, în care se va face 

investiţia pentru instalarea sistemului de supraveghere. În anii următori costurile fiscale vor 

presupune doar întreţinere. 

Modificarea termenelor de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor: 

- Termenele de prescripţie sînt prevăzute în Codul muncii şi sînt una din principalele cauze 

ale procentului mic de sancţiuni aplicate. Este necesară extinderea termenelor de prescripţie 

pînă la o durată rezonabilă pentru a facilita aplicarea sancţiunilor. În lipsa aplicării 

sancţiunilor sau în cazul unui procent mic de sancţiuni aplicate (6% - aşa cum este în 

prezent) existenţa mecanismului de investigare este puţin justificată. 

Îmbunătăţirea comunicării cu cetăţenii: 

- Procesul de comunicare cu cetăţenii în cadrul mecanismului de investigare a încălcărilor 

drepturilor omului de către angajaţii MAI trebuie eficientizat în ambele direcţii. În acest 
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sens, trebuie create posibilităţi de informare pentru cetăţeni referitor la competenţele şi 

atribuţiile de investigare ale MAI.  

- Metodele de comunicare trebuie simplificate pînă la nivelul de înţelegere al persoanelor cu 

un grad de cultură juridică redus, în aşa fel încît să permită cetăţenilor să înţeleagă procedura 

şi rezultatele investigaţiilor efectuate. 

 

 

Anexe 

Anexa 1. Arborele problemei 
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Anexa 3. Date statistice referitoare la examinarea petiţiilor de către 

subdiviziunile MAI 
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4. Propunere de politică publică înaintată de Ministerul Sănătății privind 

eficientizarea mecanismului de achiziții publice a medicamentelor în sistemul de 

sănătate  
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PROPUNERE DE POLITICĂ PUBLICĂ 

DENUMIREA POLITICII PUBLICE:  Eficientizarea mecanismului de achiziţii publice a 

medicamentelor în sistemul de sănătate 

INSTITUŢIA INIŢIATOARE:  Ministerul Sănătăţii 

 

1. DESCRIERE

A 

PROBLEMEI 

Una dintre prioritățile principale de bază din domeniul sănătății este garantarea 

accesului la medicamente inofensive şi de calitate. Este important ca 

cheltuielile pentru produsele farmaceutice, atât publice, cât şi cele private, să 

nu devină excesive şi prin urmare să submineze eforturile în oferirea 

serviciilor de calitate. Asigurarea echităţii şi eficienţei, care subînţelege 

utilizarea corectă a resurselor limitate în scopul îmbunătăţirii sănătăţii 

populaţiei, dar şi a satisfacţiei necesităţilor pacienților, sunt printre obiectivele 

de bază ale sistemului sănătății. 

În condiţiile noi ale economiei de piaţă şi al deficitului constant de resurse, 

sistemul sănătății reuşeşte cu greu să asigure accesul adecvat al populaţiei la 

servicii calitative de sănătate. Resursele financiare limitate în condiţiile 

acumulărilor constante la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, 

pe de o parte, dar şi creşterea continuă a preţului la medicamente, fac ca 

necesităţile existente în sistem să fie acoperite doar parţial. 

Politici existente 

Procesul de achiziţii publice în Republica Moldova este în prezent parţial 

descentralizat. Astfel, fiecare instituţie publică care organizează licitaţii sau 

colectează oferte trebuie să aplice prevederile legale pentru planificarea, 

iniţierea, asigurarea eficienţei şi transparenţei procesului de achiziţii la diferite 

etape, precum şi gestionarea punerii în aplicare a contractelor încheiate. Cu 

toate acestea, achiziţiile publice de medicamente sunt efectuate la nivel central 

de către o agenţie separată, de specialitate – Agenţia Medicamentului (AM). 

În cadrul sistemului sănătăţii, medicamentele pentru necesităţile instituţiilor 

medico-sanitare publice (IMSP) şi a programelor naţionale sunt achiziţionate 

centralizat, în conformitate cu Legea Nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind 

achiziţiile publice şi a procedurilor stipulate în Regulamentul privind 

achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru 

necesităţile sistemului de sănătate. Acest regulament a fost aprobat prin 

Hotărârea de Guvern Nr. 568 din 10.09.2009 în scopul utilizării eficiente şi 

optimale a mijloacelor financiare disponibile în sistemul de sănătate, în scopul 

organizării achiziţiei publice de medicamente şi alte produse de uz medical 

pentru asigurarea necesităţilor instituţiilor medicale: republicane, municipale, 

raionale, departamentale, inclusiv medico-sociale subordonate Ministerului 

Sănătăţii, promovând criteriile de eficienţă, inofensivitate, calitate şi 

accesibilitate. 

Regulamentul stabileşte modul de desfăşurare a achiziţiilor publice de 

medicamente şi alte produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de 

sănătate din contul mijloacelor bugetului de stat, a bugetelor unităţilor 

administrativ-teritoriale, a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice, 

mijloacelor fondurilor asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, a 

împrumuturilor externe raportate la datoriile de stat directe sau garantate. 

Organizarea şi desfăşurarea la nivel naţional a achiziţiilor publice centralizate 

de medicamente şi alte produse de uz medical necesare instituţiilor medicale 

se efectuează de către Agenţia Medicamentului. Procedura de achiziţionare a 

medicamentelor începe cu identificarea necesităţilor (Error! Reference 

source not found.). Astfel, până la data de 1 iulie a fiecărui an, conducătorii 
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IMSP trebuie să determine necesarul de medicamente şi alte produse de uz 

medical ce urmează a fi achiziţionate în mod centralizat pentru anul ce 

urmează. De asemenea, Ministerul Sănătăţii determină până la data de 1 

august, necesarul de medicamente şi alte produse de uz medical ce vor fi 

achiziţionate în mod centralizat în vederea realizării programelor naţionale şi 

speciale de sănătate. Necesarul de medicamente se prezintă Agenţiei 

Medicamentului pentru sistematizare şi organizarea procedurilor de achiziţii 

centralizate. 

Totalizarea cantităţilor de medicamente şi altor produse de uz medical, şi 

ajustarea lor în conformitate cu fondurile alocate, şi cerinţele de calitate faţă 

de acestea, se examinează separat pentru fiecare poziţie de medicament 

separat. 

Procedura de achiziţie este organizată de către Agenţia Medicamentului prin 

aplicarea unei dintre procedurile prevăzute de Legea nr. 96-XVI privind 

achiziţiile publice. Procedura principală de atribuire a contractelor de achiziţii 

publice a medicamentelor şi altor produse de uz medical este licitaţia deschisă. 

Alte proceduri de achiziţie utilizate de către Agenţia Medicamentului sunt: 

acordul-cadru; cererea ofertelor de preţuri; şi achiziţia dintr-o singură sursă. 

• Licitaţia deschisă pentru achiziţia de medicamente şi alte produse de uz medical se 

organizează într-o singură etapă, cu participarea unui număr nelimitat de ofertanţi, 

care îndeplinesc condiţiile de calificare, impuse prin documentele de licitaţie. 

Lansarea licitaţiei publice se face printr-un anunţ publicitar în Buletinul 

achiziţiilor publice şi pe pagina web a Agenţiei Achiziţii Publice (AAP) şi a 

Agenţiei Medicamentului. 

• Acordul-cadru reprezintă un acord încheiat între una sau mai multe autorităţi 

contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect stabilirea 

condiţiilor pentru contractele ce urmează a fi atribuite în decursul unei perioade 

determinate de timp, în special vizând preţurile şi, după caz, cantităţile prevăzute. 

• Cererea ofertelor de preţuri se aplică în cazul în care valoarea estimativă a 

contractului de achiziţii publice de medicamente şi alte produse de uz medical nu 

va depăşi 200 mii lei fără TVA. 

• Achiziţia centralizată de medicamente şi alte produse de uz medical dintr-o 

singură sursă se desfăşoară în conformitate cu prevederile art. 53 al Legii Nr.96-

XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice şi a Regulamentului privind 

realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului Nr. 1407 din 10 decembrie 2008. 

În cadrul procedurii deschise de achiziţie, Agenţia Medicamentului va 

parcurge un şir de etape procedurale de examinare şi evaluare a ofertelor 

declarate corespunzătoare şi stabilirea ofertelor câștigătoare. La următoarea 

etapă are loc încheierea contractelor de achiziţie publică între ofertanţii 

desemnaţi câștigători şi instituţiile medico-sanitare publice. Ulterior, 

contractele de achiziţie sunt remise Agenţiei Medicamentului, care le 

transmite spre coordonare şi înregistrare Agenţiei Achiziţii Publice. 

Monitorizarea respectării contractelor de achiziţie publică a medicamentelor 

este efectuată de către AM. În conformitate cu contractele încheiate, 

operatorul economic va furniza cantităţile stipulate în contract, iar IMSP vor 

efectua plăţile corespunzătoare. 

Pentru desfăşurarea procedurii de achiziţie şi coordonare a contractului de 

achiziţie, Agenţia Medicamentului încasează de la ofertantul câștigător o taxa 

în mărime de 0,2% din valoarea contractului. 

Practicile curente 
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Până în anul 2005, sistemul de achiziţii publice din sectorul sănătăţii era 

absolut descentralizat. IMSP achiziţionau medicamentele necesare de sine 

stătător, iar medicamentele pentru programele naţionale şi tehnica medicală 

erau achiziţionate de către Ministerul Sănătăţii. Procedurile de achiziţii publice 

în sector s-au schimbat odată cu crearea Agenţiei Medicamentului (HG Nr. 

617 din 28 iunie 2005 “cu privire la redresarea situaţiei farmaceutice în 

Republica Moldova prin reorganizarea Institutului Naţional de Farmacie, 

Inspectoratul Farmaceutic de Stat şi Direcţia Farmaceutică a Ministerului 

Sănătăţii”). Începând cu anul 2006, AM asigură centralizat achiziţia 

produselor farmaceutice pentru necesităţile instituţiilor medico-sanitare şi a 

programelor naţionale. 

Medicamentele incluse în listele pentru achiziţii centralizate trebuie să fie 

înregistrate în Republica Moldova la data publicării anunţului de achiziţie, iar 

în cazuri excepţionale, achiziţionarea de produse neînregistrate poate fi 

aprobată de Ministerul Sănătăţii. Medicamentele trebuie să fie fabricate în 

conformitate cu Regulile de Bună Practică de Producere GMP (Good 

Manufacturing Practice). O marjă preferenţială în valoare de 15 la sută este 

aplicată în favoarea ofertanţilor indigeni, potrivit Articolului 44 al Legii 

privind achiziţiile publice. 

Termenul de valabilitate restant al medicamentelor la momentul livrării va 

constitui nu mai puţin de 60% din cel iniţial pentru medicamentele cu o 

valabilitate de 2 şi mai mulţi ani, şi de 80% din cel iniţial pentru 

medicamentele cu o valabilitate de până la 2 ani. Termenul de valabilitate 

restant pentru preparatele de insulină va constitui nu mai puţin de 15 luni. 

Grupul de lucru pentru achiziţii este format din colaboratorii Agenţiei 

Medicamentului, ai Ministerului Sănătăţii, precum şi specialişti principali în 

domeniu, care pot participa în calitate de membri cu drept de vot sau în 

calitate de observatori. În cazul achiziţiilor centralizate dintr-o singură sursă, 

un reprezentant al instituţiei medico-sanitare, care a solicitat utilizarea acelei 

metode, este inclus în grupul de lucru. 

Actualele proceduri şi practici de achiziţie a medicamentelor, aplicate în 

sectorul sănătăţii, au mai multe carenţe, după cum urmează. 

 Planificarea procedurilor de achiziţie este anevoioasă. 

 Estimările cantitative efectuate  de IMSP  sunt deseori eronate, ce se soldează cu  

cererii suplimentare de a mări cantităţile iniţial contractate mai mul de limita 

admisa de legislaţie (30%) , sau nu acceptă să semneze contractele cu cantităţile  

estimate de instituţie,  încercând să le micşoreze. 

 Din cerinţele IMSP se înţelege ca lista de medicamente definită pentru necesităţile 

instituţiei nu  are  la bază  o abordare sistemică cu definirea priorităţilor. 

 Cantităţile consolidate la unele medicamente sunt până la 50 unităţi, ceea ce 

denotă lipsa practicilor  de monitorizare a consumului şi selectarea grupelor 

esenţiale pentru IMSP. 

 Preţurile din contract rareori sunt confruntate cu estimările sau cu preţurile reale 

de pe piaţă pentru a se asigura că nu există diferenţe considerabile. 

 Evaluarea şi atribuirea contractelor au loc pentru fiecare articol în parte, iar fiecare 

ofertant câştigător este obligat să semneze sute de contracte cu zeci de instituţii 

medico-sanitare. Această practică se soldează cu eforturi suplimentare de  

monitorizare a procesului de contractare. 

 Cerinţele post-calificare nu sunt aplicate pentru a monitoriza dacă ofertanţii sunt 

capabili să furnizeze cantităţile, pentru care aceştia prezintă oferte şi că aceştia 

deţin experienţa implementării contractelor similare. Au fost raportate cazuri când 
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a fost semnat un contract de acoperire a nevoilor anuale ale întregii ţări pentru un 

anumit medicament cu un singur furnizor, care nu deţinea experienţa sau resursele 

necesare pentru implementarea contractului în termenii oportuni, sau 

implementarea contractului în general. 

 Etapa de precalificare a furnizorilor nu este aplicată în procesul de organizare a 

licitaţiilor. 

 Preţul este, deseori, utilizat drept unicul criteriu de evaluare, deşi această practică 

nu este potrivită pentru achiziţionarea medicamentelor, în cazul cărora urmează a 

se ţine cont şi de alţi factori importanţi, cum ar fi diversitatea produselor 

medicamentoase pentru abordarea problemelor de rezistenţă sau alergie ale 

pacienţilor la unele componente ale medicamentelor. Eficienţa medicamentelor 

poate varia în funcţie de particularităţile individuale ale pacientului, astfel că 

eficienţa medicamentului este verificată prin intermediul testelor clinice. 

Analiza situaţiei existente 

Datele statistice existente cu privire la rulajul produselor farmaceutice de 

import şi cele autohtone arată că piaţa farmaceutică din Republica Moldova 

poate fi estimată la 2 mrd MDL anual. Aproximativ 170 mln MDL dintre 

acestea constituie produsele indigene (volumul total al producţiei autohtone 

este mai mare, iar produse farmaceutice în sumă totală de cca. 8.5 mln USD 

sunt exportate)13. Un volum important din rulajul anual de produse 

farmaceutice este constituit din produsele achiziţionate de către AM pentru 

necesităţile programelor naţionale şi a instituţiilor medico-sanitare publice. 

În urma licitaţiilor efectuate de către AM la finele anului 2010 pentru 2011, au 

fost achiziţionate produse farmaceutice pentru necesităţile IMSP în sumă 

totală de cca 349 mln MDL, sau cu 60 mln MDL mai mult în comparaţie cu 

achiziţiile din 2009 (288 mln MDL). Numărul denumirilor comune 

internaţionale (DCI) a crescut de la 1097 în 2009 la 1242 în 2010 (Tabelul 1). 

Tabelul 1 Achiziţii centralizate de medicamente pentru 

necesităţile IMSP, 2009-2010 

Anul Nr. DCI mii MDL 

2009 1097 288,472.82 

2010 1242 348,791.38 

Datele oferite de AM arată că în urma procedurii de achiziţie centralizată de 

medicamente din 2010 pentru necesităţile IMSP, au fost procurate produse 

farmaceutice provenite din 43 de ţări. Pe primele locuri după suma de achiziţie 

este situată Republica Moldova (52 mln MDL), sau 15%, urmată de Republica 

Populară Chineză (42 mln MDL), Germania (37 mln MDL) şi India (31 mln 

MDL) (Tabelul 2). 

 

 

 

Tabelul 2 Achiziţii de medicamente pentru necesităţile IMSP 

după ţara de provenienţă, 2010 

Ţări Suma de achiziţie (mii MDL) % 

Moldova 52,367.54 15.0% 

China 42,347.11 12.1% 

                                                 
13

 Datele Agenţiei de Medicamente 
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Germania 37,124.61 10.6% 

India 30,631.66 8.8% 

Marea Britanie 19,521.64 5.6% 

Slovenia 18,937.69 5.4% 

Ucraina 17,844.30 5.1% 

Elveţia 16,502.88 4.7% 

Austria 15,089.03 4.3% 

Ungaria 12,077.40 3.5% 

Finlanda 11,028.96 3.2% 

Franţa 10,467.00 3.0% 

Belgia 5,833.26 1.7% 

România 5,330.59 1.5% 

Belarus 4,803.03 1.4% 

Serbia 4,405.12 1.3% 

Rusia 4,331.58 1.2% 

Israel 3,704.71 1.1% 

Egipt 3,410.08 1.0% 

Italia 3,276.52 0.9% 

Alte ţări (23) 29,756.69 8.5% 

Total 348,791.38 100.0% 

În aceiaşi perioadă (achiziţii organizate în 2010 în baza necesităţilor IMSP 

pentru 2011), au fost desemnaţi câştigători în total 28 operatori economici la 

patru licitaţii publice organizate de către AM. Printre operatorii cu cele mai 

mari sume contractuale sunt trei agenţi economici: Dita Est Farm SRL, Tetis 

International Co. şi Vinamex SRL, care, în urma licitaţiilor, au fost desemnaţi 

câştigători pentru loturi de medicamente în volum de 49% din totalul de 

produse farmaceutice procurate centralizat pentru necesităţile IMSP din ţară 

(Tabelul 3). 

Tabelul 3 Achiziţii Centralizate de medicamente pentru 

necesităţile IMSP după operatori economici, 2010 

Operatori economici Suma de achiziţie (mii MDL) % 

Dita Est Farm SRL 90,423.78 25.9% 

Tetis International Co 51,579.49 14.8% 

Vinamex SRL 28,991.10 8.3% 

Esculap Farm SRL 25,810.06 7.4% 

Sanfarm-Prim SA 22,788.40 6.5% 

SC Balkan Farmaceuticals SRL 21,503.44 6.2% 

Sangalimed SRL 21,406.88 6.1% 

IM Farmaco SA 18,856.09 5.4% 

RihPanGalFarma SRL 13,003.14 3.7% 

Ribac Ivan II 11,609.10 3.3% 

Metatron SA 10,349.29 3.0% 

Gantala SRL 6,795.47 1.9% 

Farmina SRL 5,710.60 1.6% 

Iseps-Farma SRL 4,386.52 1.3% 

Alţi operatori (14) 15,578.01 4.5% 

Total 348,791.38 100.0% 

Medicamentele esenţiale au constituit cca. 75% din totalul de preparate 
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medicamentoase achiziţionate centralizat pentru IMSP de către AM în 2009 şi 

respectiv 74% în 2010 (Tabelul 4). 

Tabelul 4 Achiziţii centralizate de medicamente esenţiale şi ne-

esenţiale pentru necesităţile IMSP, 2009-2010 

  

2009 2010 

mii MDL % mii MDL % 

Esenţiale 215,446.36 74.7% 256,665.76 73.6% 

Ne-esenţiale 73,026.46 25.3% 92,125.62 26.4% 

Total 288,472.82 100.0% 348,791.38 100.0% 

În scopul analizei practicilor instituţiilor medico-sanitare publice cu privire la 

experienţa şi capacităţile de identificare a necesităţilor şi organizare a 

achiziţiilor de medicamente, a fost solicitată informaţia respectivă prin 

aplicarea unui chestionar-formular. Ţinând cont de faptul că printr-o hotărâre a 

grupului de lucru pentru achiziţii din cadrul AM din martie 2010, a fost 

permisă achiziţionarea descentralizată a medicamentelor strict necesare în 

cantităţi pentru 1 luna de activitate, în scopul deblocării situaţiei create la acel 

moment. IMSP au putut organiza achiziţii aplicând procedura de cerere a 

ofertelor de preţ (COP). Datele parvenite de la IMSP au fost analizate în 

special comparând preţurile obţinute la achiziţiile descentralizate cu cele din 

cadrul procedurii de achiziţie centralizată organizată de AM la finele anului 

2009. 

În total, 26 de IMSP au răspuns la cererea MS şi au prezentat informaţia 

solicitată cu privire la achiziţii de medicamente efectuate în cadrul instituţiei. 

Dintre acestea, 4 sunt de nivel republican, 3 instituţii municipale şi 19 spitale 

raionale. Conform datelor primite, cele 26 IMSP au achiziţionat de sine-

stătător medicamente în sumă totală de cca 2 mln MDL pentru a acoperi 

necesităţile de consum curent pentru o lună. Dintre acestea, instituţiile 

republicane au achiziţionat medicamente în sumă de 1.2 mln MDL, cele 

raionale – 0.6 mln MDL, şi instituţiile medico-sanitare municipale – suma de 

0.3 mln MDL (Tabelul 5). Trebuie menţionat faptul că ponderea instituţiilor 

analizate nu este reprezentativă la nivel naţional şi au fost analizate doar 

instituţiile care au prezentat informaţii. Pentru analiza comparativă a 

preţurilor, deţinând informaţia cu referire la denumirile comerciale şi DCI, 

precum şi preţurile de achiziţie descentralizată, şi cele de licitaţie din cadrul 

achiziţiilor centralizate, a fost posibilă estimarea diferenţelor de preţ. Astfel, la 

aplicarea preţurilor de achiziţie centralizată efectuată de către AM, aceleaşi 

cantităţi de medicamente puteau fi procurate cu suma totală de 0.97 mln MDL, 

ceia ce înseamnă că cheltuielile IMSP au fost cu 105% mai mari faţă de 

cheltuielile estimative la preţurile licitaţiei centralizate. Cele mai mari 

diferenţe de preţuri au înregistrat instituţiile republicane (128%), urmate de 

instituţiile raionale (91%) şi cele municipale (61%). Aceste diferenţe mari 

dintre preţul de achiziţie descentralizată în comparaţie cu preţurile obţinute în 

cadrul achiziţiilor centralizate pot avea la bază mai multe cauze. În primul 

rând este vorba despre cantităţile relativ mici de medicamente pe care le 

procură fiecare IMSP în parte versus cantităţile sumare la nivel naţional, 

pentru care se poate obţine o reducere de preţ. De asemenea, pot exista 

înţelegeri de cartel între operatorii economici care oferă preţuri mai ridicate în 

cazul procedurilor de achiziţii prin mecanism COP. Si nu în ultimul rând, ar 

putea exista un grad de iresponsabilitate sau interes personal din partea 

conducătorilor IMSP în detrimentul interesului public, ceia ce poate duce la 

cheltuieli sporite din bugetul public şi scăderea accesului pacienţilor la 

medicamente. 
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Tabelul 5 Achiziţia descentralizată a medicamentelor pentru 

necesităţile de 1 lună a 26 IMSP, Martie 2010 

Tipul IMSP 

Suma 

achitata 

(mii. 

MDL) 

Suma estimată 

la preţ de 

licitație 

centralizată 

(mii. MDL) 

Diferența dintre 

cheltuieli si suma 

estimată la preţul 

licitației (mii. 

MDL) 

Ponderea 

cheltuielilor din 

suma estimată 

la preţul 

licitaţiei 

centralizate 

Municipale 258.45 160.40 98.05 161.1% 

Raionale 557.66 292.55 265.10 190.6% 

Republicane 1,180.57 518.71 661.85 227.6% 

Total 1,996.67 971.66 1,025.01 205.5% 

Din suma totală achitată de IMSP în cadrul achiziţiilor descentralizate pentru 

acoperirea necesităţilor de 1 lună, 1.9 mln MDL au fost cheltuiţi pentru 

procurarea medicamentelor esenţiale şi doar 86.6 mii MDL pentru procurarea 

medicamentelor ne-esenţiale. În urma analizei preţurilor în comparaţie cu 

preţurile stabilite la licitaţiile naţionale de la finele anului 2009, s-a stabilit că 

cea mai mare diferenţă de preţ este în cazul medicamentelor esenţiale. Astfel, 

IMSP au achitat cu până la 110% mai mult pentru medicamentele din grupa 

celor esenţiale şi cu până la 39% mai mult pentru medicamentele ne-esenţiale 

în comparaţie cu cheltuielile estimative în baza preţurilor prestabilite în cadrul 

achiziţiilor centralizate organizate de AM (Tabelul 6). 

Tabelul 6 Achiziţia descentralizată a medicamentelor esenţiale şi 

ne-esenţiale pentru necesităţile de 1 lună a 26 IMSP, Martie 

2010 

Tip medicament 

/IMSP 

Suma totală 

achitata (mii. 

MDL) 

Suma totală estimată 

la licitație centralizată 

(mii. MDL) 

Ponderea cheltuielilor 

din suma estimată la 

preţul licitaţiei 

centralizate 

Esenţiale 

Municipale 246.68 152.47 161.8% 

Raionale 520.92 269.49 193.3% 

Republicane 1,142.47 487.50 234.4% 

Total 1,910.07 909.45 210.0% 

Ne-esenţiale 

Municipale 11.77 7.93 148.5% 

Raionale 36.74 23.06 159.3% 

Republicane 38.09 31.22 122.0% 

Total 86.60 62.21 139.2% 

Toate tipurile 

Municipale 258.45 160.40 161.1% 

Raionale 557.66 292.55 190.6% 

Republicane 1,180.57 518.71 227.6% 

Total 1,996.67 971.66 205.5% 

Pentru evaluarea capacităţii IMSP de identificare a necesităţilor în 

medicamente, a fost solicitată informaţia despre cantităţile identificate în 2009 

şi cantităţile contractate de către IMSP, conform rezultatelor licitaţiei 

centralizate pentru 2010. De asemenea, IMSP au fost rugate să raporteze 

cantităţile de medicamente “de facto” furnizate de operatorii economici, 

conform contractelor încheiate şi cantităţile achiziţionate de IMSP, 

suplimentar la contract în baza acordului adiţional la contract. Pentru aceasta, 
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au fost selectate 22 de denumiri comune internaţionale. 

Datele prezentate în cadrul chestionării a celor 26 IMSP arată că au fost 

contractate 87% din cantităţile identificate apriori şi raportate către MS şi AM 

(Tabelul 7). Totodată, doar 62% din cantităţile solicitate au fost de facto 

furnizate, iar 1.4% contractate suplimentar în baza unui acord adiţional. 

Tabelul 7 Decalajul dintre necesităţile identificate de 

medicamente şi cantităţile contractate şi furnizate către 

IMSP, 2009/2010 

DCI 
Solicitat 

(unităţi) 

Contractat 

(% din 

solicitat) 

Furnizat 

(% din 

solicitati) 

Contractat 

suplimentar  

(% din 

solicitati) 

Calcii cloridum 10% 5ml 652,890 23.5% 15.7% 0.0% 

Cefazolinum 1000 mg, flac. 1,150,800 66.8% 46.7% 1.2% 

Cefazolinum 500 mg, flac. 138,100 94.8% 27.7% 0.0% 

Ceftazidimum 1000 mg, flac. 32,320 104.6% 91.3% 0.0% 

Ceftazidimum 2000 mg, flac. 36,480 103.9% 86.2% 1.2% 

Ceftazidimum 500 mg, flac. 49,140 97.3% 57.7% 0.2% 

Ceftriaxonum 1000 mg, flac. 193,220 108.7% 88.5% 0.5% 

Ceftriaxonum 500 mg, flac. 22,480 58.5% 78.3% 0.0% 

Coffein natrii benzoas 20% 1ml 41,063 95.8% 80.8% 0.0% 

Digoxinum 0.25 mg/ml 1 ml 27,250 99.3% 61.6% 0.7% 

Dimedrol 1% 1ml 1,004,180 103.4% 88.8% 2.2% 

Drotaverinum 2% 2ml 135,755 92.9% 61.5% 2.6% 

Furosemid 10mg/ml 2ml 390,975 107.0% 90.6% 2.5% 

Glucoza 10% 500ml 73,775 72.7% 46.6% 0.0% 

Lidocaini hydrochloridum 10% 2ml 91,360 99.2% 69.2% 0.4% 

Metoclopramidum 10mg/2ml 196,200 84.5% 46.9% 0.0% 

Natrii cloridum 0,9% 200ml 382,990 110.1% 82.2% 2.6% 

Natrii cloridum 0,9% 500ml 648,140 94.3% 79.4% 3.3% 

Papaverin clorhidrat 2% 2ml 599,320 93.3% 75.0% 2.4% 

Pentoxifilin 100mg/5ml 478,950 93.4% 70.8% 0.5% 

Riboxin 2% 5ml 721,500 98.1% 27.8% 0.0% 

Vinpocetinum 0,5% 2ml 120,200 115.5% 86.6% 1.8% 

Total 7,187,088 86.8% 61.9% 1.4% 

 

 

În urma celor expuse, Ministerul Sănătăţii îşi propune soluţionarea următoarei 

probleme: 

Mecanism ineficient de achiziţie a medicamentelor Pentru IMSP. 

Au fost identificate un şir de cauze care duc la apariţia problemei identificate, 

precum şi efecte sau consecinţe posibile. Legătura de cauzalitate este 

reprezentată în Error! Reference source not found.. 

Cauzele problemei: 

În urma unei analize a situaţiei existente, cauzele care duc la apariţia 

problemei identificate pot fi clasificate în trei grupuri, şi anume: (i) Agenţia 

Medicamentului nu poate asigura pe deplin derularea adecvată a achiziţiilor 

publice centralizate de medicamente; (ii) procesul anevoios de organizare a 

licitaţiilor şi de contractare a operatorilor economici; şi (iii) identificarea 

incorectă a necesităţilor de medicamente de către instituţiile medico-sanitare 
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publice. 

În timp ce Agenţia Medicamentului este responsabilă de achiziţia centralizată 

a produselor farmaceutice pentru necesităţile instituţiilor medico-sanitare şi a 

programelor naţionale, există un şir de factori care împiedică derularea 

adecvată a procesului de achiziţie. Printre aceştia este şi conflictul de interese, 

din motiv că AM este în paralel responsabilă de expertiza, omologarea şi de 

înregistrarea medicamentelor, precum şi de controlul calităţii pe teritoriul 

Republicii Moldova. De asemenea, AM are în cadrul său Inspectoratul 

Farmaceutic, activitatea căruia la fel duce la conflictul de interese în procesul 

achiziţiilor de medicamente. Alte cauze, precum capacităţile instituţionale 

reduse şi numărul limitat al personalului din cadrul AM, care nu permit 

realizarea corespunzătoare a procesului de monitorizare a executării 

contractelor de achiziţii. Acestea, la rândul lor de asemenea periclitează o 

derulare adecvată a achiziţiilor publice centralizate de medicamente în cadrul 

AM. 

Procesul anevoios de organizare a licitaţiilor şi de contractare a operatorilor 

economici este condiţionat de mai multe sub-cauze. Printre acestea au fost 

identificate următoarele: Numărul limitat al tipurilor procedurilor de achiziţie 

utilizate. Actualmente procedura principală de atribuire a contractelor de 

achiziţii publice a medicamentelor este licitaţia deschisă. Alte proceduri de 

achiziţie precum acordul-cadru, licitaţia în două etape, sunt utilizate sporadic, 

sau nu sunt utilizate în general. O altă sub-cauză este durata excesivă de la 

semnarea contractelor dintre operatorii economici şi IMSP şi momentul 

furnizării medicamentelor de către primii. Aceasta se întâmplă din motivul 

reticenţei din partea operatorilor economici şi a beneficiarilor (IMSP), precum 

şi a depăşirii termenilor de examinare şi aprobare a contractelor. Printre alte 

sub-cauze pot fi enumerate nerespectarea condiţiilor contractuale atât din 

partea IMSP, cât şi a operatorilor economici, înţelegerile de cartel care pot 

exista, mai cu seamă în cazul organizării achiziţiilor în baza cererii ofertelor 

de preţuri. Lipseşte un sistem funcţional de sancţionare a operatorilor 

economici care nu-şi onorează obligaţiunile contractuale. Deseori, operatorii 

sunt nemulţumiţi de sistemul existent de achiziţii din motivul criteriilor 

subiective de evaluare a ofertanţilor, a procesului de evaluare a contestaţiilor 

cu o transparenţă redusă, sau a taxei de 0.2% din valoarea contractului 

operatorului desemnat câştigător. 

Cel de-al treilea grup de cauze este legat de identificarea incorectă a 

necesităţilor de medicamente din partea IMSP. Una dintre cauzele principale 

invocate de către conducătorii IMSP este faptul că lista de necesităţi pentru 

anul ce urmează trebuie să fie alcătuită şi remisă în adresa MS şi AM către 1 

iulie a fiecărui an. Este important de menţionat că IMSP nu utilizează un 

instrument unic de identificare şi evaluarea necesităţilor de medicamente, ceia 

ce duce la subestimarea sau supraestimarea necesităţilor prognozate. Din 

motivul lipsei unui sistem automatizat de evidenţă a medicamentelor, a 

indicatorilor de monitorizare a consumului şi a refuzurilor, precum şi a datelor 

statistice controversate cu privire la indicatorii de incidenţă şi prevalenţă a 

maladiilor, procedura de identificare a necesităţilor devine de asemenea 

anevoioasa şi eronată. Pe de altă parte, poate fi vorba despre dezinteresul 

IMSP in identificarea corectă a necesităţilor de medicamente şi o 

responsabilitate redusă a conducătorilor acestor instituţii, din motivul 

existenţei unor alternative, cum ar fi procurarea medicamentelor de către 

pacient. 

Consecinţe: 

În lipsa unor măsuri de soluţionare a problemei au fost estimate un şir de 
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consecinţe ale problemei. Printre acestea se numără: întârzieri în furnizarea 

preparatelor medicamentoase către IMSP, ceia ce duce la un acces redus al 

pacienţilor la medicamente. Pe de altă parte, vor exista diferenţe între 

necesităţile identificate anterior şi cantităţile de medicamente contractate şi 

furnizate de către operatorii economici, care pot duce la o creştere a preţului la 

medicamente şi cheltuieli exagerate de bani publici. Mecanismul ineficient de 

achiziţii a medicamentelor de asemenea poate duce la necorespunderea 

necesităţilor identificate cu cele reale. Atunci când necesităţile sunt 

subestimate, are loc reducerea prematură a stocurilor de medicamente şi 

necesitatea achiziţiilor repetate în decursul aceluiaşi an. 

Toate acestea exercită o povară înaltă asupra societăţii, din cauza că pacienţii 

sunt nevoiţi să procure medicamentele, care în mod normal urmau să fie 

asigurate de către IMSP, pe de o parte, şi o povară excesivă asupra bugetului 

public, din motivul planificării ineficiente a necesităţilor şi a preţurilor 

exagerate. În consecinţă, are de suferit nivelul de sănătate al populaţiei. 

 

2. OBIECTIVEL

E POLITICII 

PUBLICE 

Obiectiv general: 

Îmbunătăţirea accesului la medicamente de calitate şi eficiente în cadrul 

Instituţiilor Medico-sanitare Publice. 

Obiective specifice: 

1. Separarea atribuţiei de achiziţie şi a celor de omologare, înregistrare şi control al 

calităţii medicamentelor către finele anului 2013; 

2. 100% din contractele încheiate între furnizorii de medicamente şi IMSP, aprobate 

de către AAP până la finele lunii decembrie a anului în curs, către anul 2015. 

 

3. BENEFICIARII 

POLITICII 

 

Beneficiarul 1:  Instituţiile medico-sanitare publice din Republica 

Moldova. 

Beneficiarul 2:  Populaţia Republicii Moldova care beneficiază de 

servicii medico-sanitare în cadrul IMSP. 

 

4. OPŢIUNI DE 

SOLUŢIONAR

E A 

PROBLEMEI 

Opţiunea 0. Status quo. 

Opţiunea 1. Achiziţia centralizată a medicamentelor de către o altă entitate 

juridică.  

Opţiunea 2. Descentralizarea sistemului de achiziții a medicamentelor. 

Opţiunea 3. Descentralizarea parţială a sistemului de achiziţie a 

medicamentelor. 

 

5. ANALIZA 

OPŢIUNILOR Status quo:  neintervenţia în situaţia existentă; 

Descriere 

În prezent procesul de achiziţie centralizată a medicamentelor pentru 

necesităţile IMSP este realizat de către AM. Agenţia Medicamentului, în 

detrimentul altor obligaţiuni, este nevoită să asigure pe deplin derularea 

achiziţiilor publice centralizate de medicamente, iar procesul de organizare a 

licitaţiilor şi de contractare a operatorilor economici este anevoios. În plus, 

există o discordanţă între necesităţile de medicamente identificate de către 

instituţiile medico-sanitare publice şi cantităţile contractate şi furnizate. Toate 

acestea vor duce în continuare la întârzieri în furnizarea preparatelor 
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medicamentoase către IMSP şi în consecinţă, la un acces redus al pacienţilor 

la medicamente. 

Neajunsuri 

Unul dintre neajunsurile mecanismului actual de achiziţie a medicamentelor 

este conflictul de interese, din motiv că AM este în paralel responsabilă de 

expertiza, omologarea şi de înregistrarea medicamentelor, precum şi de 

controlul calităţii pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, AM are în 

cadrul său Inspectoratul Farmaceutic, activitatea căruia la fel duce la conflictul 

de interese în procesul achiziţiilor de medicamente.  Pe de altă parte există o 

incapacitate a IMSP de a planifica corect şi a asigura necesităţile de preparate 

medicamentoase.  

Beneficii 

Având în vedere că achiziţiile de medicamente sunt organizate centralizat, 

fiind organizate licitaţii pentru cantităţi mari de produse farmaceutice, este 

obţinut un preţ rezonabil. Procesul de achiziţii poartă un caracter transparent şi 

fiecare operator economic are posibilitatea să concureze liber. Din motiv că 

procesul de achiziţii a medicamentelor este centralizat, fiind desfăşurat de o 

singură instituţie publică, controlul calităţii şi transparenţei este mai facil, iar 

posibilitatea apariţiei fenomenelor de corupţie este redusă. 

Impactul fiscal 

Cheltuielile publice pentru opțiunea  status quo includ estimările făcute în 

baza datelor de la achiziţiile publice centralizate de medicamente pentru 

necesităţile IMSP şi tendinţele existente. Se observă o creştere a cheltuielilor 

publice pentru aceste medicamente de la 288.5 mln MDL în 2009, la 348.8 

mln MDL la achiziţiile centralizate organizate în 2010. (Tabelul 1). Astfel, se 

estimează o creştere anuală de cca. 17% a acestor cheltuieli pe termen mediu 

constituind 469.4 mln MDL pentru 2013, 550.6 mln pentru 2014 şi 645.8 mln 

MDL pentru 2015 (Error! Reference source not found.). De asemenea sunt 

luate în calcul cheltuielile salariale pentru angajaţii secţiei de achiziţii din 

cadrul AM, care sunt estimate la 672 mii MDL anual. 

Impactul administrativ 

În conformitate cu HG 1252 din 1 dec 2005, cu privire la aprobarea 

Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale Agenţiei Medicamentului, 

Agenţia organizează şi desfăşoară, la indicaţia Ministerului Sănătăţii, 

proceduri de achiziţii publice centralizate de medicamente, de alte produse de 

uz medical, pentru instituţiile medico-sanitare publice, în scopul satisfacerii 

necesităţilor sistemului de sănătate. Organigrama AM include Secţia Achiziţii 

Medicamente, alte produse farmaceutice şi para-farmaceutice. Numărul 

angajaţilor din cadrul acestei secţii este de 7 persoane. Capacităţile 

instituţionale reduse şi numărul limitat al personalului din cadrul AM, care 

este implicat în procesul de achiziţii centralizate a medicamentelor, nu permite 

desfăşurarea pe deplin a unor etape din procesul de achiziţii, cum ar fi 

monitorizarea respectării contractelor şi performanţa ofertanţilor. Acestea 

periclitează derularea adecvată a achiziţiilor publice centralizate de 

medicamente în cadrul AM. 

Locurile de lucru din cadrul Secţiei Achiziţii Medicamente sunt dotate 

corespunzător, iar personalul angajat are acces la programul de stocare a 

datelor cu privire la achiziţii. Cu toate acestea, generarea rapoartelor şi analiza 
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datelor este anevoioasă din cauza unor deficienţe tehnice care urmează a fi 

înlăturate. 

Potrivit prevederilor legale, în cadrul AM este creat grupul de lucru pentru 

achiziţii centralizate de medicamente şi alte produse medicale necesare 

sistemului sănătăţii, care include în afară de specialişti ai AM şi reprezentanţi 

ai CCCEC, SIS, MS, specialişti principali ai MS, în dependenţă de profilul 

produselor achiziţionate, alţi experţi şi specialişti la necesitate. 

MS, în calitatea sa de parte interesată principală, este îngrijorat de modul de 

organizare şi desfăşurare a achiziţiilor centralizate de medicamente în cadrul 

AM şi evaluează posibilitatea schimbării situaţiei. A fost solicitată asistenţa 

tehnică din partea OMS şi în prezent este în proces de definitivare studiul 

privind accesibilitatea medicamentelor, revizuirea sistemului de procurare şi 

aprovizionare, precum şi evaluarea sistemului calităţii. Potrivit raportului 

preliminar al experţilor OMS, practica internaţională nu acceptă organizarea şi 

desfăşurarea achiziţiilor de medicamente de către autoritatea de reglementare 

în domeniu. Din acest motiv, este recomandată o schimbare a situaţiei cu 

privire la modul de achiziţie centralizată a medicamentelor. 

De asemenea, MS este nemulţumit faţă de tendința unor conducători ai IMSP, 

de a manifesta o atitudine neglijentă faţă de politicile promovate de MS 

privind utilizarea banilor publici. IMSP indică asupra imposibilităţii procurării 

de sine-stătătoare a produselor în cazuri de urgenţă majoră, şi furnizarea 

întârziată a medicamentelor de către operatorii desemnaţi câştigători, din 

motivul aprobării întârziate a contractelor şi lipsa medicamentelor în stocurile 

operatorilor. 

Având în vedere faptul că prin achiziţii centralizate sunt procurate 

medicamente la un preţ rezonabil din motivul cantităţilor mari anunţate la 

licitaţie, este asigurat accesul fizic al pacienţilor. Pe de altă parte, conducerea 

IMSP nu este motivată să urmărească accesibilitatea permanentă a 

medicamentelor în instituţii, iar pacienţii sunt în situaţia în care îşi procură de 

sine-stătător unele medicamente necesare. 

CCCEC pledează pentru păstrarea sistemului existent de achiziţii derulat de 

către AM, motivând posibilitatea micşorării substanţiale a fraudelor, şi 

posibilitatea unui control facil din partea organelor de control. 

Există necesitatea unor schimbări de comportament din partea IMSP care 

urmează să aibă o atitudine responsabilă faţă de procesul de identificare a 

necesităţilor, încheierea la timp a contractelor cu respectarea ulterioară a 

condiţiilor contractuale faţă de operatorii economici, şi asigurarea 

accesibilităţii fizice a medicamentelor în cadrul instituţiilor. 

De asemenea este indicată o schimbare a comportamentului responsabililor 

din cadrul AM şi IMSP faţă de furnizorii, care încalcă prevederile legale, 

pentru a fi sancţionaţi şi incluşi în lista de interdicţie a operatorilor economici. 

Agenţia Medicamentului urmează să monitorizeze mai riguros respectarea 

condiţiilor contractelor semnate între IMSP şi operatorii economici. (HG 568 

din  10.09.2009) 

Menţinerea achiziţiilor centralizate asigură un nivel înalt al transparenţei , fapt 

ce duce la diminuarea considerabilă a corupţiei. Fenomenul corupţiei este de 

asemenea redus şi din cauza rotaţiei permanente a membrilor grupului de lucru 

pentru achiziţii şi includerea reprezentanţilor CCCEC şi SIS în componenţa sa. 

Impactul economic 

Situaţia existentă cu privire la sistemul centralizat de achiziţii a 

medicamentelor pentru necesităţile IMSP asigură un mediu concurenţial 

favorabil, fapt demonstrat prin tendinţa de creştere a numărului operatorilor 
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economici la licitaţii de la 24 în 2009 la 28 în 2010.  

Pentru a evalua situaţia cu privire la concurenţă în cadrul achiziţiilor publice 

centralizate, a fost calculat indicele Herfindahl–Hirschman. Acest indice 

descrie nivelul competitivităţii dintre diferiţi agenţi economici şi este calculat 

utilizând următoare formulă de calcul: 

 
Unde Si constituie segmentul de piaţă a unui operator economic, iar N – 

numărul de operatori. În scopul interpretării indicelui Herfindahl–Hirschman, 

cifrele mici ale acestuia ne vorbeşte despre o piaţă competitivă, în timp ce 

valorile mari indică despre existenţa unor actori dominanţi, sau monopol. 

Indicele poate avea valori cuprinse între 0 şi 1. 

În situaţia la zi cu privire la achiziţiile centralizate de medicamente vedem o 

răspândire inegală a ponderii pe piaţă pentru diferiţi operatori economici. La 

licitaţiile organizate de AM în 2011 au fost desemnaţi câştigători 28 de 

operatori, iar trei dintre ei au avut contracte în volum de 49% din totalul de 

produse farmaceutice procurate centralizat pentru necesităţile IMSP din ţară 

(Tabelul 3). Utilizând formula de mai sus, am obţinut un indice Herfindahl–

Hirschman egal cu 0.12, ceia ce ne vorbeşte despre o piaţă competitivă, 

indicele fiind desconcentrat. 

Mecanismul de sancţionare prin includerea operatorilor neconştiincioşi în lista 

de interdicţie a operatorilor economici, exercită un impact pozitiv asupra 

mediului de afaceri şi a concurenţei. 

Datorită gradului sporit de transparenţă a procedurilor de achiziţie centralizată 

şi a controalelor riguroase din partea organelor de control, sunt uşor depistate 

încălcări ce ţin de monopolizarea pieţei de medicamente şi înţelegeri de cartel. 

Unii operatori economici consideră că taxa de 0.2% din valoarea contractului, 

pe care trebuie să o achite este mare, ceia ce se poate răsfrânge asupra preţului 

la medicamente. În afara acestei taxe, operatorii mai sunt nevoiţi să achite 200 

lei pentru procurarea pachetelor de documente de participare la licitaţie.  

Impactul social 

Grupul afectat de politica în cauză este populaţia Republicii Moldova care 

beneficiază de servicii spitaliceşti în condiţiile AOAM. Acest grup al 

populaţiei este afectat din motivul întârzierii furnizării şi a accesului redus la 

medicamente în cazul identificării eronate a necesităţilor de medicamente de 

către IMSP. Un rol aparte îl au procedurile birocratice de monitorizare a 

contractelor de furnizare din partea AM şi aprobare a lor de către AAP. 

Cel mai mult sunt afectate păturile social vulnerabile, cum ar fi bătrânii şi 

familiile cu venituri mici, care sunt în incapacitate de a procura de sine-

stătător medicamentele, care în mod normal trebuie să fie asigurate de către 

IMSP. Astfel este încălcat dreptul fundamental la sănătate. 

Procurarea medicamentelor la un preţ unic stabilit în cadrul achiziţiilor 

centralizate, asigură o repartizare echitabilă a medicamentelor pentru IMSP, 

indiferent de dimensiunea lor şi amplasarea geografică, asigurându-se un acces 

echitabil la produsele farmaceutice în cadrul instituţiilor medicale. 

Siguranţa cetăţenilor în cadrul achiziţiilor centralizate de medicamente este 

asigurată prin condiţiile unice exprimate în documentele de licitaţie, inclusiv 

deţinerea certificatului GMP, ceia ce nu poate fi asigurat pe deplin în cazul 

procurărilor descentralizate. 

Impactul asupra sănătăţii este condiţionat de o multitudine de factori, cum ar 

fi: accesibilitatea redusă la medicamente nu asigură acordarea asistenţei 
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medicale calitative şi în termeni utili, astfel mărindu-se durata medie de 

spitalizare, rata de cronizare şi invalidizare, precum şi cazurile de complicaţii 

şi letalitate. Toate acestea duc la un impact negativ asupra sănătăţii populaţiei. 

Impactul ecologic 

Nu a fost identificat un impact ecologic. 

Riscuri 

În cazurile în care unii operatori economici pot fi nemulţumiţi de anumite 

elemente ale sistemul existent de achiziţii, fie din motivul criteriilor de 

evaluare a ofertanţilor, a condiţiilor de organizare a licitaţiilor, sau din alte 

motive, ei pot depune contestaţii. Din acest motiv există riscul de întârziere a 

semnării contractelor de achiziţie a medicamentelor cu un şir de IMSP. În 

aceste condiţii pot avea loc întârzieri în furnizarea medicamentelor necesare 

procesului curativ-diagnostic. 

Opţiunea 1. Achiziţia centralizată a medicamentelor de către o 

altă entitate juridică 

Descriere 

Această opţiune prevede păstrarea mecanismului de achiziţie centralizată a 

medicamentelor pentru necesităţile IMSP. În comparaţie cu situaţia existentă 

curent, rolul AM va fi preluat de către altă instituţie publică. În acest scop este 

propus Ministerul Sănătăţii. Astfel se încearcă să se excludă conflictul de 

interese al AM, păstrând elementele pozitive ale achiziţiilor centralizate de 

medicamente. 

Instituţiile Medico-sanitare Publice vor fi în continuare responsabile de 

identificarea necesităţilor şi semnarea contractelor de furnizare a 

medicamentelor cu operatorii economici. 

AM va putea acorda o mai mare atenţie atribuţiilor sale de bază ce ţin de 

expertiza, omologarea şi de înregistrarea medicamentelor, precum şi de 

controlul calităţii lor. 

Neajunsuri 

Neajunsul acestei opţiuni este că incapacitatea IMSP de a planifica corect şi a 

asigura necesităţile de preparate medicamentoase nu este abordată. Din acest 

motiv sunt necesare măsuri suplimentare de atenuare a consecinţelor. 

Beneficii 

Din motiv că opţiunea păstrează mecanismul centralizat de achiziţie a 

cantităţilor mari de medicamente, unul dintre beneficiile principale este preţul 

relativ mic de achiziţie. Ca şi în prezent, procesul de achiziţii va purta un 

caracter transparent şi fiecare operator economic va avea posibilitatea să 

concureze liber. Controlul calităţii şi al transparenţei va fi mai facil, reducând 

la maxim posibilitatea apariţiei fenomenelor de corupţie. 

Impactul fiscal 

Având în vedere că această opţiune este foarte similară cu situaţia existenta şi 

sistemul de achiziţii a medicamentelor pentru necesităţile IMSP va rămâne 

centralizat, dar desfăşurat de o altă entitate juridică, cheltuielile estimate 

pentru medicamente rămân la aceleaşi cifre. Prin urmare, pentru anii 2013-
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2015 este estimat un impact fiscal în creştere de la 469.4 mln MDL în 2013 la

 645.8 mln MDL în 2015 legat de procurările de medicamente. În plus, 

se preconizează crearea subdiviziunii noi de achiziţii, în cadrul căreia vor fi 

create 10 locuri de muncă. Cheltuielile salariale şi echiparea locurilor de 

muncă au fost de asemenea luate în calcul. Astfel se estimează cheltuieli 

anuale pe termen mediu de 840 mii MDL pentru salarii şi 100 mii MDL 

cheltuieli de echipare a locurilor de muncă pentru primul an de implementare a 

opţiunii (Error! Reference source not found.). 

Impactul administrativ 

Instituţia responsabilă de achiziţiile de medicamente este Ministerul Sănătăţii. 

Această Instituţie dispune de spaţiu necesar pentru angajarea personalului 

specializat în achiziţia medicamentelor şi altor produse necesare sistemului de 

sănătate. MS are experienţă anterioară în achiziţii publice de dispozitive 

medicale, inclusiv costisitoare. 

În scopul implementări opţiunii date va fi creată o subdiviziune nouă în cadrul 

instituţiei, atribuţiile căreia vor include organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor 

centralizate de produse farmaceutice şi para-farmaceutice pentru instituţiile 

medico-sanitare publice. Va fi nevoie de schimbarea regulamentului MS, a 

organigramei şi a cadrului de cheltuieli instituţionale. Urmează să fie angajate 

10 persoane noi, inclusiv farmacişti, procurişti, jurişti, specialişti TIC, şi vor fi 

echipate locurile de muncă pentru specialiştii nou-angajaţi. Subdiviziunea 

creată va deţine un buget propriu în bază de autofinanţare. 

În cadrul MS vor fi create grupuri de lucru pentru achiziţii publice 

centralizate, în componenţa cărora vor fi cooptaţi şi alți experţi şi specialişti, 

după necesitate. 

Din motiv că MS nu dispune de spectrul de specialişti necesari, o parte din 

personalul necesar poate fi transferat de la AM către MS, iar alta parte a 

specialiştilor vor fi angajaţi. În Republica Moldova exista ofertă de specialişti 

necesari pentru a fi angajaţi în subdiviziunea nou creată. 

Opţiunea va exercita un impact administrativ diferit asupra părţilor interesate. 

Astfel, AM va continua să-şi exercite funcţiile ce ţin nemijlocit de asigurarea 

calităţii, eficienţei şi siguranţei medicamentelor plasate pe piaţa farmaceutică, 

în baza regulamentului său, aprobat prin HG. Nr. 1252 din  01.12.2005. În 

condiţiile în care o altă entitate juridică va prelua funcţia de achiziţii 

centralizate a medicamentelor pentru necesităţile IMSP, operatorii economici 

nu vor fi influențați negativ. 

Având în vedere faptul că prin achiziţii centralizate sunt procurate 

medicamente la un preţ rezonabil din motivul cantităţilor mari din licitaţie, 

este asigurat accesul fizic al pacienţilor. Pe de altă parte, conducerea IMSP nu 

este motivată să urmărească accesibilitatea permanentă a medicamentelor în 

instituţii, iar o parte din pacienţi sunt nevoiţi să procure de sine-stătător 

medicamentele necesare pentru tratament. 

CCCEC pledează pentru păstrarea sistemului centralizat de achiziţii, motivând 

posibilitatea micşorării substanţială a fraudelor, şi posibilitatea unui control 

facil din partea organelor de control. 

Ar putea fi înregistrată o rezistenţă din partea AM din motivul cedării 

funcţiilor de achiziţie a medicamentelor şi necesităţii de reprofilare a 

specialiştilor existenţi. MSar putea avea o rezistenţă  din motivul rigidităţii 

instituţionale şi a necesităţii de modificări administrative. 

Ca şi în cazul neintervenţiei, menţinerea sistemului centralizat de achiziţii va 

asigură un nivel înalt al transparenţei, fapt ce nu va permite dezvoltarea 

fenomenului de corupţie. 
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Impactul economic 

La fel ca şi în cazul opţiunii status quo,  păstrarea mecanismului centralizat de 

achiziţii a medicamentelor pentru necesităţile IMSP asigură un mediu 

concurenţial favorabil.  

Mecanismul de sancţionare prin includerea operatorilor neconştiincioşi în lista 

de interdicţie a operatorilor economici, exercită un impact pozitiv asupra 

mediului de afaceri şi a concurenţei. Indicele Herfindahl–Hirschman estimativ 

va rămâne la acelaşi nivel ca şi în cazul opţiunii status quo (0.12).  

Datorită gradului sporit de transparenţă a procedurilor de achiziţie centralizată 

şi a controalelor riguroase din partea organelor de control, sunt uşor depistate 

încălcări ce ţin de monopolizarea pieţei de medicamente şi înţelegeri de cartel. 

Costurile operatorilor economici, desemnaţi câştigători, ce ţin de achitarea 

taxei de 0.2% din valoarea contractului, vor rămâne în continuare. De 

asemenea, operatorii vor achita aceiaşi sumă de 200 lei pentru procurarea 

pachetelor de documente de participare la licitaţie. Având în vedere că 

numărul estimat al licitaţiilor, cât şi volumul contractelor de achiziţie a 

medicamentelor nu vor suferi modificări în comparaţie cu opţiunea status quo, 

impactul asupra agenţilor economici va fi acelaşi. 

Impactul social 

În condiţiile în care achiziţiile medicamentelor vor fi efectuate în continuare în 

mod centralizat, dar de o altă entitate juridică, vor exista în continuare unele 

întârzieri în furnizarea medicamentelor şi fenomenul identificării eronate a 

necesităţilor de medicamente de către IMSP. În schimb, trecerea 

responsabilităţilor de organizare şi desfăşurare a achiziţiilor de medicamente 

de la AM la MS va avea un impact pozitiv din motiv vă noua subdiviziune 

responsabilă din cadrul MS va prelua şi funcţiile de monitorizare a 

contractelor de furnizare din partea AM şi transmiterea spre aprobare a lor de 

către AAP. 

Cel mai mult sunt afectate în continuare păturile social vulnerabile, cum ar fi 

bătrânii şi familiile cu venituri mici, care sunt în incapacitate de a procura de 

sine-stătător medicamentele, care în mod normal trebuie să fie asigurate de 

către IMSP. Astfel este încălcat dreptul fundamental la sănătate. 

Procurarea medicamentelor la un preţ unic stabilit în cadrul achiziţiilor 

centralizate, asigură o repartizare echitabilă a medicamentelor pentru IMSP, 

indiferent de dimensiunea lor şi amplasarea geografică a acestora, asigurându-

se un acces echitabil la produsele farmaceutice în cadrul instituţiilor medicale. 

Siguranţa cetăţenilor în cadrul achiziţiilor centralizate de medicamente este 

asigurată prin condiţiile unice exprimate în documentele de licitaţie, inclusiv 

deţinerea certificatului GMP, ceia ce nu poate fi asigurat pe deplin în cazul 

procurărilor descentralizate. De asemenea, AM va atrage o atenţie mai sporită 

controlului calităţii şi siguranţei medicamentelor, după predarea 

responsabilităţilor de achiziţie a medicamentelor. 

Impactul asupra sănătăţii populaţiei este similar opţiunii status quo. 

Impactul ecologic 

Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri 

Această opţiune de alternativă păstrează aceleaşi riscuri faţă de relaţiile dintre 

operatorii economici care participă la licitaţii şi instituţia care desfăşoară 
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procesul de achiziţii. Astfel riscul de întârziere a semnării contractelor de 

achiziţie între operatori şi IMSP din motivul unor contestaţii din partea 

operatorilor nemulţămiţi de procesul e organizare a licitaţiilor rămâne înalt. 

Opţiunea 2. Descentralizarea sistemului de achiziţii a 

medicamentelor 

Descriere 

Opţiunea presupune descentralizarea procedurii de achiziţii a medicamentelor 

pentru necesităţile curativ-diagnostice ale instituţiilor medico-sanitare. Astfel 

IMSP devin responsabile nu doar de identificarea necesităţilor proprii în 

medicamente, dar şi de programarea şi organizarea achiziţiei propriu-zise de 

produse farmaceutice şi para-farmaceutice, respectând prevederile legislative 

şi normative. 

Neajunsuri 

Din motivul numărului mare de instituţii medico-sanitare, va fi mai dificilă 

monitorizarea corectitudinii şi transparenţei procesului de achiziţii a 

medicamentelor, atât din partea organelor de control, cât şi a altor părţi 

interesate, astfel punându-se în pericol utilizarea eficientă a banilor publici. 

Având în vedere că achiziţiile petrecute de către IMSP vor fi pentru cantităţi 

mult mai mici de produse, preţul de achiziţie ar putea creşte. 

Beneficii 

Beneficiul principal al opţiunii este creşterea accesibilităţii la medicamente. 

IMSP vor putea identifica necesităţile instituţionale mai des, procurând 

produse farmaceutice şi para-farmaceutice organizând achiziţii doar pentru 

nevoile proprii. În plus, opţiunea facilitează procurarea medicamentelor 

necesare pentru cazuri de urgenţă majoră eliminând etapele birocratice 

existente. 

Impactul fiscal 

Descentralizarea achiziţiilor de medicamente pentru necesităţile IMSP 

presupune o reducere a cheltuielilor administrative din cadrul AM şi nu 

prevede alte cheltuieli adăugătoare legate de salarizare sau echiparea locurilor 

de lucru. În acelaşi timp, impactul fiscal al acestei opţiuni este maxim în 

comparaţie cu celelalte opţiuni din motivul estimării unor creşteri de preţuri în 

cazul procurărilor efectuate de IMSP pentru cantităţi reduse de medicamente. 

În baza opiniei experţilor din domeniu, dar şi a datelor obţinute în cadrul 

chestionării IMSP cu experienţă anterioară în achiziţii (Tabelul 5), se 

estimează o creştere medie cu cca. 105% a preţurilor la medicamentele 

procurate descentralizat faţă de preţurile stabilite pentru opţiunea status quo şi 

opţiunea 1. În urma estimărilor date, impactul fiscal al opţiunii constituie 

964.6 mln MDL pentru primul an de implementare (2013), 1.1 mrd MDL 

pentru 2014 şi 1.3 mrd MDL pentru 2015(Error! Reference source not 

found.). Alte cheltuieli publice nu au fost luate în calcul din motivul 

impactului redus. 

Impactul administrativ 

La moment, IMSP au experienţa desfăşurării achiziţiilor publice pentru bunuri 

şi servicii, aplicând prevederile actelor normative în vigoare, inclusiv ghidul 

de achiziţii publice în sistemul de sănătate aprobat prin ordinul comun al MS 
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şi AAP Nr.370/31 din 24.09.08. 

În prezent, IMSP instituie grupuri de lucru pentru achiziţii în care sunt 

implicaţi specialişti din serviciul economico-financiar, farmacişti şi jurişti din 

cadrul instituţiei, persoane de conducere şi alţi specialişti angajaţi. Practica 

demonstrează că aceste grupuri de lucru nu consultă specialiştii principali ai 

MS pentru a asigura calitatea documentelor de licitaţie elaborate. Totodată, 

puţine grupuri de lucru apelează la serviciile specialiştilor din domeniul 

procurărilor din afara instituţiilor. Pe rol de observator nu sunt invitaţi 

reprezentanţii organelor de control. Prin urmare, gradul de transparenţă a 

procesului de achiziţii este limitat. Din cauza numărului mare de instituţii, dar 

si a sporirii numărului de proceduri de achiziţii în cadrul opţiunii date, IMSP 

în continuare nu vor avea posibilitatea cooptării specialiştilor principali ai MS 

şi ai reprezentanţilor organelor de control. 

Toate IMSP dispun de personalul necesar, in conformitate cu cadrul normativ, 

pentru desfăşurarea procesului de achiziţie de sine-stătătoare a 

medicamentelor. Din păcate, pregătirea membrelor grupurilor de lucru pentru 

achiziţii nu este asigurată la un nivel adecvat, ceia ce prejudiciază calitatea 

procesului. 

Opţiunea nu necesită o schimbare la nivel instituţional. Grupurile de lucru 

pentru achiziţia medicamentelor vor fi instituite prin ordinul conducerii IMSP 

şi nu este nevoie de modificări în regulamentul de funcţionare a instituţiei şi 

organigramă. 

Pentru implementarea opţiunii în cauză, este necesară asigurarea minim a unui 

loc de muncă echipat cu tehnică de calcul, ce ar permite colectarea informaţiei 

şi menţinerea bazei de date, care ar contribui la generarea rapoartelor cu 

privire la procesul de achiziţii descentralizate din cadrul fiecărei IMSP. 

Impactul asupra factorilor interesaţi este diferit. Cel mai important grup 

interesat este IMSP. Putem presupune că IMSP sunt interesate în derularea de 

sine-stătătoare a procesului de achiziţii, din motiv că vor fi disponibili să 

procure cantităţi mai mici de medicamente, ori de câte ori au nevoie de ele. 

Totodată va creşte gradul de responsabilitate a IMSP pentru corectitudinea şi 

transparenţa procesului de achiziţii, din motiv că ei vor fi responsabili şi de 

desemnarea operatorilor câştigători. În acelaşi timp putem presupune o 

creştere semnificativă a riscului de corupţie în cadrul IMSP. 

AAP va aproba în continuare contractele de achiziţie semnate între IMSP şi 

operatorii economici. Din motiv că numărul contractelor ar putea să se 

majoreze, dar şi din cauză excluderii verigii de control din partea AM, va 

creşte povara asupra AAP. De asemenea se estimează să crească numărul de 

contestaţii din partea operatorilor economici, dar efectul cumulativ al cărora 

nu va avea un impact la fel de negativ ca şi în cazul opţiunilor centralizate de 

achiziţii.  

AM nu va mai fi responsabilă de achiziţia medicamentelor, astfel excluzându-

se conflictul de interese din cadrul acestei instituţii. În plus, va creşte rolul AM 

în monitorizarea calităţii medicamentelor după predarea responsabilităţilor de 

achiziţie a medicamentelor către IMSP. 

CCCEC şi alte organe de control vor fi incapabile să monitorizeze derularea 

transparentă şi incoruptibilă a achiziţiilor descentralizate de medicamente, din 

motivul răspândirii geografice şi insuficienţa cadrelor necesare. Se estimează o 

creştere a preţului la medicamentele procurate de către IMSP. Datele analizei 

recente cu privire la practicile de achiziţie descentralizată a medicamentelor de 

către IMSP, arata o dublare a preţurilor în comparaţie cu preţurile stabilite în 

cadrul achiziţiilor centralizate (Tabelul 5). Creşterea preţului la medicamente 

poate fi atât din cauza cantităţilor mici achiziţionate, cât şi a unei concurenţe 
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neloiale, ori creşterea fenomenului de corupţie.  

Descentralizarea procesului de achiziţii a medicamentelor pentru necesităţile 

IMSP ar putea creşte gradul de rezistenţa din partea AAP, CCCEC şi alte 

organe de control din motivul incapacităţii de monitorizare. 

Impactul economic 

Se va atesta un impact economic pozitiv asupra operatorilor economici prin 

creşterea veniturilor de la vinderea mai scumpă a medicamentelor. Totodată 

poate fi estimată o scădere a concurenţei din motiv că operatorii economici ar 

putea “împărţi” piaţa farmaceutică pe sfere de influență, sau ar putea avea loc 

înțelegeri de cartel. În acest caz, putem presupune o creştere a Indicelui 

Herfindahl–Hirschman, care ar putea atinge nivelul unei concentrări moderate. 

Operatorii economici vor fi absolviţi de achitarea taxei de 0.2%, dar va creşte 

povara financiară asupra lor din motivul sporirii numărului de pachete de 

documente (favorizat de creşterea numărului procedurilor de achiziţii), pe care 

trebuie să le procure. Din motiv că operatorii economici vor fi nevoiţi să se 

deplaseze în teritoriu la toate etapele de organizare a procesului de achiziţie a 

medicamentelor, vor spori cheltuielile şi gradul de insatisfacţie, iar în unele 

cazuri, şi dezinteresul acestora. 

Impactul social 

Impactul social al opţiunii de descentralizare este unul mai negativ în 

comparaţie cu opţiunile precedente care prevăd achiziţia centralizată a 

medicamentelor. Pe de o parte, accesul la cantităţile de medicamente 

contractate va spori, din motivul excluderii rolului de intermediere din partea 

AM şi a posibilităţii unei planificări mai bune din partea IMSP. Pe de altă 

parte, creşterea preţului de achiziţie, estimată pentru achiziţiile descentralizată 

va limita cantităţile de medicamente achiziţionate de către instituţii. Astfel va 

avea loc o reducere a accesibilităţii economice la produsele farmaceutice şi 

para-farmaceutice. 

Păturile social vulnerabile vor fi afectate şi mai mult, fiind incapabile să 

acopere cheltuielile de procurare a medicamentelor, fiind încălcat dreptul la 

sănătate. 

Spre deosebire de achiziţiile centralizate, opţiunea dată nu poate asigura un 

preţ unic de achiziţie a aceloraşi produse farmaceutice pentru toate IMSP, 

astfel va apărea un alt efect secundar ce ţine de accesul inechitabil la 

medicamente din punct de vedere geografic. Şi în acest caz va fi defavorizată 

în special populaţia unităţilor administrativ teritoriale îndepărtate. 

Siguranţa cetăţenilor în cadrul achiziţiilor descentralizate de medicamente va 

fi mai greu de asigurat din motiv că nu vor exista condiţii unice exprimate în 

documentele de licitaţie, inclusiv deţinerea certificatului GMP. Totodată, din 

motivul delegării funcţiilor de achiziţii către IMSP, AM va atrage o atenţie 

mai sporită controlului calităţii şi siguranţei medicamentelor. 

Impactul negativ asupra sănătăţii este condiţionat de accesibilitatea redusă la 

medicamente atât economică, cât şi geografică. În rezultat, poate avea loc o 

mărire a duratei medii de spitalizare, a ratelor de cronizare şi invalidizare, 

precum şi cazurile de complicaţii şi de letalitate. 

Impactul ecologic 

Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri 
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Unul dintre riscuri este creşterea numărului de petiţii din partea cetăţenilor din 

motivul lipsei unor grupe de medicamente în cadrul IMSP. De asemenea poate 

creşte numărul de contestaţii din partea operatorilor economici. Există riscul 

dezinteresului operatorilor economici faţă de procedurile de achiziţii a 

medicamentelor în cantităţi mici sau organizate de către IMSP amplasate la 

distanţă. Un alt risc este creşterea fenomenului de corupţie în procesul de 

achiziţii descentralizate. 

Opţiunea 3. Descentralizarea parţială a sistemului de achiziţie a 

medicamentelor 

Descriere 

Descentralizarea parţială a achiziţiilor de medicamente pentru necesităţile 

curativ-diagnostice ale instituţiilor medico-sanitare constituie o opţiune care 

include principii comune pentru opţiunile 1 şi 2. Astfel, instituţiile medico-

sanitare publice vor fi responsabile de achiziţionarea descentralizată a 

medicamentelor ne-esenţiale, iar medicamentele esenţiale urmează să fie  

achiziţionate în mod centralizat de către MS. Practica achiziţiilor publice de 

medicamente pentru necesităţile IMSP arată că ponderea denumirilor esenţiale 

a constituit cca. 74% din suma totală de achiziţie în 2010, care a fost în 

descreştere cu 1% faţă de 2009. Totodată, există o creştere în termeni reali a 

sumei totale de achiziţii pentru medicamentele esenţiale, de la 215.4 mln MDL 

în 2009 la 256.7 mln MDL în 2010 (Tabelul 4). IMSP vor fi responsabile nu 

doar de identificarea necesităţilor în medicamente esenţiale şi transmiterea 

informaţiei către MS, dar şi identificare necesităţilor de medicamente ne-

esenţiale, iar ulterior, programarea şi organizarea achiziţiei propriu-zise pentru 

aceste medicamente, respectând prevederile legislative şi normative. 

Neajunsuri 

Din motiv că o parte din achiziţii de medicamente vor fi organizate de către 

IMSP de diferit nivel, va fi mai dificilă monitorizarea corectitudinii şi 

transparenţei procesului de achiziţii, atât din partea organelor de control, cât şi 

a altor părţi interesate, astfel punându-se în pericol utilizarea eficientă a 

banilor publici. Având în vedere că achiziţiile petrecute de către IMSP vor fi 

pentru cantităţi mult mai mici de produse, preţul de achiziţie ar putea creşte. 

Beneficii 

IMSP vor putea identifica necesităţile instituţionale mai des, procurând 

produse farmaceutice şi para-farmaceutice organizând achiziţii doar pentru 

nevoile proprii. Un alt beneficiu este accesibilitatea geografică şi de preţ 

păstrată pentru medicamentele esenţiale.  

Impactul fiscal 

Această opţiunea este o combinaţie a primelor două opţiuni de alternativă, iar 

impactul fiscal este unul intermediar. Cheltuielile totale pentru medicamente 

vor fi mai mari în comparaţie cu opţiunile centralizate din motiv că o parte din 

necesităţi (medicamentele ne-esenţiale) vor fi procurate în mod descentralizat. 

Totodată, preţurile la medicamentele esenţiale vor corespunde cu cele din 

cadrul opţiunii status quo şi opţiunea 1. Cheltuielile totale pentru acoperirea 

necesităţilor IMSP în medicamente au fost estimate având în vedere o tendinţă 

de creştere de 17% aplicată şi în cazul opţiunilor precedente. De asemenea, în 

baza ponderii de 26% a medicamentelor ne-esenţiale, precum şi preţul estimat 
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al acestora în mediu cu 39% mai mare  (opinia experţilor şi datele chestionării 

IMSP), cheltuielile publice estimate pentru termen mediu constituie 518, 

607.6 şi 712.7 pentru anii 2013-2015 respectiv (Error! Reference source not 

found.). 

Ca şi în cazul opţiunii 1, se preconizează crearea subdiviziunii noi de achiziţii, 

în cadrul căreia vor fi create 10 locuri de muncă. Aceasta va avea un impact 

adiţional estimat în termeni monetari de 840 mii MDL pe an pentru salarii şi 

100 mii MDL cheltuieli de echipare a locurilor de muncă pentru primul an de 

implementare a opţiunii. 

Impactul administrativ 

Impactul administrativ al acestei opţiuni este similar cu opţiunea 1. Agenţia 

medicamentului va transmite atribuţiile sale de achiziţii publice a produselor 

farmaceutice şi para-farmaceutice către MS. Diferenţa faţă de opţiunea 1 este 

că MS va organiza achiziţii publice centralizate doar pentru medicamentele 

esenţiale. În cadrul MS de asemenea va fi instituită o nouă subdiviziune ce se 

va ocupa de achiziţiile de medicamente. 

Totodată, există şi un impact administrativ asemănător cu opţiunea de 

descentralizare (Opţiunea 2). Ca şi în cazul opţiunii 2, IMSP vor fi 

responsabile de achiziţiile publice a medicamentelor ne-esenţiale pentru 

necesităţile proprii curativ-diagnostice.  

Ca urmare a faptului că opţiunea propusă are un caracter mixt, ce combină un 

mecanism centralizat de achiziţii şi unul descentralizat, impactul administrativ 

este mai pronunţat. 

Impactul economic 

Păstrarea mecanismului centralizat de achiziţii a medicamentelor pentru 

produsele esenţiale asigură un mediu concurenţial favorabil. Totodată, din 

cauza achiziţiilor descentralizate pentru medicamentele ne-esenţiale, poate fi 

estimată o scădere a concurenţei pe acest segment din motiv că operatorii 

economici ar putea “împărţi” piaţa farmaceutică pe sfere de influență, sau ar 

putea avea loc înțelegeri de cartel. 

Costurile operatorilor economici ce ţin de achitarea taxei de 0.2% din valoarea 

contractului vor rămâne în continuare pentru achiziţiile centralizate şi se pot 

răsfrânge asupra preţului la medicamente. Operatorii economici vor fi 

absolviţi de achitarea acestei taxe pentru achiziţiile operate de IMSP, dar în 

schimb va creşte povara financiară asupra lor din motivul sporirii numărului 

de pachete de documente (favorizat de creşterea numărului procedurilor de 

achiziţii), pe care trebuie să le procure. Din motiv că operatorii economici vor 

fi nevoiţi să se deplaseze în teritoriu la toate etapele de organizare a procesului 

de achiziţie a medicamentelor, vor spori cheltuielile şi gradul de insatisfacţie, 

iar în unele cazuri, şi dezinteresul acestora. 

Impactul social 

Se estimează o îmbunătăţire uşoară a accesului pacienţilor la medicamentele 

esenţiale în comparaţie cu situaţia existentă la zi, din motivul unei eficientizări 

a procesului de achiziţii în cadrul MS. Totuşi vor exista unele întârzieri în 

furnizarea medicamentelor şi fenomenul identificării eronate a necesităţilor de 

medicamente de către IMSP.  

Procurarea medicamentelor la un preţ unic stabilit în cadrul achiziţiilor 

centralizate, asigură o repartizare echitabilă a medicamentelor pentru IMSP, 

indiferent de dimensiunea lor şi amplasarea geografică, asigurându-se un acces 
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echitabil la produsele farmaceutice în cadrul instituţiilor medicale. 

Pe de altă parte, se va atesta un impact social negativ din motivul creşterii 

preţului de achiziţie estimată pentru produsele ne-esenţiale, care va limita 

cantităţile de medicamente achiziţionate de către instituţii. Astfel va avea loc o 

reducere a accesibilităţii economice a populaţiei la produsele farmaceutice şi 

para-farmaceutice. 

Astfel, impactul social cumulativ al opţiunii de descentralizare parţială a 

sistemului de achiziţii a medicamentelor este unul intermediar, situat între 

opţiunea 1 şi 2. Având în vedere că ponderea preparatelor medicamentoase ne-

esenţiale constituie aproximativ 26% din totalul medicamentelor necesare, 

putem estima un impact social apropiat de cel al opţiunii 1, prin care se 

propune păstrarea mecanismului centralizat de achiziţii pentru toate 

medicamentele. 

Impactul ecologic 

Opţiunea nu are un impact ecologic. 

Riscuri 

Există riscul creşterii nemulţămirii cetăţenilor din motivul lipsei unor 

medicamente în cadrul IMSP. De asemenea poate creşte numărul de 

contestaţii din partea operatorilor economici. Un alt risc este legat de 

dezinteresul operatorilor economici faţă de procedurile de achiziţii a 

medicamentelor în cantităţi mici sau organizate de către IMSP amplasate la 

distanţă. Există riscul creşterii fenomenului de corupţie în procesul de achiziţii 

descentralizate organizate de IMSP. 

 

6. SINTEZA 

PROCESULUI 

DE 

CONSULTARE 

Ministerul Sănătăţii a iniţiat procesul de consultare 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: Ministerul Sănătăţii, Cancelaria de 

Stat, Agenţia Medicamentului, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, 

Centrul Naţional de Management în Sănătate, IMSP republicane, raionale şi 

municipale, Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate. 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 a 

fost organizată o discuţie publică cu participarea tuturor părţilor interesate. 

În cadrul mesei rotunde, organizate la 29 decembrie 2011, au fost prezentate 

principiile de bază ale analizei ex-ante şi rezultatele analizei impactului 

opţiunilor identificate. Discuţia publică a fost moderată de Dl Viorel Soltan, 

viceministru al Sănătăţii. La discuţie au participat reprezentanţii MS, CS, AM, 

AAP, ANPC, CNAM, SIS, CCCEC, IMSP republicane, raionale şi 

municipale, reprezentaţii mediului de afaceri, societatea civilă. Participanţii la 

întrunire au avut posibilitatea de aşi expune părerile asupra analizei efectuate 

şi a rezultatelor obţinute. 

Cei prezenţi la întrunire au salutat iniţiativa Ministerului Sănătăţii şi au 

apreciat înalt rezultatele analizei efectuate de către grupul de lucru, iar 

poziţiile vorbitorilor nu au purtat un caracter polarizant.  Ministerului 

Sănătăţii, în urma analizei efectuate, a optat pentru opţiunea numărul unu în 

calitate de opţiune posibilă, care prevede păstrarea mecanismului centralizat 

de achiziţie a medicamentelor în cadrul unei alte entităţi juridice decât AM. 
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Majoritatea vorbitorilor au fost de părerea că mecanismul e achiziţii a 

medicamentelor trebuie să rămână centralizat, acceptând dezavantajele 

procurărilor descentralizate prezentate în analiza ex-ante.  

Reprezentantul IMSP SR Cahul, care este şi membru al grupului de lucru, s-a 

expus în favoarea opţiunii de descentralizare totală a achiziţiilor (opţiunea 2), 

invocând necesitatea de debirocratizare a mecanismului, mărirea operativităţii 

achiziţiilor în cazuri de urgenţe, cât şi gestionarea mai eficientă a stocurilor.  

Atât reprezentanţii furnizorilor de medicamente cât şi ai IMSP republicane şi 

municipale au fost împotriva opţiunilor 2 şi 3. Totodată, părerile au fost 

împărţite cu privire la forma centralizată de achiziţii. Unii participanţi au optat 

pentru opţiunea 1, în timp ce alţii susţin ideea de neintervenţie în situaţia 

actuală (opţiunea 0), invocând experienţa amplă a AM în procesul de achiziţii 

a medicamentelor, pe de o parte, şi lipsa acestei experienţe în cadrul MS. În 

particular, directorul IMSP SM Nr. 1 şi-a expus punctul de vedere 

argumentând că în cadrul AM există deja un grup de lucru format din 

specialişti, care dispun de o anumită practică în acest domeniu; nu sunt 

necesare cheltuieli suplimentare pentru oficiu, angajarea specialiştilor, etc., iar 

cheltuielile pentru asigurarea procesului de achiziţii publice a medicamentelor 

sunt minimale, comparativ cu alte opţiuni propuse. 

Reprezentanţii grupului de lucru au intervenit spunând că opţiunea 1 prevede 

un transfer de specialişti şi expertiză de la AM către MS, astfel încât nu vor 

exista probleme de insuficienţa capacităţilor instituţionale. 

Agenţia de Achiziţii Publice a menţionat despre importanţa propunerii date 

referindu-se la practicile internaţionale, care tot mai frecvent promovează 

procedurile centralizate de achiziţii a bunurilor pentru necesităţile instituţiilor 

publice. De asemenea, reprezentantul AAP a menţionat că experienţa MS de 

eficientizare a mecanismului de achiziţie a medicamentelor ar putea fi 

recomandată altor autorităţi publice. 

În discuţie au intervenit reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 

Concurenţei s-a pronunţat pentru promovarea unei concurenţe loiale. În timpul 

discuţiilor s-a abordat şi problema calităţii medicamentelor. Reprezentantul 

CCCEC a făcut referire la controalele iniţiate în cadrul unui şir de IMSP, care 

au efectuat achiziţii de medicamente. Rezultatele preliminare ale acestor 

controale denotă un şir de încălcări a legislaţiei în vigoare. Din acest motiv, 

reprezentantul CCCEC a optat pentru menţinerea procedurilor de achiziţii 

centralizate în cadrul AM. 

La discuţia publică au fost abordate şi alte aspecte ce ţin de conflictul de 

interese în cadrul AM, controlul calităţii medicamentelor, condiţiile expuse în 

documentele de licitaţie. 

La finalul discuţiei Dl Soltan a mulţumit participanţilor la întrunire pentru 

implicare activă în elaborarea propunerii de politică publică. De asemenea, a 

fost făcut un rezumat al opiniilor expuse. Totodată s-a referit la raportul 

experţilor OMS care recomandă delimitarea funcţiilor de achiziţie şi a celor de 

omologare, autorizare şi control al medicamentelor din cadrul AM. Dl Soltan a 

menţionat şi despre instrumentele de identificare a necesităţilor de 

medicamente ABC şi VEN analiza, elaborate în cadrul MS şi  care urmează a 

fi implementate în curând. 

 

7. OPŢIUNEA 

RECOMANDA

TĂ 

Cele trei opţiuni de alternativă, în comun cu opţiunea 0 (status quo), au fost 

evaluate comparativ prin prisma impactului pe care îl pot exercita. Spre 

deosebire de opţiunea 0, opţiunea 1 va duce la diminuarea problemei şi 

atingerea obiectivelor, pe când opţiunile 2-3 vor  duce la  agravarea situaţiei pe 

domeniul achiziţiilor de medicamente. 
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Opţiunea 1 a fost selectată şi în urma analizei multicriteriale efectuate de 

grupul de lucru (Anexa 5), fiind punctată cu cel mai înalt scor (0.7). Opţiunile 

0, 2 şi 3 au obţinut un scor de la ( -1)  la  (- 2.7). 

Data prezentării:  

Semnătura conducătorului autorităţii iniţiatoare: 

 Ministru        Andrei USATÎI 

 

Anexe: 5 pagini 

 

 

 

ANEXA 1 LISTA DE ABREVIERI 
 

 

AAP              Agentia Achizitii Publice 

AAPC              Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei 

AM              Agentia Medicamentului 

AOAM Asigurari Obligatorii de Asistenta Medicala 

CCCEC Centrul de Combatere a Crimelor Economice si Coruptiei 

CNAM Compania Nationala de Asigurari in Medicina 

DCI             Denumire Comuna Internationala 

GMP             Good Manufacturing Practice (Regulile de Buna Practica de Producere) 

IMSP             Institutie Medico-sanitara Publica 

MS             Ministerul Sanatatii 

SIS             Serviciul de Informare si Securitate 
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5. Propunere de politică publică înaintată de Ministerul Culturii privind 

eficientizarea instituțiilor teatral-concertistice din Republica Moldova 
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Descrierea problemei 

Politicile culturale au ca prioritate atât stabilirea direcției și obiectivelor în domeniul culturii la 

nivel național, cât și asigurarea accesului societății la serviciile culturale oferite de instituțiile 

prestatoare. Eficiența sistemului de management este o primă condiție pentru sporirea calității și 

accesului la servicii culturale. 

Strategia europeană introduce noțiunea de industrie culturală, care include o linie economică, sau o 

linie ”de alternativă economică” pentru promovarea și democratizarea producției culturale și a 

distribuției acesteia, precum și  o abordare mai ”popular liberală” a finanțării activităților culturale. 

Industriile culturale reprezintă acele activități care vizează în primul rând bunurile simbolice, 

bunuri  a căror valoare economică principală este derivată din valoarea lor culturală. Această 

definiție clasică a industriei culturale include mass-media, film, edituri, muzică, design, 

arhitectură, new media, precum și ”arte tradiționale” – artă vizuală, artizanat, teatru, muzică de 

teatru, concerte, concerte de performanță, muzee și galerii – toate acele activități care sunt eligibile 

pentru finanțare din fonduri publice ca ”artă”. 

Potrivit Hotărârii nr. 696 din  19.11.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Ministerului Culturii, structurii şi efectivului-limită al aparatului central,  în 

subordinea ministerului se află 12 instituţii teatrale şi 4 instituţii de concert. Conform prevederilor 

art.3 din Legea nr.1421-XV şi pct.1 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1242, 

instituțiile teatral-concertistice (ITC) sunt instituţii publice de cultură şi artă. Totodată acestea au 

fost constituite cu forma organizatorico-juridică de întreprindere de stat și înregistrate la Camera 

Înregistrării de Stat începând cu anul 1992 (Anexa 1). De asemenea, deși a fost atribuită forma 

organizatorico-juridică de întreprindere de stat, nu a fost asigurată conformarea statutelor 

instituțiilor teatral-concertistice la prevederile Legii nr. 146-XIII
1
, nu au fost înregistrate 

modificările operate în statutele a 5 instituții și nu au fost încheiate contracte manageriale cu 

fiecare dintre directori. 

 

Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr. 1421   adoptată la 

31.10.2002  stipulează: sursele de  finanţare a teatrelor, circurilor şi a organizaţiilor concertistice 

de stat sunt: 

a. subvenţiile de la bugetul  de stat  sau de la bugetul municipal; 

b. subvenţiile pentru  îndeplinirea comenzilor de stat; 

c.  veniturile din  activitatea de bază; 

d.  veniturile din prestarea de  servicii contra plată; 

e.  alte venituri  neinterzise de lege; 

f.  ajutorul acordat de persoane juridice şi  fizice. 

 

Conform art. 17,  fondatorul  acordă  teatrelor,  circurilor şi organizaţiilor concertistice  de stat 

subvenţii pentru  acoperirea  în proporţie de 60% a cheltuielilor aferente activităţii  lor  pe 

parcursul  anului  fiscal. Analiza bugetului teatrelor demonstrează că în anul 2008, subvențiile sunt 

în proporţie de circa 60%, iar restul resurselor financiare provin din venituri proprii. În realitate, 

constatăm o scădere a veniturilor din surse proprii aproape în jumătate,  ponderea bugetului 

provenit din bugetul de stat a crescut la 72%, iar în 2010 la 75%. 

 

Veniturile provenite din vânzarea biletelor constituie în proporție de 6-8% din bugetul teatrelor, iar 

venitul provenit din arenda spaţiilor este de aproximativ de 2-3 ori mai mare: 16 –21%.  Conform 

                                                 
1
 Legea Culturii 
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datelor prezentate, putem concluziona că misiunea teatrului nu este realizată decît parțial, acestea 

câștigînd în rezultatul arendării sălilor și nu a activității pentru care sunt destinate. 

 

Pe de altă parte, este important de subliniat faptul că în ultimii  trei ani numărul de spectacole este 

în creştere, iar numărul de spectatori este constant. 

 

Este de remarcat că crizele economice influențează negativ capacitatea de cumpărare a populaţiei 

şi acest fapt este reflectat în consumul de produse culturale al populației. Criza economică  din 

2009 a avut drept consecință descreșterea ratei de frecventare a teatrelor (94-98 spectatori la 1000 

locuitori.) (Anexa 2) 

 

Conform Regulamentului teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, fiecare teatru este 

obligat să monteze de la 3 la 6 spectacole noi pe parcursul  unei stagiuni și să prezinte minim 20 

de spectacole per stagiune. Totodată, se atestă că numărul de montări noi diferă de la teatru la 

teatru.  Majoriatea ITC nu respectă regulamentul și montează în mediu 1-2 spectacole noi per 

stagiune. 

 

 

 
Sursa: Raport de activitate al teatrelor și instituțiilor teatral-concertistice, Ministerul culturii, 

2011 
 

Pe de altă parte este evident că eforturile depuse de teatre variază de la o instituție la ala şi respectiv şi nivelul de performanţă al teatrelor variază. 

Astfel, cel mai mare număr de spectacole pentru anul 2010 este înregistrat la Teatrul de păpuși Licurici, care a prezentat 709 spectacole. 
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Sursa: Raport de activitate al teatrelor și instituțiilor teatral-concertistice, Ministerul culturii, 

2011 
 

Totuşi în ceea ce priveşte acumularea de venituri proprii, nu distingem o corelaţie directă dintre cele mai active teatre, considerând drept indicator 

numărul de piese jucate şi ponderea veniturilor proprii. Analiza rapoartelor financiare demonstrează o diferență semnificativă între marimea 

veniturilor din vânzarea biletelor și veniturile din arenda sălilor. Întrucât infrastructura care este în posesia teatrelor reprezintă proprietate de stat, 

acestea având dreptul de utilizare, veniturile din arenda spațiului nu reprezintă venit generat din activitatea de bază a teatrelor. 

 

 

Sursa: Raport de activitate al teatrelor și instituțiilor teatral-concertistice, Ministerul culturii, 

2011 
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Veniturile reale din realizarea biletelor acoperă în proporţie de 80,7% ceea ce este planificat. Deci, teatrele nu reușesc să colecteze venituri din 

vânzarea biletelor în proporția planificată. (Anexa 3) 

 

Totodată este important de menționat că infrastructura curentă pusă la dispoziția teatrelor este moștenită din timpurile sovietice, când sistemul cultural 

era subsidiat complet, iar acum este nepotrivită pentru necesitățile teatrului modern din Moldova. 

 

Gradul de ocupare a sălilor de spectacol variază în dependență de instituție. Teatrul ”Licurici” înregistrează cel mai mare număr  de spectacole - 709 

cu 63,9(mii) spectatori. Totodată, la fiecare reprezentație asistau doar 90 de copii. Această cifră racordată la capacitatea sălii de cca 300 locuri denotă 

un grad de ocupare de 30%. Teatrul Național de Operă și Balet a prezentat 137 de spectacole pentru 22 (mii) de spectatori. La capacitatea sălii de cca 

800 locuri în mediu frecventau 160 de spectatori, astfel gradul de ocupare este de 25%. O situație similară se constată și la Teatrul Național ”Mihai 

Eminescu”. Cel mai mic randament se constată la Teatrul Naţional ”Vasile Alecsandri”, unde se înregistrează un grad de ocupare de 15%, cca 96 de 

spectatori  din capacitatea sălii de 400 locuri. În concluzie, se constată un grad redus de ocupare a sălilor de spectacol în raport cu capacitatea sălilor. 

(Anexa 4) 

 

 

 

Problema pe care o constatăm este ineficiența mecanismului de management al instituțiilor teatrale, reflectat în nr scăzut de spectatori, nr scăzut 

de spectacole și montări noi și o situație financiară precară. 

 

Cauzele problemei 

Cauzele problemei sunt grupate în câteva blocuri:  administrativ, financiar, resurse umane, 

comunicare și marketing. 

Administrativ: 

Criza administraţiei culturale la toate nivelurile: Constatăm o criză a administraţiei culturale la 

toate nivelurile, atât la nivelul Ministerului Culturii, care în condiţiile descentralizării nu dispune de 

mecanismele necesare pentru susţinerea instituţiilor teatrale, cât şi la nivel de instituții teatrale, care 

nu dispun de abilităţi de gestionare. Intervenţia tradiţională a statului, care se preocupa de toate 

aspectele încă mai persistă în mentalitatea personalului administrativ al teatrelor. Constatăm abilități 

reduse de gestionare a resurselor financiare și totodată de promovare a produsului cultural teatral 

dintr-un punct de vedere antreprenorial.  

Lipsa unei viziuni strategice de dezvoltare a domeniului culturii  şi în particular arta teatrală: 

Lipsa sistemului de management al instituțiilor teatrale promovate și aplicate de către Minsiterul 

Culturii într-un document ce stabilește prioritățile și cadrul de dezvoltare a teatrului împiedică 

excluderea poverii statului. Totodată sunt limitate posibilitățile dezvoltării teatrului în industrie 

culturală, astfel racordându-se la principiile liberale de finanțare a activității culturale și prioritățile 

europene în domeniul culturii. 

Lipsa acută de manageri/abilităţi de antreprenoriat: Conform Legii cu privire la teatre, circuri şi 

organizaţii concertistice nr. 1421 adoptată la 31.10.2002 directorul general al teatrului este angajat 

de către Ministerul Culturii cu sau fără concurs pe termen de 5 ani, iar conducătorul artistic este 

desemnat prin concurs cu acordul Ministerul Culturii de către directorul teatrului. Concursul de 

angajare a directorilor este formal sau nu are loc în general. Problemele existente identificate în 

sistemul actual denotă faptul că managerii nu posedă abilități antreprenoriale și manageriale și nici 

nu depun efort pentru dezvoltarea acestora. 

Discrepanţe în oferta serviciilor teatrale  teatrale din punct de vedere teritorial: Regiunile rurale şi 

periferiile ţări sunt private de accesul la arta teatrală, întrucât instituțiile teatrale nu organizează 

spectacole în teritoriu, deși stipulat în caietul de sarcini. 

Financiar: 

Mecanisme unificate de finanţare: Finanţarea ITC se realizează din bugetul de stat. Ministerul 

Culturii împreună cu Ministerul Finanţelor, determină bugetul pentru fiecare din aceste instituţii 
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cheltuielile legate de achitarea utilităţilor și acoperirea cheltuielilor de producție, reieşind din 

numărul de angajaţi în sistemul de teatre. 

Sistemul unificat reduce pe de o parte flexibilitate în procesul de angajare al personalului.  

Conform raportului din 18.12.2008, realizat de către Curtea de Conturi a RM, asupra 

gestionării patrimoniului public de către instituțiile teatral-concertistice, alocarea și utilizarea 

mijloacelor financiare publice s-au efectuat în lipsa indicatorilor de performanță. Obinerea 

mijloacelor financiare nefiind corelată cu obțiunerea veniturilor proprii, ceea ce nu stimulează 

tendința dezvoltării indicatorilor activității de bază și a creșterii veniturilor proprii. 

 

Incapacitatea de generare a veniturilor proprii: 40% din bugetul teatrelor, conform Legii cu 

privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice nr. 1421   adoptată la 31.10.2002 trebuie să fie 

generate din venituri proprii. În mod real acestea provin din vânzarea biletelor şi din arenda 

spaţiilor.  Actualmente teatrele nu sunt în stare să acumuleze aceste venituri la cota prevăzută, 

realizând doar 27-25% din bugetul total al teatrului. În asemenea condiţii teatrele supraviețuiesc în 

baza unui buget deficitar, fapt care se răsfrânge negativ asupra dezvoltării instiuțiilor teatrale. 

 

Infrastructura masivă şi costisitoare: Sălile de teatru sunt de proporţii mari, moștenită din 

perioada sovietică. Cea mai mică sală de teatru oferă 300 locuri. Având în vedere că teatrele reușesc 

să asigure un grad de ocupare de 50%, în cel mai bun caz, teatrele suportă cheltuieli mari de 

întreţinere a infrastructurii. În afară de aceasta, teatrele întrețin fondul de costume şi decoruri, care 

prevăd costuri înalte. 

 

Marketing și Comunicare: 

Marketingul teatral este unul dintre cele mai importante părți în planul de dezvoltare al 

instituției teatrale, atragerea consumatorilor și asigurarea creșterii indicatorului de audiență. La 

moment, teatrele nu prevăd cheltuieli pentru marketing și comunicare, nu au un plan de marketing, 

care ar evalua competitorii pe piața culturală și ar stabili obiective clare. Acest fapt limitează 

posibilitatea atragerii de noi consumatori, menținerea actualilor, identificarea necesităților 

culturale/valorice a consumatorului de artă, inițierea unor noi tendințe, deci dezvoltarea artei 

teatrale în industrie creativă. Un alt element negativ este lipsa de conștientizare a importanței liniei 

de marketing și comunicare de către directorii de teatru. Vânzările de bilete reprezintă elementul 

cheie pentru programele de artă, iar instrumentele de marketing asigură acest fapt. 

Resursele umane: 

Număr redus de angajați în domeniul culturii: Criza economică din anii „90 a afectat 

profund domeniul culturii şi în particular comunitatea teatrală. Pe parcursul anilor s-a înregistrat 

plecarea masivă a actorilor din teatru. Salariile modeste constituie principalul motiv pentru care 

actorii abandonează domeniul, dar şi managementul defectuos atât în raport cu actorii, cât şi în 

raport cu posibilităţile de gestionare eficientă a teatrului. Imaginea tot mai puţin atrăgătoare a 

omului de teatru nu generează atractivitatea studiilor în domeniu. 

 

Deficit de RU de ordin calitativ: Aceleaşi motive determină şi deficitul de actori de calitate, 

cei mai apreciaţi sunt acceptaţi şi invitaţi să lucreze în altă parte. 

 

 

        Calitatea actorilor este determinată şi de procesul de formare profesională. 

Calificarea cadrelor este organizat după un sistem învechit, curriculumul este şi el depăşit. 
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Absolvenţii instituţiilor superioare sunt în mare parte slab pregătiţi, fiind necesare eforturi 

suplimentare pentru pregătirea lor la nivelul profesioniştilor din Europa. Nu există nici un program 

de pregătire a profesorilor în domeniu prin care aceştia s-ar putea familiariza cu noile tendinţe în 

artă. 

 

Considerând cele sus menționate, performanța teatrelor este afectată și nivelul de 

atractivitate al produselor culturale teatrale, fapt care parţial determină sălile semi-pline ale 

instituţiilor teatrale. 

Cauze ce țin de consumatorul de artă teatrală: 

Crizele economice care afectează puterea de cumpărare a spectatorilor. Cifrele oferite 

de Biroul Naţional de statistică privind numărul de spectatori pe anii 1995 – 2010, fiind suprapuse 

cu situaţia în domeniul economiei, demonstrează explicit conexiunea dintre situaţia economică şi 

consumul de artă teatrală. 

 

Ponderea consumului de cultură/artă teatrală a cetățeanului din Moldova. Considerând 

numărul anual de spectatori de teatru, putem constata că circa 10% din populaţie frecventează sălile 

de spectacol. Comparativ cu alte capitale europene, dar şi din CSI, moldovenii nu sunt exponenții 

consumului de artă teatrală. O cauză principală în acest sens este incapacitatea teatrelor de a-și 

promova spectacolele/produsul cultural, astfel atragând consumatorul, educându-l și îndeplinindu-și 

rolul principal al domeniului cultural. Sistemul actual de management al teatrelor nu este focusat pe 

implicările sociale și culturale a consumului de bunuri culturale. 

Efectele problemei: 

 

Efectele care rezultă din problema managementului ineficient al instituţiilor teatrale sunt 

previzibile. Dacă lucrurile vor continua în acelaşi mod, vom constata o agravare a climatului 

cultural în lumea teatrală: diminuarea prestigiului şi imaginii teatrului şi actorului, deficitul 

performanţelor culturale, folosirea ineficientă şi nejustificată a resurselor alocate de stat, erodarea 

infrastructurii patrimoniului teatral.  Lipsa unei viziuni liberale asupra dezvoltării artei teatrale în 

industrie culturală previne impactul economic, dar și beneficiile externe ale producției culturale, 

inclusiv nivelul de angajare în domeniu. 

În final este clar că stagnarea sectorului cultural conduce spre  un impact nesemnificativ 

al culturii în dezvoltarea social-economică a țării.  
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Beneficiarii politicii: 

Beneficiarul I: 

Beneficiari direcți: 
Instituțiile teatral-concertistice 

Conducătorii instituțiilor de cultură 

Angajații instituțiilor culturale 

Impresari artistici 

Spectatori/Consumatori de teatru 

 

Beneficiarul II: indirecți 

Comunitățile locale 

Agenți economici 

 

 

Obiectivul general al politicii publice: 

Eficientizarea sistemului de management al instituţiilor teatrale. 

 

Obiective specifice: 

1. Creşterea numărului de spectatori cu 20% în raport cu 2010 până în 2015 

2. Creșterea numărului de premiere cu  2 în mediu anual, per teatru pînă în 2015 

3. Creșterea gradului de ocupare a sălilor de teatru cu 20% în raport cu anul 2010 până în 2015 

 

Opţiunile de soluţionare a problemei: 

 

Păstrarea statutului actual al ITC și a modelului de finanțare a acestora 

Modificarea cadrului de finanțare al instituțiilor teatral-concertistice (ITC) în baza finanțării 

spectatorului 

Liberalizarea ITC și introducerea contractelor de performanță pentru instituțiile teatral-concertistice 
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Opțiunea I. Păstratea statutului actual al ITC și a modelului de 

finanțare a instituțiilor. 

 

Descrierea opțiunii: 

Opțiunea prespune păstrarea statutului juridic actual al ITC. Teatrele, circurile şi 

organizaţiile concertistice au  statut de persoană  juridică sau  de persoană  fizică
2
.  Fiecare teatru, 

circ sau organizaţie concertistică  desfăşoară  activitate în conformitate cu  statutul,  adoptat  de 

fondator, şi  cu legislaţia în vigoare. 

Conform Legii nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri şi organizaţii 

concertistice  și Regulamentului teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice, ITC pot fi 

clasificate în instituţii de  repertoriu şi de proiecte, precum şi instituţii gazdă. Ele se pot afla atît în 

subordinea Ministerului Culturii, cît şi în subordine  municipală, departamentală, atribuindu-li-

se,  în funcţie de sarcini, statut naţional, republican, municipal sau departamental. 

La momentul de față, ITC au dublu statut. Astfel, în dependență de situație acestea decid să 

acționeze sub formă de antreprenor și să plătească TVA, sau în alte cazuri să achite cheltuieli în 

lipsa justificării existenței reale a activității de antreprenor. 

Opțiunea presupune păstrarea mecanismului actual al finanțării ITC, în proporție de 60%, 

conform Legii Culturii. Astfel, conform Legii cu privire la teatre, circuri şi organizaţii 

concertistice, nr. 1421   adoptată la 31.10.2002 fondatorul ITC rămîne Ministerul Culturii, care 

acoperă   cheltuielile aferente activităţii  lor  pe parcursul  anului  fiscal.   Totodată, teatrele   şi 

organizaţiile concertistice naţionale beneficiază  de acoperirea cheltuielilor  în proporţie de 80%. 

Finanțarea ITC are loc în baza Regulamentului privind normativele de estimare a 

cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de 

subvenţii de la buget, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 643, din 9 iunie 2004. Regulamentul 

stipulează, pe lîngă normativele de retribuire a muncii angajaților, o altă serie de cheltuieli 

necesare bunei funcționări a ITC. (Anexa nr.2) 

Același regulament stipulează că plata consumului de energie termică şi electrică, gaze, 

apă şi alte servicii comunale se estimează în baza contractelor cu furnizorii de servicii din anul 

precedent, minus cheltuielile acoperite din mijloacele acumulate în acest scop de la  darea în 

arendă a spaţiilor, conform contractelor de arendă. 

Normativele presupun la moment finanțarea ITC în dependență de numărul de angajați, de 

montările noi planificate, cheltuielile  și alte articole. La baza estimărilor  pentru anul următor se iau 

statele de funcţiuni aprobate pentru anul precedent celui planificat, cu modificările ce se 

preconizează pentru anul respectiv, în conformitate cu statele titulare aprobate. 

Din punct de vedere al organizării mangementului instituţiei, conducătorii elaborează 

planuri de activitate cu aplicarea indicilor pe două segmente: planificat şi realizat. De menționat că 

rubrica realizat nu comportă influențe asupra finanțării ITC în anul următor financiar. 

Administrarea teatrului,  circului  şi organizaţiei  concertistice de stat  se efectuează de către 

director, care este desemnat prin concurs sau de către fondator şi cu care Ministerul Culturii sau 

autoritatea administraţiei  publice locale,  de comun acord cu  Ministerul  Culturii, încheie acord 

individual de muncă (contract)  pe un termen de 5 ani. 

Candidaturile la funcţiile de conducere (director general, director economic, director artistic) 

sunt propuse şi aprobate de către fondatorul teatrului, circului sau instituţiei concertistice. 

 

În funcţia de conducător al teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice publice este numită o 

persoană cu experienţă în domeniu de cel puţin 10 ani, de specialitate: regizor, dirijor, actor, solist, 

                                                 
2
 Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice, nr. 1421   adoptată la 31.10.2002 
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teatrolog, muzicolog, dramaturg, compozitor, scenograf, coregraf sau animator al procesului de 

creaţie. 

 

Din actele normative-reglatorii se poate observa că atît directorii de ITC, cît și ceilalți angajați pot fi 

numiți în funcție atît în bază de concurs, cît și în afara concursului
3
. Directorii încheie cu Ministerul 

un contract managerial la numirea în funcție. Responsabilitățile de management cultural: 

planificarea turneelor, spectacolelor, planurile de mediatiazare a insitituțiilor revin directorului 

artistic al ITC. 

 

Evaluarea personalului din ITC se realizează conform Regulamentului cu privire la evaluarea 

personalului din instituțiile teatrale, concertisitce și de circ.  De menționat că în cazul contractelor 

determinate, personalul ITC nu este supus evaluării. 

 

Beneficii 

Opțiunea oferă posibilitatea menținerii ITC în starea actuală, asigurând același nivel de acces al 

publicului la serviciile culturale, în special în zonele urbane (Chișinău, Bălți, Cahul). Conform 

focus-grupului organizat cu Uniunea Teatrală, unul dintre beneficiile modelului este faptul că ITC 

sunt instituții pubice, ceea ce permite menținerea finanțării tuturor instituțiilor. Beneficiul privește 

în primul rînd Filarmonica, Sala cu Orgă și Teatrul Național de Operă și Balet, dar și teatrul Cahul, 

care nu dispune pînă în prezent de un sediu care ar permite realizarea misiunii. 

Prin stipularea procedurii de alegere al directorilor ITC, prin concurs sau fără se asigură permanența 

unui manager în instituție, în special în momentele de criză. Este considerat pozitiv faptul că în 

cerințele înaintate către candidatul la postul de director al ITC este stipulată necesitatea de studii sau 

experiență în domeniu. 

Totodată opțiunea nu permite realizarea obiectivelor propuse, din lipsa unui mecanism de finanțare 

care ar permite creșterea concurenței între ITC și în consecință dezvoltarea creativității și orientarea 

către consumatorul de cultură al instituțiilor. 

Impactul fiscal anual al opțiunii este de 66943.3 mii lei.  

La calcularea impactului fiscal au fost luate în considerare transferurile de la buget în scopuri de 

producție și pentru investiții și reparații capitale pentru anul de bază, 2010. Bugetul se calculează 

luându-se în considerație datele istorice, care sunt adaptate la consecințele anuale ale teatrelor.  

Impactul administrativ 

În eventualitatea păstrării situației actuale nu va exista un impact administrativ. Vor fi utilizate 

resursele actuale din cadrul Ministerului Culturii pentru evaluarea și monitorizarea activității 

teatrelor. 

Impactul economic 

Deși impactul economic nu poate fi cuantificat cu exactitate, opțiunea dată va perpetua starea 

actuală a instituțiilor teatrale, în care deși statul investește bani pentru menținerea activității lor, 

acestea nu depun suficient efort pentru a fi cel puțin parțial independente financiar, bazându-se pe 

autogestiune. Dimpotrivă rezultatele financiare sunt negative. În acest sens, instituțiile teatrale nu 

sunt sustenabile independent de finanțarea publică, iar această opțiune nu prevede nici un mecanism 

de revitalizare a activității teatrelor. 

Din acest motiv există un proces de stagnare al dezvoltarii industriei teatrale, diversității de servicii 

culturale și atragere de noi consumatori, deci educare a populației. 

Companiile private vor avea un grad scăzut de interes în susținerea financiară a ITC. Drept rezultat 

parteneriatele public-privat vor fi tot mai reduse. 

Impactul social 

În condițiile păstrării modelului actual de finanțare și administrare al ITC tot mai mulți artiști vor 

pleca din domeniu. Rata de angajare în domeniul cultural este în descreștere, considerând lipsa 
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perspectivelor de dezvoltare, salariile sunt reduse. Astfel oferta culturală va rămîne limitată, iar 

nivelul performanțelor teatrelor scăzut. 

Nivelul de cultură al populației va fi în continuă scădere și poate genera conficte de 

identitate socială și națională. Oferta culturală scăzută crește probabilitatea migrației tinerilor. 

Riscuri: 

Ne-intervenția în situația actuală va duce la agravarea mecanismului actual de management 

al instituțiilor teatrale, în care instituțiile publice sunt finanțate în proporție de 60% de jure, iar de 

facto în proporție de 70-80%. Sistemul actual de finanțare din bugetul de stat nu stimulează 

îmbunătățirea capacităților de management al instituțiilor, diversificarea metodelor de vânzare a 

biletelor, deci a creșterii numărului de spectatori, ceea ce va provoca diminuarea cererii, dar și a 

ofertei de servicii culturale. ITC își realizează planurile într-o măsură extrem de mică, finanțarea 

nefiind condiționată de indicatori de performanță. Produsul artistic riscă să rămînă necunoscut 

consumatorului de cultură din cauza capacităților limitate de marketing al instituțiilor. 

În același timp riscul ca în acest domeniu cadrele instruite, actorii, artiștii și oamenii de 

creație să nu profeseze și să-și schimbe radical activitatea este foarte mare, deci  va avea loc o 

scădere a forței de muncă. 

ITC au o arie mică de desfacere și aceasta este concentrată în Chișinău (excepție fac Cahul 

și Bălți). Regiunile au un acces limitat la producția culturală teatrală. De asemenea se atestă lipsa 

unei politici de stimulare a turneelor naționale și internaționale. Impactul ITC asupra culturalizării 

populației și formării identității personalității multilateral dezvoltate este unul semnificativ de redus. 

Conform sondajului realizat la comanda MTS, la itemul nr. 33: Cât de des mergeți la 

următoarele evenimente culturale/instituții?- tinerii au răspuns niciodată în proporție de 48, 2%, iar 

alți 23,8% o dată la doi ani.  Putem presupune că numărul spectatorilor în următorii ani va scădea 

substanțial datorită tendinței în scădere a vizitelor la teatru și a ofertei limitate de artă teatrală. Lipsa 

unui sistem bazat pe performanță, monitorizarea distribuției banilor publici, lipsa unei viziuni 

antreprenoriale asupra artei teatrale reprezintă cauzele principale ale stagnării transformării în 

industrie culturală. 

 

Opțiunea II: Modificarea cadrului de finanțare al instituțiilor 

teatral-concertistice (ITC) în baza subsidierii consumatorului 

Descrierea opţiunii: 

Opțiunea presupune modificarea procedeului de finanțare al ITC și revizuirea statutului 

ITC. Aceasta are drept scop stimularea managerilor teatrelor să se orienteze spre consumator 

Opțiunea presupune păstrarea statutului de insituție publică pentru 5 instituții teatral-concertistice, 

datorită specificului lor (Teatrul Național de Operă și Balet, Filarmonica Națională, Sala cu Orgă și 

Teatrul Național ”Mihai Eminescu”) și acordarea formei organizatorico-juridice de întreprindere 

de stat pentru celalte instituții. Revizuirea statutului are în vedere re-evaluarea categoriilor care 

sunt acordate ITC: național, republican, municipal, departamental conform unei grile de 

performanță, elaborată de Comisia de Evaluare a ITC.  

a) Modelul de finanțare presupune acordarea subsidiilor teatrelor în funcție de numărul 

de spectatori/bilete vândute.  Opțiunea vine să compenseze diferența dintre costul real al biletului de 

teatru/concert și prețul biletului vândut la casele de bilete. Finanțarea  se acordă în baza numărului 

de spectatori, numărului de montări noi și costurile  întreținere suportate de ITC. 

 

Actualmente bugetul ITC se formează din trei surse importante: bugetul de stat 75%, 

veniturile provenite din arendă – 17% şi veniturile din realizarea biletelor – 8% (2010). Prin 

opţiunea dată se doreşte schimbarea raportului cu reducerea ponderii alocărilor de stat şi creşterea 

ponderii veniturilor realizate din vânzarea biletelor. În acest sens se propune ca veniturile din 

arendă să nu depăşească 20%, iar alocările de la stat să se reducă treptat. Astfel, veniturile din 
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realizarea biletelor trebuie să crească. Acestea pot creşte fie din scumpirea biletului, fie din sporirea 

numărului de spectatori. Scumpirea biletului ar fi o soluţie, doar că aceasta este destul de riscantă, 

pentru că este influențat negativ numărul de potenţiali spectatori.  Pe de altă parte, datele statistice 

arată că în perioadele de criză economică numărul spectatorilor descreşte, adică preţul biletului este 

un element sensibil care ar putea influenţa simţitor numărul de spectatori. De acea această opţiune 

îşi propune sporirea veniturilor din vânzarea biletelor pe contul sporirii numărului de 

spectatori. Obiectivul este de a mări numărul de spectatori cu 20%. Dacă instituția teatral-

concertistică reuşeşte acest lucru, atunci preţul biletului se reduce şi respectiv se reduce şi alocarea 

din partea statului.  

 

Prețul biletului se calculează în funcție de cheltuielile ITC la montarea unui spectacol și 

venitul mediu al locuitorilor (conform datelor BNS). Luând în considerație și capacitatea de 

cumpărare a consumatorului tipic de teatru a fost stabilit prețul minim al uni bilet de teatru de 25lei. 

Prețul minim de 25 de lei a fost stabilit luându-se în considerație consumatorul tipic și capacitatea 

actuală de cumpărare a unui produs cultural teatral. 

 

Creșterea numărului de spectatori de 20% devine condiția de finanțare, întrucât aceasta este 

indicatorul pe baza căruia se va calcula valoarea subsidiei. Ministerul Culturii, considerând această 

opțiune, condiționează instituțiile teatral-concertistice  să aloce 1% din transferurile spre instituțiile 

teatrale în Marketing și Comunicare, o nouă linie din cadrul de cheltuieli al teatrelor, în scopul 

activității de promovare a spectacolelor. 

În acest fel, investind 1% din buget în marketarea și promovarea produselor culturale, 

spectacole, se dorește să se realizeze o creștere a numărului de spectatori cu 20%. Considerând 

prețul de vânzare la casa de bilete de minimum 25 lei, statul se obligă să acopere o parte din 

cheltuielile de întreținere, și să subsidieze spectatorul, dar cerând teatrelor să își crească gradul de 

ocupare al sălii. Cu cît numărul de spectatori va crește, cu atât povara statului se va diminua, 

deoarece teatrele vor avea venituri proprii mai mari din activitate culturală. 

 

Această opțiune schimbă raportul de importanță, condiționând valoarea subsidiei pe un nou 

indicator – numărul de spectatori. 

Mecanismul de finanțare este anexat la document. La anexă se poate vedea și un model de 

mecanism de înregistrare a managementului teatral, utilizat de către managerii culturali în sistemul 

european. (Anexa 7) 

Numărul de spectatori va influența și abordarea directorilor de teatru, care vor fi nevoiți să 

stabilească planuri de marketing și promovare pentru a avea acces la banii publici, astfel livrând 

produse culturale. Directorii de teatru ulterior vor putea avea două abordări de management: 

manager orientat spre maximizarea calității sau orientat spre creșterea ratei audienței. 

Pentru buna implementare a acestei opțiuni și atingerea obiectivelor specifice, sunt necesare 

ateliere de instruire pentru consolidarea capacităților actualilor directori de teatru. Pentru a putea 

supravețui pe partea de ofertă a pieții, capacitățile antreprenoriale sunt esențiale în crearea 

produselor și strategiilor de stimulare a cererii. Prin această opțiune, statul va stimula instituțiile 

teatral-concertistice, în acest caz teatrele să funcționeze în calitate de întreprinzători, având 

obiectivul să își crească veniturile din produsul lor, astfel reducându-și costurile de producție. 

În scopul planificării  și alocării finanțării, se va  forma o Comisie de Evaluare a ITC. 

Condițiile pentru funcționarea Comisiei vor fi elaborate printr-un Regulament al Ministerului 

Culturii, în concordanță cu legislația în vigoare. 

Comisia este formată din nouă membri cu durata de pînă la 3 ani. Din Comisie fac parte trei 

reprezentanți ai Ministerului Culturii, un reprezentant al Ministerului Finanțelor, un reprezentant al 
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Uniunii Teatrale, un reprezentant al ITC și pînă la trei membri ai comunității artistice (ONG, artiști, 

societatea civilă). 

Procedura de evaluare a performanțelor ITC se stabilește de către Ministerul Culturii. 

Cererile de finanțare se vor depune în formă scrisă, la data stabilită de Ministerul Culturii. Datele de 

scadență vor fi publicate pe site-ul Ministerului Culturii. La cerere se va anexa planul de dezvoltare 

strategică a ITC,  programul repertoriului pe un an și planul financiar al ITC. 

Grila de finanțare a ITC în funcție de statutul instituției va fi elaborată de Ministerul Culturii. 

Drept rezultat al evaluării, fiecare instituție va încheia cu Ministerul Culturii un contract de 

performanță, în baza căruia va raporta la fiecare sfîrșit de an. 

Contractul de performanță va conține următoarele: 

- Părțile contractante 

- Valoarea finanțării 

- Utilizarea indicatorilor de performanță pentru planificarea bugetului 

- Drepturile și obligațiunile părților 

- Procedura de raportare 

- Indicatorii de performanță, conform cărora ITC va raporta 

- Condițiile și procedura de modificare a contractului 

- Condițiile și procedura de reziliere a contractului 

- Date despre intrarea în vigoare și expirarea contractului. 

Decizia privind finanțarea va fi luată de Ministerul Culturii, după examinarea rapoartelor de 

performanță a ITC de către Comisia de Evaluare a ITC. 

Opțiunea presupune modificarea procedurii de angajare a  directorului ITC. 

Directorul  va fi angajat prin concurs, o dată la 5 ani. Pentru a asigura calitatea directorilor angajați, 

concursul se va axa pe alegerea proiectului de management și nu a persoanei candidatului și pe 

calitate Caietului de sarcini, elaborat de Ministerul Culturii și completat de către candidat.în cazul în 

care, pentru o perioadă, poziția de director nu este ocupată, se va asigura funcția de interimat. 

Pentru înscrierea în concurs, candidații vor trebui să îndeplinească următoarele condiții: 

- Candidatul va deține un set demonstrat de competențe manageriale (studii în domeniul 

managementului sau experiență în domeniul administrării ITC) 

- Candidatul va demonstra cunoașterea specialității (experiență în domeniu sau studii de 

specialitate). 

Ministerul Culturii va elabora caietul-tip de sarcini, care va fi completat de către candidații la postul 

de director. Caietul de sarcini cuprinde: 

- Analiza instituției din perspectiva misiunii acesteia. Analiza se face în baza pilonilor manageriali, 

financiari și în termeni de resurse umane și menționează schimbările preconizate precum și 

posibilitățile de finanțare a ITC. 

- Proiectul de dezvoltare strategică a insitituției 

La înscrierea la concurs, candidații vor prezenta: 

- Planul de dezvoltare strategică a insitiuției, pentru o durată de 5 ani, în baza indicatorilor de 

performanță elaborați de Ministerul Culturii 

- Caietul de sarcini 

- Portofoliul candidatului 

La angajare, directorul de ITC va încheia personal, un contract de management conform modelului 

elaborat de Ministerul Culturii. Contractul de management va conține indicatorii de performanță, 

conform cărora va avea loc evaluarea directorului. 
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Conform opțiunii, angajații vor încheia un contract de muncă, pentru o perioadă determinată. 

Salarizarea anagajaților va avea loc în baza performanțelor deținute. La încheierea contractului, în 

baza Regulamentului de evaluare, contractul poate fi prelungit sau sistat. 

Beneficii 

Beneficiul de bază în cazul opţiunii date este ceea că ITC vor beneficia de resurse suficiente doar în 

cazul în care vor atinge obiectivul de sporire a numărului de spectatori. Acest fapt va determina ITC 

să monteze piese noi, să stimuleze cererea, va face comunitatea teatrală mai sensibilă la preferinţele 

publicului, va spori capacităţile manageriale de promovare a produselor teatrale şi în cele din urmă 

se poate anticipa o sporire a gradului de „culturalizare” a populaţiei ţării. 

Totodată producătorii de artă vor fi conectați de piață prin intermediul evaluării cerințelor 

consumatorilor și identificarea pieței – acestea răspund la schimbări semnificative în stilul de viață 

și a construirii identității prin consum. Acestea sun legate de habitus, practicile lor de afaceri, 

capitalul cultural, care includ producția culturală și economică menționată. 

Modificarea principiului de finanțare al ITC permite creșterea transparenței alocațiilor bugetare și 

diversificarea ofertei culturale. 

În același timp pentru a atinge obiectivul de realizare a numărului necesar de bilete/spectatori se vor 

folosi resursele din arenda spaţiilor. Adică se va exploata posibilitatea de arendare, aşa ca veniturile 

să acopere cele 20% din bugetul instituţiei provenit din arendă şi pentru a acoperi o parte din 

veniturile care trebuie să provină din realizarea biletelor. În acest fel, va fi prevenită posibilitatea 

utilizării veniturilor din arenda sălii pentru interese personale. 

Principiul de finanțare a spectatorului impune un stil de management proactiv al directorilor de 

ITC și prin aceasta, creșterea accesului populației din raioane sau sate la produsul cultural (va 

crește numărul de turnee naționale) și montarea a mai multe spectacole noi.  

Schimbarea cerințelor de concurs pentru angajarea  directorului instituției dezvoltă în sistemul 

cultural concurența loială între oamenii de cultură și manageri.  Îmbunătățirea calității 

managementului este asigurată de prezentarea, la concurs a Proiectului de dezvoltare strategică a 

instituției. ITC vor avea posibilitatea să își dezvolte o identitate proprie și să devină instituții cu 

profit, astfel mărindu-și veniturile disponibile pentru producție cultural teatrală. 

ITC își vor respecta misiunea și vor tinde să pună în scenă mai multe spectacole, pentru a câștiga 

finanțarea statului, nepunînd accent pe venitul provenit din darea în arendă a încăperilor. 

Datorită introducerii sistemului de management bazat pe performanță se va îmbunătăți cooperarea 

dintre Ministerul Culturii și comunitatea artistică, va crește responsabilitatea ITC în realizarea 

scopurilor strategice ale ministerului și va fi consolidată corelarea dintre procedura de finanțare și 

rezultatele ITC. 

Opțiunea realizează obiectivele politicii publice, necomportînd riscuri pentru existența teatrelor. 

Impactul fiscal 

Opțiunea prevede scăderea poverei financiare a statului. 

Considerând anul de bază 2010, bugetul public economisit în urma introducerii noului mecanism de 

finanțare este de  3621.6 mii lei  dacă se atinge obiectivul de 20%.  

Acoperirea cheltuielilor pentru cele 5 instituții publice constituie 49865.7 mii lei. 

 

Impactul administrativ 

Eforturi administrative sunt necesare pentru elaborarea şi prestarea serviciilor de instruire a 

managerilor ITC în vederea formării competenţelor de promovare a produselor teatral-concertistice 

şi eficientizării activităţii instituţiilor în general. 

Opțiunea prevede Crearea unei comisii de evaluare, compuse din 9 persoane. Nu sunt necesare 

cheltuieli suplimentare. 

Vor fi modificate o serie de acte legislative: 

- Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice 

- Regulamentul privind normativele  de estimare a cheltuielilor necesare activităţii teatrelor, 

circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget 

- Regulamentul teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice 
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Se vor elabora următoarele acte normative: 

- Regulamentul Comisiei de evaluare a performanțelor teatrelor, circurilor și organizațiilor 

concertistice 

- Caietul-tip de sarcini pentru teatre și organizații concertistice 

- Metodologia de evaluare a performanțelor ITC, cu descrierea criteriilor și standardelor de 

performanță a ITC 

În cazul adoptării acestei opțiuni, este necesară o Hotărîre de Guvern privind instituirea Comisiei 

de evaluare a Teatrelor. 

Impactul economic 

Opțiunea are un impact economic pozitiv datorită creșterii concurenței între instituțiile teatral-

concertistice. Comparativ cu situația actuală, diferențierea nivelului de finanțare acordat ITC în 

funcție de performanțele obținute permite creșterea concurenței și încurajează căutarea surselor 

adiționale de finanțare. Sustenabilitatea instituțiilor teatral-concertistice cu indicatorii de 

performanță pozitivi va fi asigurată. Totodată sustenabilitatea instituțiilor teatrale și stimularea 

dezvoltării în industrie culturală sunt în strânsă legătură cu nivelul de angajare, profilul pieții 

muncii, necesitățile de instruire și contribuții la PIB-ul național, regional și local. 

De asemenea, impactul economic va fi resimțit datorită efectului multiplicator, în urma evaluării 

dezvoltării industriei culturale în ceea ce privește angajarea și situația financiară a angajaților. 

Impactul social 

Oferta culturală a ITC va fi redimensionată pe consumator. Dacă la ora actuală estimăm că 

aproximativ 10% (345000 spectatori) din populaţia ţării este consumatoare de produse teatral-

concertistice (în cazul în care spectatorii sunt utilizatori unitari de produse culturale), atunci odată 

cu implementarea acestei opţiuni numărul populaţiei consumatoare de produse teatral-

concertistice va spori cu 20% conform obiectivelor trasate (414000 spectatori). Se poate anticipa 

că odată cu promovarea unor valori culturale prin intermediul ITC, vom forma o populaţie cu 

necesități culturale. 

Opțiunea prevede creșterea performanței instituțiilor culturale, astfel influențând și calitatea 

produsului cultural și numărul acestora. Oferta culturală va fi diversificată, asigurând accesul la 

produsul cultural de către un număr mai mare din  populație.  

Riscuri: 

Un risc major este activarea instituțiilor teatral-concertistice în condiții de buget auster, în situația 

incapacității de atingere a obiectivului de 20% suplimentar de spectatori, acestea vor beneficia de 

resurse reduse din partea statului. Acest fapt va genera reduceri de personal, incapacitate de 

atragere a actorilor performanţi şi în cele din urmă degradarea unor ITC. În situaţia incapacităţii 

constante de atingere a obiectivelor, unele ITC vor trebui închise.     

Un alt risc este majorarea prețurilor biletelor, întrucât în situația incapacității atingerii obiectivelor, 

finanțarea va fi redusă. Deci povara asupra managerilor de teatru este mare, pentru a-și atrage mai 

mulți spectatori, deci să crească vânzările. 

Unele dintre ITC, în lipsa sediilor sau a capacităților scăzute manageriale ale directorului pot avea 

performanțe scăzute, ceea ce va atrage o finanțare scăzută. 

Opțiunea III:  Liberalizarea ITC și introducerea contractelor de 

performanță pentru instituțiile teatral-concertistice. 

 

Descrierea opțiunii 

Această opțiune prevede liberalizarea ITC, cu păstrarea mecanismului de finanțare în baza 

finanțării spectatorului. 

Opțiunea presupune păstrarea statutului de insituție publică pentru 8 instituții din ITC din 

subordinea Ministerului. Conform opțiunii, cele 12 teatre și 4 instituții concertistice intră în 
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concurs pentru statutul de insituție de interes național, conform unor criterii clar stabilite. Criteriile 

sunt susținute de indicatori de performanță. 

Opțiunea presupune acordarea Statutului  preferențial de insituție publică Teatrului Național  de 

Operă și Balet, Filarmonicii de Stat S. Lunchevici și Sălii cu Orgă din Chișinău,  datorită 

specificului lor. 

Evaluarea instituțiilor naționale are loc la sfîrșitul fiecărui an financiar și este realizată de către 

Comisia de evaluare a ITC, descrisă în opțiunea 2. 

Concursul pentru obținerea statutului de instituție de interes național are loc o dată la 3 ani și este 

organizat de Ministerul Culturii. Data anunțării concursului este plasată pe site-ul autorității. 

Conform opțiunii Ministerul Culturii  oferă finanțare, în baza finanțării spectatorului celor 8 

instituții de interes național. Statutul de Instituție națională  presupune finanțarea instituției în baza 

finanțării spectatorului, conform algoritmului din opțiunea 2. 

Celelalte instituții au statut de republican, municipal, departamental. ITC din subordinea 

Ministerului Culturii încheie cu Ministerul Culturii contracte de performanță și primesc, cu titlu 

gratuit, în folosință sediile, cu condiții clar stipulate în contract. Ministerul Culturii elaborează un 

Regulament de utilizare a spațiilor date în folosință ITC. Fiecare instituție încheie în acest sens un 

contract de performanță cu Ministerul Culturii. Clădirile teatrului,  circului sau ale organizaţiei 

concertistice de stat nu  se supun privatizării și pot fi date în arendă numai în scopuri de activitate 

culturală. Ministerul Culturii își asumă în această opțiune dreptul de audit al exploatării spațiilor. 

Bugetul de stat va acoperi  plata consumului de energie termică şi electrică, gaze, apă şi alte 

servicii comunale  minus cheltuielile acoperite din mijloacele acumulate în acest scop de 

la  darea în arendă a spaţiilor, conform contractelor de arendă. 

Contractul de performanță implică de fapt un proces prin care se obțin rezultate și beneficii prin 

înțelegerea și gestionarea performanțelor angajaților în baza unor planuri strategice și 

operaționale, structurate pe scopuri, obiective și standard de competențe. Pentru că directorii de 

ITC  au capacități reduse de gestionare a performanțelor și promovare a produsului teatral, 

opțiunea prevede instruirea managerilor de ITC la Centrul de Formare Continuă. Prin instruirea 

continuă se va micșora riscul ca unele ITC să dea faliment. 

 

Beneficii: 

Prin liberalizarea ITC se obține în primul rînd scăderea poverei administrative și financiare a 

statului. Are loc procesul de modernizare a bugetării: schimbarea orientării de la input spre 

output (produs). ITC vor fi nevoite să reconceptualizeze propria misiune și produs cultural și să 

se orienteze la cerințele consumatorului de cultură.  Opțiunea prevede și creșterea importanței 

activității de impresariat. 

Încheierea contractelor de performanță cu ITC pentru utilizarea spațiului permit pe de o parte 

reducerea atitidunii relaxatate de adminstrare a instituțiilor teatral-concertistice, 

imbunătățirea vizibilă a calității serviciilor culturale, dar și prezervarea patrimoniului. 

Stipularea clauzei de destinație a sediilor și a condițiilor de închiriere a spațiului disponibil vor 

asigura realizarea misiunii culturale a ITC. 

Opțiunea stabilește un sistem intern de analiză a performanței asigurînd o viziune clară 

privind nivelul de eficiență a diferitor ITC si totodata asigurînd respectarea contractului. 

Contractele de performanță asigură implementarea strategiei de dezvoltare planificată, luînd în 

considerație indicatorii clari (numerici) de dezvoltare și evaluare. 

 

Impactul fiscal 

Impactul fiscal este de 6758950.7 mii lei. Acesta include transferurile de la buget pentru cele trei 

instituții cu specific (Filarmonica, Teatrul de Opera si Balet, Sala cu Orga) si valoarea în lei a 

cheltuielilor pentru întreținerea clădirilor: energie termică, energie electrică, apă. 

Impactul administrativ 
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Opțiunea prevede următoarele modificări la nivel administrativ: 

 

- Revizuirea regulamentului privind taxele minime de dare în arendă a spaţiilor 

provizoriu neexploatate ale edificiilor de cultură, astfel încât domeniul de activitate a arendaşului 

să aibă tangenţe cu cultura sau divertismentul, şi ca acesta să aibă reputaţie de promotor al culturii. 

 

 

Se vor elabora următoarele acte normative: 

- Regulamentul Comisiei de evaluare a performanțelor teatrelor, circurilor și 

organizațiilor concertistice 

- Caietul-tip de sarcini pentru teatre și organizații concertistice 

- Metodologia de evaluare a performanțelor ITC, cu descrierea criteriilor și 

standardelor de performanță a ITC 

Vor fi modificate o serie de acte legislative: 

- Legea cu privire la teatre, circuri şi organizaţii concertistice 

- Regulamentul privind normativele  de estimare a cheltuielilor necesare activităţii 

teatrelor, 

circurilor şi organizaţiilor concertistice beneficiare de subvenţii de la buget 

- Regulamentul teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice 

 

Impactul economic 

Opțiunea are un impact economic pozitiv datorită clarificării statutului  ITC și creșterii 

transparenței alocării banilor publici, ca și în opțiunea 2. Practicile europene de autofinanțare a 

ITC demonstrează creșterea profitului instituțiilor. Prin dezvoltarea parteneriatelor public-privat se 

vor încuraja inițiativele private în domeniul teatral.  Va crește gradul de libertate al instituțiilor în 

ceea ce privește utilizarea resurselor financiare și umane. Prin creșterea concurenței se va asigura 

calitatea produsului cultural și va crește rolul serviciilor de impresariat. 

Retribuirea muncii angajaților în funcție de performanțe nu va genera un efort suplimentar 

din partea statului, din cauza modelului de finanțare propus. și va permite creșterea veniturilor 

proprii ale ITC. 

Impactul social 

Opțiunea presupune creșterea performanței instituțiilor culturale prin elaborarea planurilor 

de dezvoltare strategică a ITC. Calitatea produsului cultural al ITC va crește. Pentru ca să poată 

beneficia finanțare de la bugetul de stat, ITC își vor revedea planurile strategice și se vor orienta 

către consumatorul de cultură din toate zonele republicii. 

Oferta culturală a ITC va fi redimensionată pe consumator. Pot apare mai multe teatre 

private care vor fi orientate spre publicuri-țintă diferite: tineri, copii, grupuri sociale, etc. Acest  

lucru va determina creșterea nivelului salariului angajaților din instituțiile teatral-concertistice și 

va oferi posibilitatea deschiderii noilor locuri de muncă pentru actori.  

Impactul social al opțiunii poate fi mare datorită probabilității creșterii prețului biletelor.  

 

Riscuri 

În cazul în care contractele de performanță vor fi foarte generale, există riscul ca insituțiile, 

pentru asigurarea venitului să folosească spațiile libere în altă destinație decît cea presupusă de 

lege. 

Probabilitatea ca directorii și angajații instituțiilor teatral-concertistice să nu fie pregătiți 

pentru descentralizare este una înaltă. Conform sondajelor, realizate cu angajații teatrelor, la 

întrebarea dacă sunt de acord cu introducerea sistemului de management al performanțelor, 
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majoritatea au răspuns – sunt de acord. Totodată artiștii nu își doresc schimbarea statutului 

instituțiilor. În cazul în care va fi adoptată această opțiune este posibil ca lumea teatrală să își 

manifeste nemulțumirea față de faptul că unele instituții rămîn a fi publice, pe cînd celelalte 

trebuie să intre în concurs pentru finanțarea din partea bugetului de stat. 

Activitatea ineficientă  și netransparentă a Comisiei de Evaluare a ITC ar putea conduce la 

acordarea de titluri pe baze oportuniste.  

Riscul cel mai mare este închiderea multor instituții teatral-concertistice, din cauza lipsei 

pregătirii, flexibilității și capacităților reduse ale actualilor directori de instituții teatral-

concertistice să se conformeze schimbărilor prevăzute de această opțiune.  

Totodată există riscul că unele instituții nu vor putea rezista concurenței și vor fi 

închise. 
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Tabel comparativ pentru opțiunile propunerii de politică publică 

privind eficientizarea instituţiilor teatral-concertistice din Republica 

Moldova 
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Anexa 1: LISTA  INSTITUȚIILOR TEATRAL-CONCERTISTICE CARE AU 

DUBLU STATUT 

(Conform Camerei Înregistrării de Stat și Hotărîrii Nr. 66/18.12.2008 (MO nr. 47-48, art. 4)) 

1. Teatrul Naţional de Operă şi Balet, mun.Chişinău 

2. Teatrul Naţional “Mihai Eminescu”, mun.Chişinău 

3. Teatrul Naţional de Stat “Vasile Alecsandri”, mun.Bălţi 

4. Teatrul “Eugene Ionesco”, mun.Chişinău 

5. Teatrul Dramatic Rus de Stat “A.P.Cehov”, mun.Chişinău 

6. Teatrul Republican “Luceafărul”, mun.Chişinău 

7. Teatrul Republican de Păpuşi “Licurici”, mun.Chişinău 

8. Teatrul “Alexei Mateevici”, mun.Chişinău 

9. Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor “Ion Creangă”, mun.Chişinău 

10. Teatrul Republican Muzical-Dramatic “B.-P.Hasdeu”, or.Cahul 

11. Centrul de Cultură şi Artă “Ginta Latină”, mun.Chişinău 

12. Teatrul-Studio «C улицы Роз», mun.Chişinău 

13. Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” 

14. Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare „Joc” 

15. Sala cu Orgă 

16. OCI „Moldova-concert” 

 

Anexa 2:  Regulamentul privind normativele de estimare a cheltuielilor 

necesare activităţii teatrelor, circurilor şi organizaţiilor concertistice 

beneficiare de subvenţii de la buget, HGC643/2004  

Categoriile de cheltuieli Note 
Normativele maxime  

de cheltuieli, lei 

Rechizite de birou Lunar pentru un angajat 12 

Cărţi şi ediţii periodice Anual pentru un angajat 6 

Servicii editorial Anual pentru un angajat 21 

Cheltuieli de protocol Anual pentru un angajat 29 

Întreţinerea mijloacelor de transport proprii Anual pentru un angajat 145 

Procurarea mijloacelor fixe Anual pentru un angajat 600 

Întreţinerea animalelor Anual pentru o instituţie 140000 

Procurarea şi reparaţia recuzitei, grimei,  

decorului, costumaţiei pentru repertoriul curent: 

Teatrul Naţional de Operă şi Balet 

Teatrele naţionaleTeatrele dramatice,  

muzical-dramatice, pentru copii şi tineret 

Teatrele de păpuşi 

Instituţiile concertisticeCircul 

Anual pentru o instituţie 

 

200000 

60000 

50000 

20000 

15000 

40000 

Montări noi: 

Teatrul Naţional de Operă şi Balet 

Teatrele naţionale 

Teatrele dramatice, muzical-dramatice,  

pentru copii şi tineret 

Teatrele de păpuşi 

Instituţiile concertistice 

Ansamblul de dansuri "Joc", Circul 

Pentru o montare 

 

400000 

100000 

60000 

30000 

50000 

100000 

30000 
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Anexa 3: Nr spectatori, Teatre și Instituții Muzicale. Biroul 

Național de Statistică 

 

 

 

Anexa 4: Cost mediu bilet, Venituri planificate/Venituri reale 

 
Costul mediu al unui bilet Venituri planificate din realizarea biletelor Venituri reale din realizarea biletelor 

72.8 lei 13741.1 mii lei 11091.6 mii lei (80,7% din veniturile planificate) 

Sursa: Raport de activitate al teatrelor și instituțiilor teatral-concertistice, Ministerul culturii, 2011 
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Anexa 5: Nr de locuri ocupate în sălile de spectacol, total, mii 

 
 

 

Anexa 6: Procesul verbal al discuţiei publice privind 

propunerea de politică publică 

 

Persoanele/i

nstituţiile 

consultate 

Punctul de vedere al participanţilor 

Factorii 

interesaţi: 

 

 

 

Veaceslav Reabcinschii,   director Centrul de Politici Culturale 

Documentul de politică publică a identificat și formulat corect problema 

sistemului. 

Opțiunea doi este cea mai potrivită pentru obiectivul politicii. Schimbarea 

statului instituțiilor nu este suficientă, dar este necesar crearea condițiilor în 

care aceste instituții cu un nou statut să poată funcționa. Un exemplu 

relevant este Suedia, unde se lucrează pe bază de granturi pe proiect. 

De asemenea, un accent sporit trebuie pus pe creșterea gradului de ocupare a 

sălilor și nu pe creșterea numărului de spectacole. O abordare specifică 

trebuie implementată pentru teatrele din sate, inclusiv subvenționare mai 

mare. 

Opțiunea doi conține multe elemente de un mod de management planificat 

și centralizat. 

Totodată o soluție pentru crearea condițiilor de finanțare este Fondul 

Culturii. 

 

Opțiunea trei are un risc înalt de închidere a multor instituții teatral-

concertistice, cauzate de nivelul slab de pregătire, capacități reduse de 

management a actualilor directori de teatru. Sunt necesare măsuri de 
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reducere a riscurilor. 

 

Larisa Ungureanu, critic de teatru 

Schimbarea abordării asupra culturii și rolului culturii este necesară, în 

special preluarea modelelor europene, deși societatea și mediul cultural nu 

sunt pregătite. Aspectul de marketing este foarte important în procesul de 

management al instituțiilor teatral-concertistice. Din acest motiv, trebuiesc 

utilizate instrumente online, rețelele de socializare pentru promovarea 

produselor culturale. 

Opțiunea doi este recomandată tocmai pentru că include acest aspect 

important. 

 

 

Valeria Șeicanu, director Teatrul de Operă și Balet 

Problema crizei culturale în Moldova este profundă, de aceea nu se găește și 

nu se dorește o schimbare.  

 

Marian Stârcea, director Filarmonica Națională 

Există instituții teatral-concertistice care au un statut special, prin urmare și 

necesități speciale. În cazul Filarmonicii Naționale este necesară un program 

de finanțare a reparației clădirilor, care în fond este infrastructura statului. În 

Ucraina, spre exemplu a fost elaborat un program de stat de reparație a 

clădirilor de importanță culturală, inclusiv dotarea colectivelor de muzică cu 

instrumente.   

 

Alexandru Grecu, Președinte Uniunea Teatrală, director Teatrul 

Satiricus 

Reforma instituțiilor teatral-concertistice este iminentă. În acest sens trebuie 

revizuită și Legea Teatrelor, incluzând diferențierea teatrelor (dramatice, 

Operă, Filarmonica) pentru că cerințele sunt specifice. Poate ar fi necesar 

elaborarea unui document de politică publică care vizează instituțiile teatrale 

și altul care vizează instiuțiile concertistice. 

 

Titus Jucov, director Teatrul Licurici 

Ar fi recomandat ca impactul fiscal să fie calculat pentru fiecare teatru în 

parte, deoarece fiecare instituții suportă cheltuieli diferite, și au necesități 

diferențiate. Susțin opțiunea doi, deși opțiunea trei este situația spre care ar 

trebui să tindem. Opțiunea doi este perioada de pregătire pentru trei. 

 

Angela Roșca, pedagog, critic de teatru 

Evaluarea producției artistice este necesară și introducerea managementului 

bazat pe performanță de asemenea. Activitatea de bază a unui director de 

teatru este să dezvolte instituția și să-i asigure sustenabilitate și eficiență 

prin activitate.  
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Anexa 7: Analiza activității instituțiilor teatral-concertistice pe 

anul 2010 
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Anexa 8: Arborele Problemei 
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Anexa 9: Model Management în teatru  
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6. Propunere de politică publică inițiată de Ministerul Mediului privind 

elaborarea mecanismului de gestionare durabilă a deşeurilor solide în mediul 

rural 
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I. Descrierea problemei 

Sporirea consumului gospodăriilor casnice din Republic Moldova, înregistrat în ultimii 10 ani, a 

contribuit esenţial la creşterea generării de deşeuri solide. Aceste deşeuri au şi o compoziţie 

schimbată faţă de acum 10-15 ani, incluzând multe materiale de ambalaj (ex. PET-uri, pungi de 

plastic) ce reprezintă un pericol pentru mediu (dacă nu se separă de fluxul total de deşeuri) datorită 

perioadei foarte mare de dezintegrare a acestora. Tendinţa de creştere a cantităţii deşeurilor generate 

se va menţine în continuare, până se va ajunge la un nivel comparabil cu cel din ţările dezvoltate. La 

cest moment, în ţările dezvoltate se generează în jur de 540 kg/an de deşeuri municipale pe cap de 

locuitor
1
, în timp ce la noi acest indice este estimat la circa 200 kg/an (400 kg/an în or. Chişinău). 

Pe parcursul anului 2010, la nivel naţional s-a transportat la depozitele/rampele de gunoi un volum 

de 1,439 mil m
3
 (cca 0.72 mil tone) de deşeuri menajere solide

2
. Desigur că această cifră nu 

contabilizează o cantitate importantă de deşeuri aduse la aceste depozite în mod individul de către 

cetăţeni, nemaivorbind de cantitatea deşeurilor aruncate în mod spontan şi neautorizat în mediu. 

Gestionarea deşeurilor solide (care cuprinde toate activităţile de colectare, transport, valorificare şi 

eliminare a deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni) este o problemă stringentă în 

Republica Moldova. Conform raportului al doilea cu privire la obiectivele de dezvoltare ale 

mileniului
3
, ponderea populaţiei ţării cu acces la servicii de salubrizare a fost evaluată în anul 2008 

la 45.9%, cu o creştere doar de 0.5% faţă de 2007. Acest ritm de creştere este foarte lent şi nu se 

poate discuta despre atingerea ţintei de 71.8% din populaţie cu acces la sisteme de salubrizare în 

anul 2015, stabilită de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. 

Problema gestionării deşeurilor solide se accentuează, mai cu seamă, în mediul rural. Dacă în 

mediul urban, gestionarea deşeurilor se realizată  datorită existenţei serviciilor/întreprinderilor 

specializate de salubrizare (care acoperă cca 90% din populaţia urbană), atunci în majoritatea 

satelor, întreprinderi de gestionare a deşeurilor lipsesc, iar transportul deşeurilor la locurile de 

depozitare se face individual de către generatorii de deşeuri. Lipsa acestor servicii/întreprinderi de 

salubrizare contribuie la formarea gunoiştilor spontane/neautorizate, care poluează mediul şi pune 

în pericol sănătatea populaţiei. Deci, problema centrală în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor în 

ţară, la momentul de faşă, ţine anume de gestionarea inadecvată a deşeurilor solide în mediul rural. 

Conform Inspectoratului Ecologic de Stat (IES), la moment (anul 2010), din numărul total de 1530 

localităţi, în doar 239 localităţi salubrizarea este organizată în mod planificat
2,4

. Astfel, dacă oraşele 

dispun de servicii de salubrizare, atunci se estimează că doar în 12% din localităţile rurale (cca 180 

sate) gestionarea deşeurilor are loc, mai mult sau mai puţin, organizat. În restul satelor, activităţile 

de salubrizare se execută la solicitare, ori în genere nu se realizează. 

Deşeurile solide din mediul rural sunt greu de urmărit în condiţiile inexistenţei în comune şi sate a 

serviciilor de salubrizare, nefiind descrise în statistica ţării. Pentru Moldova, s-a estimat că indicele 

de producere a deşeurilor menajere solide urbane şi rurale este de respectiv 0.9 kg şi 0.4 kg per 

locutor per zi
5
. Mai nou, în cadrul Strategiei pentru managementul integrat al deşeurilor din 

Regiunea de Dezvoltare Sud, care este în proces de elaborare la acest moment, pentru anul 2010 s-a 

stabilit următorii indici de generare a deşeurilor menajere solide, 0.7 kg şi 0.5 kg per locuitor per zi 

pentru zonele urbane şi rurale respectiv, cu o creşterea anuală de 1.5%. Totodată, compoziţia 

structurală a acestor deşeuri a fost estimată pentru mediul urban şi rural după cum se prezintă mai 

jos în tabelul 2. 

                                                 
1 OECD Factbook 2011-2012. Economic, Environmental and Social Statistics. 

2 Anuarul IES - 2010 „Protecţia mediului în Republica Moldova” / Inspectoratul Ecologic de Stat. Chişinău, 2011. 
3 Al doilea raport cu privire la obiectivele de dezvoltare ale mileniului, Republica Moldova. Chişinău, 2010. p.93. 

4 Anuarul IES - 2009 „Protecţia mediului în Republica Moldova” / Inspectoratul Ecologic de Stat. Chişinău, 2010. 

5 Starea mediului în Republica Moldova în anii 2007-2010 (raport naţional) / Institutul de Ecologie şi Geografie. Chişinău, 2011. 

http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/factbook-2011-en?contentType=&itemId=/content/chapter/factbook-2011-80-en&containerItemId=/content/serial/18147364&accessItemIds=&mimeType=text/html
http://ies.gov.md/md/rap_nat
http://www.undp.md/presscentre/2010/MDG%20Report%20II/index_rom.shtml
http://ies.gov.md/md/rap_nat
http://www.mediu.gov.md/file/rapoarte/RN_2007-2010.pdf
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Un detaliu esenţial ce trebuie menţionat este faptul că în mediul rural, pe lângă deşeurile menajere 

solide, se formează o cantitate impunătoare de deşeuri de grajd (animaliere), depăşind cu mult 

volumul deşeurilor strict menajere. Conform unui studiu cu privire la deşeurilor generate în 

gospodăriile rurale (eşantionul sondat - 589 gospodării casnice din 21 de sate din zonele de Nord, 

Centru şi Sud ale ţării), realizat de Organizaţia Teritorială Chişinău a Mişcării Ecologiste din 

Moldova la începutul anului 2008, se constată că în medie în cadrul unei gospodării rurale în 

decursul unui an se formează cca 4.8 tone deşeuri de grajd. 

Tabelul 2. Compoziţia deşeurilor menajere (anul 2010) 

Component Urban, % Rural, % 

Hârtie şi carton 10 4 

Plastic 9 6 

Metal 2 2 

Sticlă 4 2 

Biodegradabil 45 60 

Altele 30 26 
Sursa: Strategia de gestionare integrată a deşeurilor solid Regiunea de Dezvoltare Sud, 

Republica Moldova, 2011 

Chiar dacă o parte din populaţia rurală utilizează deşeurile de grajd în calitate de îngrăşământ, alţii 

aruncă aceste deşeuri la întâmplare în mediu sau, în cel mai „bun” caz, le transportă la gunoiştea 

satului. Inventarierea depozitelor de gunoi din Regiunea de Dezvoltare Sud, realizată în anul 2010 

în cadrul proiectului „Guvernarea deşeurilor”, a constatat faptul că o parte însemnată din volumul 

deşeurilor solide depozitate o constituie anume deşeurile de grajd. În mod normal, aceste deşeuri 

trebuie compostate şi utilizate ca îngrăşământ/fertilizant în agricultura, dar nu trebuie să ajungă la 

depozitul de gunoi, ori, mai rău, în locuri neautorizate. 

Din datele de mai sus se poate estima că în decursul unui an un locuitor din mediul urban generează 

cca 255 kg de deşeuri menajere solide, pe când un locuitor din mediul rural - 180 kg. Astfel, se 

estimează că anual se produc în medie cca 380 mii tone deşeuri menajere solide de la populaţia 

urbană (care alcătuieşte 1,481,696 locuitori) şi 375 mii tone deşeuri menajere solide de la populaţia 

rurală (alcătuită din 2,078,734 locuitori). 

Cantitatea deşeurilor solide menajere şi de grajd generate în cadrul unei gospodării rurale (mărimea 

medie a gospodăriei fiind de 3.1 persoane) în decurs de un an se estimează la cifra de 5.36 tone (560 

kg deşeuri menajere + 4.8 tone deşeuri de grajd). Raportat la totalul gospodăriilor din mediul rural 

(676,514), se estimează că anual se generează o cantitate de aproximativ 3.63 mil tone de deşeuri 

solide (0.38 mil tone deşeuri menajere + 3.25 mil tone deşeuri de grajd). 

În procesul de gestionare a deşeurilor, primordial este reducerea la minimum a efectelor negative 

asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului cauzate de generarea şi depozitarea finală a deşeurilor. În 

politicile privind gestionarea deşeurilor din ţările Uniunii Europene se urmăreşte, în primul rând, 

prevenirea formării deşeurilor, prin aplicarea „tehnologiilor curate” în activităţile economice şi 

reducerea cantităţii deşeurilor formate, prin utilizarea celor mai bune practici în fiecare domeniu de 

activitate ce generează deşeuri. Apoi, se impune valorificarea deşeurilor generate prin reutilizare, 

reciclare şi/sau recuperare energetică, şi doar în ultimul rând se pune problema eliminării finale a 

deşeurilor prin incinerare sau depozitare. 

În Republica Moldova, domeniul gestionării deşeurilor solide este reglementat de Legea privind 

deşeurile de producţie şi menajere (nr. 1347-XIII din 09 octombrie 1997). Totodată, alte 

reglementări specifice domeniului se conţin în Legea privind protecţia mediului înconjurător 

(nr.1515-XII din 16 iunie 1993), Legea cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive 

(nr.1236-XIII din 3 iulie 1997); Legea privind plata pentru poluarea mediului (nr. 1540-XIII din 25 

februarie 1998). 

Conform legislaţiei în vigoare, Autorităţile Publice Locale (APL) sunt responsabile de gestionarea 

deşeurilor la nivel local, ceea ce presupune implementarea de către aceştia a unor modalităţi de 

organizare a serviciilor de salubrizare în localităţi. Controlul asupra procesului de gestionare a 

http://adrsud.md/libview.php?l=ro&id=1411&idc=340
http://adrsud.md/libview.php?l=ro&id=1411&idc=340
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deşeurilor, conform atribuţiilor, îl are IES, prin intermediul Agenţiilor şi Inspecţiilor Ecologice. 

Atribuţiile ce ţin de supravegherea asupra cerinţelor sanitar-epidemiologice în domeniul gestionării 

deşeurilor sunt în responsabilitatea Ministerului Sănătăţii (MS), executate prin intermediul 

structurilor Serviciului sanitar-epidemiologic de stat. Ministerul Dezvoltării Regionale şi 

Construcţiilor (MDRC) exercită atribuţiile de elaborare a schemei generale de amplasare a 

depozitelor de deşeuri şi a unor acte normative în domeniu. 

În urma auditului privind performanţa în gestionarea deşeurilor în Republica Moldova
6
, realizat de 

Curtea de Conturi în 2010, s-a constatat că sistemul actual de reglementare, gestionare şi 

monitorizare a colectării şi eliminării deşeurilor solide nu este eficace şi nu minimizează efectele 

negative asupra mediului în urma eliminării deşeurilor. 

Fonul Ecologic Naţional (FEN) reprezintă principala sursă locală de finanţare a proiectelor pentru 

protecţia mediului, inclusiv pentru gestionarea deşeurilor. Veniturile FEN pentru anul 2010 au 

constituit 202,686,100 MDL, fiind generate în proporţie de 90% din plata pentru mărfurile care în 

procesul utilizării cauzează poluarea mediului (reprezentate de produsele cu ambalaj din plastic 

şi/sau tetra-pack importate, exceptând produsele lactate), de 9% din plăţile pentru emisiile de 

poluanţi din sursele mobile care folosesc benzina, carburant pentru motoarele de avion şi motorină, 

şi de 1% din mijloacele transferate de către Fondurile Ecologice Locale (FEL)
7
.  

Cheltuielile FEN pe domenii de finanţare pentru anii 2006-2010 sunt prezentate în fig. 1. Modul de 

distribuire a cheltuielilor nu depinde de un plan de cheltuieli pe domenii ci de proiectele eligibile 

depuse la fond pentru finanţare. În consecinţă, cota de finanţare a proiectele ce ţin de aprovizionarea 

cu apă şi canalizare este mare deoarece anume pentru acest tip de proiecte parvin mai multe cereri 

de finanţare cu valoare de finanţare mare. 

Figura 1. Cheltuielile FEN pe domenii de finanţare, anii 2006-2010. 

 

Sursa: Investigarea transparenţei şi eficienţei economice a utilizării Fondurilor Ecologice în Republica Moldova: Raport 

de activitate. Expert grup / Dumitru Budianschi, Elena Culiuc, Adrian Lupuşor. Chişinău, 2011. 

Pentru finanţarea proiectelor privind gestionarea deşeurilor s-a cheltuit între 5.2 mil lei (10% din 

totalul proiectelor finanţate) în anul 2007 şi 25 mil lei (16% din totalul proiectelor finanţate) în 

2010. Luând în consideraţie faptul că majoritatea veniturilor FEN sunt generate de taxele pentru 

produsele cu ambalaj din plastic şi tetra-pack importate, cheltuielile pentru gestionarea deşeurilor 

(care includ de fapt şi aceste ambalaje) sunt destul de mici. În mod normal, taxele în cauză sunt 

                                                 
6 Hotărîre Nr. 35 din 01.06.2010 privind Raportul auditului performanţei în domeniul mediului - gestionarea deşeurilor menajere 

solide „Sînt necesare îmbunătăţiri în reglementarea sistemului de gestionare şi eliminare a deşeurilor menajere solide în Republic 

Moldova”. Curtea de Conturi. 
7 Investigarea transparenţei şi eficienţei economice a utilizării Fondurilor Ecologice în Republica Moldova: Raport de activitate. 

Expert Grup / Dumitru Budianschi, Elena Culiuc, Adrian Lupuşor. Chişinău, 2011. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335606
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335606
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335606
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percepute anume pentru a contracara consecinţele provocate de aceste ambalaje care poluează 

mediul. 

Analizând cheltuielile din FEN pentru proiectele cu referire la gestionarea deşeurilor (vezi fig. 2), 

constatăm faptul că în mediul rural cota acestor cheltuieli a variat între 31% (1.7 mil lei) în 2009 şi 

66% (16 mil lei) în 2010. Finanţarea proiectelor pentru anul 2009 a fost joasă pentru toate tipurile 

de activităţi deoarece Consiliul de Administrare al FEN nu a funcţionat o bună perioadă de timp (un 

şir de membri ai Consiliului nu au fost aleşi) datorită evenimentelor politice majore din ţară. 

Cheltuielile detaliate după tipul principal de activităţi din cadrul proiectelor pentru gestionarea 

deşeurilor, implementate în mediul rural între anii 2007-2010, sunt prezentate în tab. 1. Astfel, 

pentru activităţile de construcţie şi/sau amenajare a depozitelor de deşeuri au fost alocate 2.93 mil 

lei, constituind o investiţie de 175 MDL per gospodărie pentru comunele în care s-au implementat 

proiectele. Pentru proiectele cu privire la dotarea tehnică pentru asigurarea colectării şi transportării 

deşeurilor s-a alocat 3.33 mil lei (305 MDL per gospodărie), iar pentru lichidarea gunoiştilor 

neautorizate - 292 mii lei (95 MDL per gospodărie). În proiecte mai complexe de gestionare a 

deşeurilor (care cuprind activităţi de colectare, transportare şi, în unele cazuri, depozitare a 

deşeurilor solide) s-au investit 8.97 mil, ceea ce reprezintă o investiţie de 1070 MDL per 

gospodărie. 

Figura 2. Cheltuielile (MDL) din FEN cu privire la gestionarea deşeurilor pentru anii 2007-2010.  

 

Sursa: Date oferite de reprezentanţii Ministerului Mediului. 

Tabelul 1. Cheltuielile finanţate din FEN după tipul principal de activităţi din cadrul proiectelor 

implementate în mediul rural între anii 2007-2010 

Tipul principal de cheltuieli 

Nr. 

proiecte 

finanţate 

Valoarea 

finanţării 

(MDL) 

Nr. 

comune/sate 

beneficiare 

Nr. 

gospodării 

beneficiare 

MDL/ 

gospodărie 

Construcţia şi/sau amenajarea 

depozitelor 20 2,925,965 20/36 16755 175 

Dotarea tehnică pentru colectarea 

şi transportarea deşeurilor 10 3,334,419 10/21 10948 305 

Lichidarea gunoiştilor  

neautorizate/stihiinice 4 292,009 4/5 3084 95 

Proiecte complexe de salubrizare 

a comunei 6 8,966,810 8/14 8381 1,070 

Sursa: Date oferite de reprezentanţii Ministerului Mediului. 

Fondurile Ecologice Locale (FEL), chiar dacă modeste, reprezintă o altă sursă disponibilă pentru 

finanţarea activităţilor de gestionare a deşeurilor. Sursele financiare acumulate de FEL au constituit 

15.6 mil lei în anul 2010, principala sursă de venit constituind plăţile pentru poluare
8
. Circa 7% 

                                                 
8 Anuarul IES - 2010 „Protecţia mediului în Republica Moldova” / Inspectoratul Ecologic de Stat. Chişinău, 2011. 

http://ies.gov.md/md/rap_nat
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(1.07 mil lei) dintre aceste surse au fost utilizate pentru construcţia şi amenajarea poligoanelor 

destinate depozitării deşeurilor. 

Odată cu începerea activităţii Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională (FNDR) în 2010, a 

apărut o sursă nouă importantă pentru finanţarea proiectelor locale privind gestionarea deşeurilor, în 

cadrul priorităţii 3 a FNDR - „Protecţia mediului şi atractivitatea turistică”. Astfel, din primul an de 

activitate a FNDR au fost finanţate 4 proiecte în valoare de 37.8 mil lei (cca. 23% din totalul 

proiectelor finanţate de FNDR) care ţin de managementul deşeurilor menajere (cuprinzând investiţii 

în infrastructura de colectare, sortare, valorificare şi eliminare a deşeurilor menajere solide) la nivel 

regional, cu o distribuire importantă a investiţiilor şi în mediul rural
9
. 

Totodată, Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) implementează proiecte pentru gestionarea 

deşeurilor şi cu suport financiar din partea donatorilor externi. Valoarea finanţări externe depăşeşte 

cu mult investiţiile făcute în acest domeniul din sursele naţionale. Astfel, un proiect important cu 

privire la gestionarea deşeurilor la nivel regional este implementat de ADR Sud, în parteneriat cu 

Compania Spaniolă Internaţională de Consultanţă EPTISA. Bugetul total al acestui proiect regional 

(”Gestionarea Deşeurilor - IEVP Est”) este de 5.9 mil EURO (94.4 mil. lei) şi este finanţat de UE. 

În acelaşi timp, în cadrul proiectului ”Modernizarea serviciilor publice locale” finanţat de Biroul 

de cooperare tehnică a Germaniei (GTZ), are loc implementarea unui alt proiect pentru gestionarea 

deşeurilor la nivel regional în valoare de 4.04 mil lei. 

Conform Bugetului pe Programe al Ministerului Mediului pentru anii 2012, 2013 şi 2014 sunt 

prevăzute respectiv 76.1, 99.8 şi 93.2 mil lei pentru finanţarea proiectelor pentru gestionarea 

deşeurilor din FEN. Această alocare este mult mai mare în comparaţie cu cheltuielile realizate în 

acest scop în anii precedenţi. Spere exemplu, în 2010 s-au alocat cca 25 mil lei din FEN pentru 

finanţarea proiectele de gestionare a deşeurilor. Este puţin probabil ca nivelul de finanţare prevăzut 

în Bugetul pe programe pentru gestionarea deşeurilor să fie realizat în cazul când finanţarea 

proiectelor din FEN are loc în dependenţă de cererile de finanţare parvenite şi nu după o planificare 

clară pe domenii de finanţare. 

Cauzele problemei 

Problema cheie în gestionarea deşeurilor solide în mediul rural ţine de ineficienţa activităţilor de 

colectare şi eliminare a deşeurilor. În majoritatea localităţilor din mediul rural lipsesc 

serviciile/întreprinderile de salubrizare, iar populaţia (generatorii de deşeuri) trebuie să transporte 

deşeurile la gunoiştea satului pe cont propriu. În unele localităţi, APL prestează servicii de 

transportare a deşeurilor de la proprietar către gunoişte la comandă. Un număr restrâns de localităţi 

din mediul rural (de obicei cele situate în apropierea oraşelor) au acces la servicii de salubrizare mai 

mult sau mai puţin organizate. Totodată, câteva localităţi au apelat la Fondul Ecologic Naţional 

(FEN) şi au reuşit să aducă anumite îmbunătăţiri procesului de gestionare a deşeurilor solide la 

nivel local. 

Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor solide în mediul rural este determinată de următoarele 

cauze de bază: lipsa întreprinderilor de salubrizare în majoritatea satelor; infrastructură neadecvată 

pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor; monitorizare şi control deficient a procesului de 

gestionare a deşeurilor; informare inadecvată a cetăţenilor privind gestionarea deşeurilor în 

localitate (vezi Anexa 1). Toate aceste cauze sunt la rândul lor determinate de piaţa serviciilor de 

salubrizare neatractivă/mică şi capacităţi administrative reduse pentru gestionarea deşeurilor la nivel 

local, precum şi de cadrul de reglementare incomplet pentru gestionarea deşeurilor. 

Lipsa întreprinderilor de salubrizare în majoritatea localităţilor rurale este determinată, în principal, 

de faptul că: 1) piaţa serviciilor de salubrizare, la nivel local, este foarte mică şi neatractivă pentru 

agenţii economici; 2) APL nu poate organiza servicii/întreprinderi de salubrizare din lipsa 

                                                 
9 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor (MDRC). Raport privind realizările politicii de dezvoltare regională în Republica 

Moldova. MDRC, 2011. 

http://mcdt.gov.md/files/9553_MDRC_Raport_realizarile_politicii_dezvoltare_regionala_RM_2010_CNCDR.pdf
http://mcdt.gov.md/files/9553_MDRC_Raport_realizarile_politicii_dezvoltare_regionala_RM_2010_CNCDR.pdf
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capacităţilor administrative necesare pentru a atrage investiţii (inclusiv parteneri privaţi) în 

domeniul salubrizării, şi pentru a accesa granturi de la FEN (ori alte fonduri) sau introduce 

instrumente locale (ex., plaţi locale pentru salubrizare) de finanţare a acestor servicii. 

În cadrul unei comune sunt înregistrate, conform recensământului din 2004, în medie 790 

gospodării casnice distribuite în limitele localităţilor (cca 1.7 localităţi per comună), ceea ce 

reprezintă o piaţă destul de mică pentru a dezvolta un serviciu eficient de gestionare organizată a 

deşeurilor solide. 

Se estimează că doar în 12% din localităţile rurale (majoritatea în apropierea oraşelor) există 

întreprinderi de salubrizare specializate. Între anii 2007-2010, doar 42 primării din mediul rural au 

beneficiat de finanţare din FEN pentru anumite activităţi privind gestionarea deşeurilor. În 2007 au 

fost finanţate 13 proiecte, în 2008 - 17, în 2009 - 3, iar în 2010 - 7. În medie, finanţarea a alcătuit 

doar 370,000 MDL per comună beneficiară (400 MDL per gospodărie). 

O cauză importantă a problemei ţine de infrastructura neadecvată pentru depozitarea şi valorificarea 

deşeurilor. Carenţe foarte seroase există la capitolul depozitarea finală a deşeurilor solide la 

depozitele de deşeuri. Multe din aceste depozite nu sunt autorizate şi nu funcţionează conform 

cerinţelor sanitare şi ecologice. Totodată, toate depozitele de deşeuri, chiar şi cele autorizate la nivel 

naţional, nu sunt conforme standardelor şi regulamentelor europene. Într-un şir de localităţi nici nu 

există depozite de gunoi amenajate. 

Conform datelor Inspectoratului Ecologic de Stat (IES)
10

, din totalul de 1868 depozite de deşeuri 

menajere solide (care ocupă o suprafaţă de 1347 ha) inventariate în 2010, doar 13 depozite (5 se află 

în mediul rural iar restul în oraşe) sunt construite şi amenajate conform proiectelor de execuţie 

avizate pozitiv de către Expertiza Ecologică de Stat. Un număr de 1011 depozite de deşeuri (54.1% 

din total) sunt autorizate (adică, procesele verbale de selectare a amplasamentului au fost 

coordonate cu instituţiile abilitate din teritoriu), chiar dacă au fost construite în lipsa proiectelor de 

execuţie şi nu sunt amenajate într-un sistem de depozitare controlată a deşeurilor. Celelalte 844 de 

depozite de deşeuri solide (45.2% din total) sunt neautorizate, nu corespund cerinţelor sanitare şi 

ecologice, fiind amplasate cu încălcarea condiţiilor geologice şi hidrologice, şi reprezentând surse 

de poluare a mediului (în special a apelor de suprafaţă şi subterane). 

Totodată, majoritatea depozitelor de deşeuri nu sunt supravegheate de persoane responsabile, ceea 

ce face ca o parte din deşeuri să fie depozitate înafara perimetrului atribuit, extinzând suprafaţa 

depozitului. 

Lipsa la nivel regional/naţional a unei infrastructuri adecvate (unui sistem integrat) pentru realizarea 

reciclării/valorificării deşeurilor, nu permite dezvoltarea infrastructurii locale de colectare separată a 

deşeurilor reciclabile. La moment nu există infrastructură (puncte de colectare distribuite uniform în 

regiuni) şi o piaţă bine definită a deşeurilor reciclabile, lipsesc instrumentele economice şi 

regulatorii ce ar promova reciclarea/valorificarea deşeurilor la scară naţională. La nivel local, lipsa 

capacităţilor administrative în vederea atragerii de resurse financiare extrabugetare nu poate asigura 

dezvoltarea infrastructurii şi implementarea de instrumente eficiente pentru colectarea separată a 

deşeurilor, şi realizarea, în final, a reciclării/valorificării acestora. 

Informarea inadecvată a cetăţenilor privind gestionarea deşeurilor în localitate este o altă cauză ce 

exacerbează problema. O parte din cetăţeni nici nu cunosc exact modul şi regulile de gestionare a 

deşeurilor în localitate. Astfel, pe lângă lipsa serviciilor/întreprinderilor specializate de salubrizare, 

cetăţenii nu sunt adecvat informaţi cum să procedeze cu gunoiul generat în gospodărie. Ca rezultat, 

aceste deşeuri sunt aruncate, la întâmplare, în mediu (în lunci, râpi, fâşii forestiere, pe marginea 

drumului, etc.). De multe ori, aceştia nici nu conştientizează faptul că procedând astfel îşi pun 

sănătatea lor (şi a copiilor lor) în pericol. 

                                                 
10 Anuarul IES - 2010 „Protecţia mediului în Republica Moldova” / Inspectoratul Ecologic de Stat. Chişinău, 2011. 

http://ies.gov.md/md/rap_nat
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Monitorizarea procesului de gestionare a deşeurilor este inadecvat. Nu sunt stabilite norme şi limite 

pentru controlul deşeurilor formate şi depozitate. Controlul asupra depozitării la întâmplare a 

gunoiului de către cetăţeni este greu de realizat, mai ales când la nivel local accesul la servicii de 

salubrizare este foarte limitat. Totodată, în aceste condiţii este dificil şi de sancţionat cetăţenii în 

cauză. 

După cum s-a constatat de către auditul
11

, realizat de Curtea de Conturi, asupra performanţei în 

gestionarea deşeurilor din ţară, reglementarea în domeniul gestionării deşeurilor nu asigură 

colectarea şi eliminarea eficientă a deşeurilor solide. Cadrul juridic cu privire la reglementarea 

deşeurilor, conţine mai multe goluri şi imperfecţiuni, având multe stipulări generale, evazive şi 

neactualizate, ceea ce determină ineficienţa sistemului de gestionare şi monitorizare a deşeurilor 

solide. Această situaţie, la rândul ei, nu poate asigura reducerea cantităţii deşeurilor (prin excluderea 

celor reciclabile/recuperabile din fluxul total de deşeuri), contribuie la crearea unor depozite de 

deşeuri neconforme directivelor europene, şi face imposibilă prevenirea şi lichidarea la timp a 

consecinţelor cu impact negativ. 

În ultimul timp, are loc intensificarea activităţilor cu privire la îmbunătăţirea cadrului juridic în 

gestionarea deşeurilor. Astfel, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a elaborat proiectul 

Legii cu privire la salubrizarea localităţilor
12

 care, după aprobare, va umple multe goluri în 

reglementarea gestionării deşeurilor solide. Totodată, Ministerul Mediului elaborează la moment 

Strategia naţională de mediu 2012-2022 şi Strategia naţională de gestionare a deşeurilor, şi a iniţiat 

elaborarea proiectului Regulamentului privind depozitarea deşeurilor şi a proiectului 

Regulamentului privind incinerarea deşeurilor
13

. Alte acte normative care au tangenţă cu 

gestionarea deşeurilor solide sunt în proces de elaborare sau urmează a fi elaborate la ministerele de 

resort. 

Efectele problemei 

Principale efectele provocate de gestionarea inadecvată a deşeurilor solide din mediul rural ţin de: 

accesul redus al populaţiei la servicii de salubrizare, reciclare/valorificare redusă a deşeurilor şi 

formarea gunoiştilor spontane/neautorizate (vezi Anexa 1). Aceste efecte, la rândul lor, duc la: 

creşterea cantităţii deşeurilor ce necesită depozitare; reducerea duratei de exploatare a depozitelor 

de deşeuri; supraîncărcarea depozitelor de deşeuri; poluarea mediului; afectarea sănătăţii populaţiei 

şi peisajului/ecosistemului; risipă de resurse pentru înlăturarea gunoiştilor spontane şi a 

consecinţelor poluării, precum şi pentru construirea de depozite noi de deşeuri. Ca şi efect final, 

avem un impact negativ asupra calităţii vieţii populaţiei. 

Luând în consideraţie faptul că doar în cca 12% din localităţile rurale activează întreprinderi de 

salubrizare, se estimează că doar cca 265 mii locuitori din mediul rural au acces la servicii 

organizate de salubrizare. Conform obiectivelor de dezvoltare ale mileniului accesul populaţiei ţării 

la sisteme de salubrizare trebuie să atingă 71.8% în 2015. La moment (anul 2010), nivelul pe ţară a 

accesului populaţie la servicii de salubrizare este de cca 47%, cu un acces mare în oraşe - cca 90%, 

şi unul mic în mediul rural - cca 12.7%. Pentru a ne apropia cât mai mult de această ţintă este 

nevoie de focalizat toate eforturile anume pe segmentul populaţiei din mediul rural. 

IES estimează că anual se formează cca. 3 mii de gunoişti spontane, iar numărul celor lichidate în 

fiecare an este mai mic decât a celor formate. În anul 2008, IES au depistat 3201 gunoişti spontane 

(care ocupau 320 ha) şi au lichidat 2412 (cu suprafaţă de 224 ha) dintre acestea
14

. În anul următor 

                                                 
11 Hotărîre Nr. 35 din 01.06.2010 privind Raportul auditului performanţei în domeniul mediului - gestionarea deşeurilor menajere 

solide „Sînt necesare îmbunătăţiri în reglementarea sistemului de gestionare şi eliminare a deşeurilor menajere solide în Republic 

Moldova”. Curtea de Conturi. 

12 Vezi <http://www.mcdr.gov.md/?pag=transparenta&opa=view&id=115&start=>. 

13 Vezi <http://www.mediu.gov.md/md/elaborare/>. 

14 Anuarul IES - 2008 „Protecţia mediului în Republica Moldova”/Inspectoratul Ecologic de Stat. Chişinău, 2009. 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335606
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335606
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=335606
http://www.mcdr.gov.md/?pag=transparenta&opa=view&id=115&start=
http://www.mediu.gov.md/md/elaborare/
http://ies.gov.md/md/rap_na
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(2009), au fost depistate 2877 gunoişti spontane (cu o suprafaţă totală de 309.4 ha), fiind lichidate 

1997 dintre acestea (cu o suprafaţă de 205.4 ha)
15

. În anul 2010, IES a identificat, la nivel naţional, 

3743 de gunoişti spontane, iar în cadrul acţiunilor de salubrizare, au fost lichidate 2814 dintre 

acestea
16

. Lichidarea gunoiştilor spontane se face, de regulă, prin nivelarea şi acoperirea lor cu sol, 

ceea ce prezintă, în sine, o sursă de poluare a mediului (în special a solului şi a apelor subterane).  

Formarea gunoiştilor spontane se datorează lipsei întreprinderilor de salubrizare (şi în rezultat al 

accesului redus al populaţie la servicii de salubrizare), informării inadecvate a cetăţenilor cu privire 

la gestionarea deşeurilor în localitate, monitorizării ineficiente a procesului de gestionare a 

deşeurilor menajere. 

Reciclarea/valorificarea deşeurilor este extrem de redusă, în special datorită lipsei serviciilor de 

salubrizare şi a infrastructurii inadecvate pentru colectarea separată a deşeurilor. La moment, 

colectarea separată a deşeurilor reciclabile şi nereciclabile este la nivel de testare prin 

implementarea de proiecte-pilot. Programul Naţional de Valorificare a Deşeurilor de Producere şi 

Menajere (PNVD)
17

, care a expirat în anul 2010, nu a produs rezultatele scontate la acest capitol. 

Doar metalele feroase se colectează de către agenţii economici pentru reciclare ceva mai organizat. 

În ultimul timp unii agenţi economici au început să colecteze şi PET-urile pentru a fi reciclate, dar 

acest lucru este anevoios şi se realizează, de regulă, doar în mediul urban. Compostarea gunoiului 

de grajd şi a materialelor organice generate în gospodării nu se realizează. Incinerarea deşeurilor cu 

scopul valorificării energetice este ca şi inexistentă.  

Colectarea separată şi reciclarea/valorificarea deşeurilor poate contribui la reducerea necesităţii de 

eliminare a deşeurilor prin depozitare cu peste 50%. 

Pe parcursul anului 2010, diferiţi agenţi economici (majoritatea fiind localizaţi în oraşe) au colectat 

pentru reciclare următoarele cantităţi de deşeuri solide: metale feroase - 2,253,68 tone (cu 66% mai 

puţin faţă de anul 2009), hârtie/carton - 4,753 tone (cu 70% mai puţin faţă de anul 2009), mase 

plastice - 1,476 tone (cu 62% mai puţin faţă de anul 2009), sticlă - 27,885 tone (de 1.7 ori mai mult 

faţă de anul 2009), baterii - 1,335 tone (de 6.8 ori mai mult faţă de anul 2009), anvelope uzate - 765 

tone (de 2 ori mai mult faţă de anul 2009)
15, 16

. 

Reciclarea/valorificarea redusă a deşeurilor duce în lanţ la: creşterea cantităţii deşeurilor depozitate; 

reducerea capacităţii de exploatare şi/sau la supraîncărcarea depozitelor de deşeuri (contribuind 

astfel şi la poluarea mediului); risipă de resurse pentru construirea de noi depozite. O evaluare a 

stării de fapt în ceea ce priveşte cantitatea de deşeuri reciclabile/valorificabile care au ajuns la 

depozitele de deşeuri nu s-a făcut. Cu toate acestea, se cunoaşte că cca 60% din volumul deşeurilor 

depozitate în mediul rural este format din deşeurile de grajd. Totodată, chiar dacă date exacte nu 

sunt, se estimează că la moment durata de exploatare a unei părţi importante din depozitele de 

deşeuri este atinsă sau aproape de a fi atinsă. Pentru unele depozite de deşeuri durata de exploatare 

este depăşită deja. În consecinţă, se impune cheltuieli importante (care, da fapt, nu au fost evaluate) 

pentru construirea de depozite noi de deşeuri. 

Formarea gunoiştilor spontane afectează mediul şi peisajul/ecosistemul, ceea ce pune în pericol 

sănătatea populaţiei. Consecinţele de mai departe ţin de risipă de surse pentru reducerea impactului 

negativ asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, culminând cu producerea unui efect negativ asupra 

calităţii vieţii. Magnitudinea poluării mediului în urma depozitării neautorizate a deşeurilor solide şi 

modul în care această poluare afectează sănătatea populaţiei din ţară nu este studiată, date statistice 

naţionale la acest capitol nu există. Ţinând cont de complexitatea problemei, nu sunt nici date care 

                                                 
15 Anuarul IES - 2009 „Protecţia mediului în Republica Moldova” / Inspectoratul Ecologic de Stat. Chişinău, 2010. 

16 Anuarul IES - 2010 „Protecţia mediului în Republica Moldova” / Inspectoratul Ecologic de Stat. Chişinău, 2011. 

17 Vezi <http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296546>. 

http://ies.gov.md/md/rap_nat
http://ies.gov.md/md/rap_nat
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=296546
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ar evalua cheltuielile pentru sănătatea populaţiei cauzate de poluarea mediului în urma gestionării 

inadecvate a deşeurilor solide. 

Beneficiarii politicii publice propuse 

Beneficiarii direcţi ai politicii publice în cauză sunt: locuitorii (cca 1.8 mil persoane/582 mii 

gospodării) şi APL (cca 735 comune) din zonelor rurale. 

II. Obiectivele politicii  

1. Creşterea ponderii localităţilor rurale cu acces la servicii organizate de salubrizare de la 12% 

înregistrată în 2010 până la 25% către anul 2016 şi până la 50% către anul 2020. 

2. Reducerea faţă de anul 2010 a ariei depozitelor de deşeuri neautorizate cu 15% până în anul 

2016 şi cu 45% până în anul 2020. 

3. Asigurarea reciclării materialelor pentru ambalaje la 10% către anul 2016 şi la 20% către 

2020 în localităţile rurale conectate la servicii organizate de salubrizare. 

III. Opţiuni de soluţionare a problemei 

Opţiunea 1: Status quo - neintervenţia în situaţia existentă. 

Opţiunea 2: Regionalizarea procesului de gestionare a deşeurilor solide. 

Opţiunea 3: Organizarea procesului de gestionare a deşeurilor solide la nivel intercomunal. 

Opţiunea 4: Gestionarea deşeurilor solide la nivel intercomunal, cu trecerea treptată de la 

depozitarea locală a deşeurilor la depozitarea regională. 

Opţiunea 5: Organizarea locală a activităţilor de gestionare a deşeurilor solide. 

IV. Analiza opţiunilor 

Cu scopul facilitării comparării între opţiuni, opţiunea „status quo” este folosită drept scenariu de 

bază iar celelalte opţiuni modul de intervenţie pentru a schimba acest scenariu. Schimbările de 

scenariu vor reprezenta impacturile opţiunilor şi vor servi drept bază pentru compararea lor şi 

alegerea celei mai bune opţiuni. 

În vederea comparării opţiunilor s-a utilizat analiza cost-eficacitate şi analiza multicriterială a 

impacturilor. Utilizarea analizei cost-eficacitate în detrimentul analizei cost-beneficiu s-a datorat 

anume faptului că evaluarea monetară a îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei 

este foarte complexă şi greu de realizat în lipsa datelor statistice specifice, precum şi fără efectuarea 

unor analize de cauzalitate laborioase. 

Opţiunea 1: Status quo - neintervenţia în situaţia existentă 

Această opţiune presupune păstrarea situaţiei actuale, fără intervenţie adăugătoare din partea 

statului. Situaţia actuală este descrisă în capitolul „Descrierea problemei”. 

Neintervenţia în situaţia actuală cu privire la gestionarea deşeurilor solide din mediul rural, 

presupune un acces scăzut al populaţiei rurale la servicii organizate de salubrizare (doar cca 12% 

din localităţile rurale sunt conectate la servicii de salubrizare) şi o perpetuare a problemelor cauzate 

de poluarea mediului şi afectării sănătăţii populaţiei în urma gestionării inadecvate a deşeurilor 

solide. Chiar dacă în anul 2010, odată cu începerea activităţii FNDR, a avut loc o intensificare a 

investiţiilor în gestionarea deşeurilor solide în mediul rural, creşterea accesului populaţiei rurale la 

servicii organizate de salubrizare va fi destul de lentă şi nesustenabilă.  

În aceste condiţii, nici nu se poate pune problema apropierii de ţinta de 71.8% din populaţie cu 

acces la sisteme de salubrizare în anul 2015, stabilită de obiectivele de dezvoltare ale mileniului. 

Ţinta dată va putea fi atinsă în aceste condiţii doar peste vreo 26 de ani. 

Beneficii. Nu sunt implicate costuri suplimentare faţă de alocarea actuală şi nu se impun schimbări 

administrative sau legislative suplimentare. 
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Impactul fiscal. Dacă e să păstrăm nivelul de finanţare pentru anul 2010 din FEN şi FNDR a 

proiectelor cu privire la gestionarea deşeurilor din mediul rural, care a crescut foarte mult în 

comparaţie cu anii precedenţi, atunci finanţarea pentru anii următori poate constituii cca 36 mil lei 

pe an (cca 16 mil din FEN şi 20 mil din FNDR). Acest nivel de finanţare este destul de mic şi nu va 

contribuii la o creştere semnificativă a accesului populaţiei rurale la servicii organizate de 

salubrizare. 

Impactul administrativ. Opţiunea dată nu presupune o povară administrativă semnificativă. 

Schimbări în structura administrativă nu se prevăd. 

MCDR a elaborat proiectul Legii cu privire la salubrizarea localităţilor care, după aprobare, va 

umple multe goluri în reglementarea gestionării deşeurilor solide. Ministerul Mediului este în 

proces de elaborare a Strategiei naţionale de mediu 2012-2022 şi a Strategiei naţionale de gestionare 

a deşeurilor, şi a iniţiat elaborarea proiectului Regulamentului privind depozitarea deşeurilor şi a 

proiectului Regulamentului privind incinerarea deşeurilor. Un şir de alte acte normative care ţin de 

îmbunătăţirea procesului de gestionare a deşeurilor sunt în proces de elaborare sau urmează a fi 

elaborate la ministerele de resort. 

Impactul economic. Un impact economic direct nu se prevede, cu toate că activităţile de 

îmbunătăţire a gestionării deşeurilor, preconizate în anii ce urmează, presupun contractarea 

agenţilor economici pentru îndeplinirea anumitor lucrări de infrastructură sanitară. Astfel, o parte 

din agenţii economic vor putea beneficia din urma executării acestor lucrări. 

Impactul social şi asupra sărăciei. Dacă se păstrează nivelul anului 2010 de accesare a surselor 

financiare din FEN şi FNDR de către APL din mediul rural, şi costurile necesare pentru dezvoltarea 

serviciilor de salubrizare la nivel de comună, atunci se poate presupune că în anii următori doar cca 

8 comune (cca 14 localităţi rurale, ori 20,000 locuitori) vor putea beneficia de servicii îmbunătăţite 

de salubrizare. Estimativ, acest lucru ar însemna o creştere anuală cu doar 1% a accesului 

localităţilor rurale la servici organizate de salubrizare. Sigur că vor exista probleme privind 

sustenabilitatea acestor servicii, ţinând cont de faptul că deservirea unui astfel de 

serviciu/întreprindere de salubrizare la nivel de o comună/localitate este destul de costisitoare, 

nemaivorbind de investiţii capitale care vor fi iarăşi necesare peste vreo 10 ani. 

Impactul asupra mediului. Se presupune că, în continuare, anual se vor forma în jur de 3 mii de 

gunoişti spontane iar numărul depozitelor de deşeuri neautorizate la nivel de ţară vor fi în 

continuare mare (cca 800 depozite cu o arie de cca 520 ha, 45% din total) sau chiar poate să 

crească, ceea ce va continua să polueze semnificativ mediul şi să afecteze sănătatea populaţiei. 

Totodată, deoarece o bună parte din depozitele autorizate de deşeuri sunt deja supraîncărcate şi au 

termenul de exploatare depăşit sau aproape de a fi depăşit, se prevede ca numărul depozitelor 

autorizate să scădea. 

Riscuri. La acest moment, chiar dacă iniţial se finanţează dezvoltarea serviciilor de salubrizare 

pentru anumite localităţi, fără stabilirea unor condiţii clare pentru o perpetuare durabilă şi eficientă 

a serviciilor de salubrizare, după finalizarea finanţării, nu se vor obţine rezultate bune în acest 

domeniu. Înfiinţarea întreprinderilor de salubrizare, precum şi dezvoltarea infrastructurii de 

valorificare şi eliminare a deşeurilor solide la nivelul unei comune ridică probleme serioase în ceea 

ce priveşte sustenabilitatea serviciilor de salubrizare, deoarece cheltuielile de întreţinere a acestor 

întreprinderi şi infrastructuri vor fi mult prea mari pentru a putea fi acoperite în totalitate de 

locuitorii comunei. 

Un risc important, valabil pentru toate opţiunile, este faptul că o eventuală anulare a taxei percepută 

la importul produselor cu ambalaj din plastic şi/sau tetra-pack poate afecta semnificativ veniturile 

Fondului Ecologic Naţional. O bună parte din finanţarea proiectelor pentru gestionarea deşeurilor 

provin din FEN, iar anume această taxă formează mai mult de 80% din veniturile fondului. În mod 

normal taxa dată (chiar şi dacă revizuită) trebuie aplicată atât produselor importate cât şi celor 

autohtone care sunt ambalate în plastic şi/sau tetra-pack. În consecinţă, se vor menţine, sau chiar vor 

creşte, posibilităţile de finanţare a proiectelor pentru gestionarea deşeurilor. 
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Acţiuni comune pentru scenariile de intervenţie în situaţia existentă 

În vederea implementării activităţilor propuse în cadrul scenariilor de intervenţie (opţiunile 2, 3, 4 şi 

5) este nevoie, în primul rând, de creat premise pentru conectarea localităţilor rurale la servicii 

organizate de salubrizare. Acest lucru presupune înlăturarea constrângerilor de bază care nu permite 

crearea sau dezvoltarea serviciilor/întreprinderilor de salubrizare în mediul rural. Astfel, este 

imperativ nevoie de contribuit la mărirea accesibilităţii APL la surse financiare necesare pentru 

investiţiile iniţiale în crearea sau dezvoltarea serviciilor/întreprinderilor de salubrizare, precum şi la 

mărirea capacităţilor administrative ale reprezentanţilor APL în gestionarea deşeurilor. 

Pentru mărirea accesibilităţii APL la resurse financiare se propune utilizarea unor instrumente 

economice/ administrative de stimulare a acestora în activităţile de înfiinţare/dezvoltare a serviciilor 

de salubrizare. În vederea realizării acestui lucru vor fi implicate Fondul Ecologic Naţional (FEN) şi 

Fondul Naţional pentru Dezvoltarea Regională (FNDR). 

Iniţial este nevoie de stabilit o cotă fixă din resursele FEN şi FNDR care să fie destinată exclusiv 

gestionării deşeurilor solide. Apoi, se purcede la implementarea următoarelor instrumentele de 

stimulare a înfiinţării/dezvoltării serviciilor de salubrizare:  

1. Forme tipizate de proiect pentru APL din mediul rural cu scopul facilitării accesării 

resurselor financiare necesare investiţiei iniţiale în înfiinţarea/dezvoltarea serviciilor publice 

(ori în parteneriat-public privat) de salubrizare (inclusiv, în infrastructura de valorificare şi 

eliminare finală a deşeurilor solide) cu respectarea unui şir de condiţii obligatorii: aplicarea 

se face de consorţii de cel puţin 3 comune vecine în cazul Opţiunilor 2, 3 şi 4, iar în cazul 

Opţiunii 5 aplicarea se face de o singură comună; APL va stabili modalităţii de plată pentru 

populaţie pentru serviciile de salubrizare, care va asigura o activitate economic viabilă a 

întreprinderii de salubrizare; serviciul de salubrizare va asigura colectarea selectivă a 

deşeurilor reciclabile şi nereciclabile, precum şi valorificarea şi eliminarea autorizată a 

acestora. 

2. Credite preferinţiale (fără dobândă sau cu dobândă bonificată) sau subvenţii pentru plata 

dobânzilor la credite pentru agenţii economici privaţi care înfiinţează/dezvoltă de sine 

stătător sau în parteneriat cu APL servicii (întreprinderi) de salubrizare în mediul rural. Şi în 

acest caz vor fi înaintate nişte condiţii specifice din partea fondurilor: întreprinderea de 

salubrizare înfiinţată/dezvoltată trebuie să fie economic viabilă, să implementeze colectarea 

selectivă a deşeurilor reciclabile şi nereciclabile, să asigure valorificarea şi eliminarea 

autorizată a deşeurilor. 

Pentru creşterea capacităţii administrative ale APL în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor se 

propune organizarea cursurilor de instruire pentru reprezentanţii APL cu scopul promovării 

gestionării adecvate a deşeurilor solide în mediul rural. Astfel, FEN şi FNDR vor organiza, la nivel 

de raion sau regiune de dezvoltare, instruiri specializate pentru reprezentanţii APL din mediul rural 

cu următoarele tematici: modalităţile de accesare a surselor financiare din FEN şi FNDR pentru 

înfiinţarea/dezvoltarea serviciilor de salubrizare; modul de atragere a agenţilor economici privaţi 

(prin crearea de parteneriate sau prin concesionarea de servicii) în gestionarea deşeurilor solide; 

stabilirea instrumentelor locale pentru finanţarea serviciilor de salubrizare, precum şi pentru 

valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor solide; prezentarea şi analiza studiilor de caz privind 

înfiinţarea şi activitatea serviciilor de salubrizare existente. 

Opţiunea 2: Regionalizarea procesului de gestionare a deşeurilor solide 

Descriere: 

Opţiunea dată prevede o abordare regională a gestionării deşeurilor solide, care se bazează pe 

experienţa la acest capitol a ţărilor din UE. Descrierea detaliată a opţiuni (în comparaţie cu celelalte 

opţiuni) este prezentată în Anexa 2. 

În linii mari, această opţiune presupune colectarea separată a deşeurilor menajere solide la 

punctele/platformele de colectare, distribuite proporţional în cadrul localităţilor (o platformă la 25 
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gospodării). Colectarea separată se face pe 4 fluxuri în containere diferite: 1) deşeuri nereciclabile - 

container din plastic de 1 m
3
; 2) ambalaj/recipiente din plastic (PET şi pungi de plastic) - container 

de plasă metalică de 1-2 m
3
; 3) sticlă şi metal - container din plastic (cu capac special) de 1 m

3
; 4) 

hârtie şi carton - container din plastic (cu capac special) de 660 l. 

De la punctele de colectare, deşeurile nereciclabile sunt ridicate săptămânal şi transportate cu 

autogunoiera la staţiile de transfer, aflate la o distanţă de cca 30 km de localităţi. De la staţiile de 

transfer, cu scopul reducerii costurilor de transport, deşeurile nereciclabile sunt transportate cu 

camioane de capacitate mare la depozitele regionale de deşeuri. Staţiile de transfer şi depozitele 

regionale sunt distribuite proporţional pe teritoriul ţării: câte 13 staţii de transfer şi 3 depozite 

regionale pentru fiecare din cele 3 regiune de dezvoltare. Totodată, depozitele de deşeuri sunt 

localizate în zonele cu cea mai mare rată de generare a deşeurilor.  

Materialele reciclabile, la rândul lor, sunt ridicate lunar de la punctele de colectare şi transportate cu 

tractorul cu remorcă la staţia locală de sortare. La această staţie, materialele reciclabile sunt sortate 

mai detaliat (cele din plastic şi hârtie sunt şi balotate), fiind acumulate o perioadă pentru a fi în final 

comercializate agenţilor economici care se ocupă cu reciclarea/valorificarea acestora. 

Materialele reciclabile sunt colectate fără plată (de fapt, cheltuielile date sunt transferate pe 

componentul nereciclabil al deşeurilor). 

Deşeurile de grajd vor fi ridicate din gospodărie la solicitare (contra plată - tarif preferinţial) şi vor 

fi transportate cu tractorul cu remorcă la platformă locală de compostare. În acelaşi timp, se va 

implementa o campanie de informare pentru promovarea compostării individuale (în curte sau 

grădină) a deşeurilor de grajd. Se va promova compostarea în curte sau grădină folosind lăzi de 

compostare. Lăzi tip utilizate pentru compostare se vor comercializa în localităţi la preţ de cost al 

acestora.  

Alte deşeuri nepericuloase (ex., deşeuri de construcţii) vor fi ridicate de la domiciliu tot la solicitare 

(contra plată - tarif normal) şi vor fi transportate cu autogunoiera la staţia de transfer.  

Întreprinderea locală de salubrizare va fi responsabilă  de componentul local cu privire la 

gestionarea deşeurilor: colectarea şi transportarea deşeurilor (la staţia de transfer ori la staţia de 

sortare şi compostare), coordonarea activităţilor de sortare a materialelor reciclabile şi de 

compostare a gunoiului de grajd. Întreprinderea va conlucra strâns cu APL în cadrul acestei 

activităţi. 

Componentul regional de eliminare finală a deşeurilor (staţiile de transfer şi depozitele de deşeuri) 

va fi gestionat de companii private (sau asociaţiilor de salubrizare) prin intermediul contractelor de 

concesiune sau gestiune. 

Modalitatea de plată pentru serviciile de salubrizare constituie contractul individual/plată lunară per 

gospodărie care cuprinde 2 componente: 1) cheltuielile necesare pentru colectarea şi transportarea 

deşeurilor pentru valorificare ori eliminare; 2) cheltuielile necesare pentru operarea infrastructurii 

pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor solide (adică, depozite de deşeuri, staţii de transfer, 

staţii de sortare, platforme de compostare) precum şi pentru acumularea fondurilor necesare pentru 

dezvoltarea acestei infrastructuri. Cota plăţii pentru colectare şi transport va reveni întreprinderii de 

salubrizare iar cota cheltuielilor de infrastructură va fi transferată într-un cont special. Din contul 

special se va acoperi cheltuielile de operare a infrastructurii (prin plăţi către cei care gestionează 

infrastructura) şi  se va acumula în timp fondurile investiţionale necesare susţinerii/dezvoltării în 

continuare a infrastructurii de gestionare a deşeurilor. 

Beneficii. Regionalizarea procesului de gestionare a deşeurilor are o serii de beneficii: 1) asigură 

lichidarea tuturor depozitelor de deşeuri neautorizate şi neconforme standardelor UE; 2) dezvoltă o 

infrastructură naţională la standardele UE pentru eliminarea deşeurilor menajere solide; 3) 

contribuie la reducerea costurilor necesare unei eliminări finale a deşeurilor cu impact redus asupra 

mediului; 4) promovează înfiinţarea/dezvoltarea serviciilor (întreprinderilor) de salubrizare viabile 

din punct de vedere economic. 
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Impactul fiscal. Efortul financiar din partea statului pentru opţiunea dată este de 3 mld 419 mil lei 

pentru o perioadă de 12 ani. Statul se va implica financiar la etapa iniţială (anul 1-12) pentru a 

susţine investiţiile necesare creării sistemului de gestionare a deşeurilor solide. Costurile ulterioare, 

care ţin atât de operarea sistemului cât şi de investiţii necesare în timp pentru înlocuirea 

echipamentului uzat sau dezvoltarea sistemului de gestionare a deşeurilor, vor fi acoperite de 

populaţie din tariful/plata pentru serviciile de salubrizare. Costurile bugetare sunt divizate în 5 

componente de bază: 1) infrastructura naţională de eliminare finală a deşeurilor menajere care va 

deservi toată populaţia ţării - cost total 902 mil lei; 2) infrastructura locală pentru colectarea-

transportarea deşeurilor care va deservi populaţia rurală - cost total 1 mld 738 mil lei; 3) 

infrastructura locală pentru selectarea materialelor reciclabile şi pentru compostarea gunoiului de 

grajd care va deservi populaţia rurală - cost total 1 mld 348 mil lei; 4) închiderea depozitelor de 

deşeuri neautorizate şi neconforme standardelor UE din mediul rural - cost total 41 mil lei; 5) 

instruire şi materiale de informare pentru reprezentanţii APL din mediul rural - cost total 775 mii lei 

(Anexa 3: Analiza cost-eficacitate). 

Impactul administrativ. Această opţiune nu presupune schimbări esenţiale de ordin legislativ 

deoarece la acest moment are loc îmbunătăţirea cadrului juridic pentru gestionarea deşeurilor.  

Necesităţile de ordin administrativ cerute de opţiunea dată ţin de perfectarea mecanismelor 

instituţionale ale FEN şi FNDR cu privire la stabilirea unor cote de investiţii per domenii de 

activitate. În rezultat domeniul cu privire la gestionarea deşeurilor trebuie să cuprindă o cotă fixă 

din FEN şi FNDR ce urmează a fi folosită pentru finanţarea proiectelor pentru gestionarea 

deşeurilor în mediul rural. Totodată, FEN trebuie să elaboreze proiecte tip pentru dezvoltarea 

gestionării deşeurilor în mediul rural cu înaintarea unui şir de condiţii clare către APL pentru 

asigurarea finanţării investiţiilor iniţiale doar dacă întreprinderile de salubrizare ce urmează a fi 

dezvoltate vor fi viabile din punct de vedere economic. Mai departe, pe lângă FEN este nevoie de 

creat un program de instruire, de dorit împreună cu FNDR, pentru instruirea reprezentanţilor APL 

din mediul rural cu privire la modul de accesare a finanţării pentru proiecte de gestionare a 

deşeurilor solide. Este necesară coordonarea dintre FEN şi FNDR în procesul de finanţare a 

proiectelor pentru gestionarea deşeurilor, astfel FEN trebuie să puie accentul pe 

înfiinţarea/dezvoltarea serviciilor/întreprinderilor de salubrizare iar FNDR pe dezvoltarea 

infrastructurii regionale pentru valorificarea şi eliminarea deşeurilor. 

Măsurile necesare pentru implementarea opţiunii nu presupune crearea de structuri noi ci de 

perfecţionarea activităţii instituţiilor existente. Astfel, cheltuielile de ordin administrativ incluse în 

calcularea costurilor opţiunilor ţin de: instruirea reprezentanţilor APL din mediul rural pentru o 

perioadă de 5 ani - cost total 735 mii lei; cheltuieli pentru designul materialelor de informare pentru 

promovarea gestionării deşeurilor în mediul rural - cost total 40 mil lei.  

Impactul economic. Activităţile de îmbunătăţire a gestionării deşeurilor preconizate în anii ce 

urmează presupune contractarea agenţilor economici pentru îndeplinirea anumitor lucrări de 

infrastructură sanitară. Totodată, infrastructura regională pentru eliminarea deşeurilor solide 

urmează a fi gestionată (în urma concesionării ori contractării) de agenţi economic privaţi care vor 

asigura o administrare mai eficientă a resurselor. Astfel, o parte din agenţii economici vor putea 

beneficia din urma implementării acestor opţiuni.  

Impactul social şi asupra sărăciei. Implementarea acestei opţiuni va contribui esenţial la mărirea 

cotei accesului localităţilor rurale la servicii îmbunătăţite de salubrizare. Se estimează că după 4 ani 

de la implementarea activităţilor în cadrul acestei opţiuni, cota localităţilor rurale cu acces la 

servicii organizate de salubrizare va creşte cu cca. 15%, iar după 8 ani - cu 50% (Anexa 3: Analiza 

cost-eficacitate). În rezultat, se estimează că populaţia ţării cu acces la sisteme organizate de 

salubrizare va alcătui cca 56% în anul 2016 şi cca 77% în anul 2020. 

Un efect pozitiv al acestei opţiuni ţine şi de deschiderea locurilor noi de muncă la sate. Astfel, până 

în 2016 vor fi deschise cca 800 locuri de muncă, iar până în anul 2020 - cca 2000. Odată cu 
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implementarea integrală a sistemului, care va avea loc în anul 2024, numărul total de locuri de 

muncă create va fi de cca 3200. 

În acelaşi timp, în urma Analizei cost-eficacitate (Anexa 3) s-a stabilit că această opţiune presupune 

şi costuri mari asupra populaţiei (consumatorilor de servicii de salubrizare) pentru operarea 

serviciilor de salubrizare şi pentru investiţiile necesare în timp pentru susţinerea funcţionării şi 

dezvoltării sistemului de gestionare a deşeurilor. Astfel, s-a estimat că tariful (de recuperare a 

costurilor) per lună pentru o gospodărie din mediul rural (considerându-se că majoritatea 

gospodăriilor vor dori să consume aceste servicii) va alcătuii în jur de 70 lei (cca 23 lei de 

persoană), care reprezintă un tarif de cel puţin 3.5 ori mai mare în comparaţie cu tarifele existente la 

acest moment pentru astfel de servicii (ex. 28, 20 şi 10 lei per gospodărie în com. Grătieşti, com. 

Crihana Veche şi com. Ţiganca respectiv
18

). Este de aşteptat ca o bună parte din populaţie să nu 

poată suporta aceste costuri suplimentare. Dacă e să luăm în consideraţie sondajul realizat (pe un 

eşantion de 589 gospodării din 21 de sate din zonele de Nord, Centru şi Sud ale ţării) de Organizaţia 

Teritorială Chişinău a Mişcării Ecologiste din Moldova la începutul anului 2008, se poate constata 

că doar 13.1% din cei chestionaţi ar putea plăti un tarif între 51-100 lei pe lună (35%, 18.7% şi 

21.1% dintre aceştia ar putea plăti un tarif între 16-20, 21-30 şi 31-50 lei respectiv, iar 12.2% nu au 

răspuns). 

Impactul asupra mediului. În urma implementării acestei opţiuni se va crea o reţea naţională de 

staţii de transfer şi depozite ecologice de deşeuri pentru o eliminare finală a deşeurilor solide 

menajere în conformitate cu standardele UE. Astfel că un efect pozitiv asupra mediului a acestei 

opţiuni ţine de scăderea ariei depozitelor neautorizate: după primii 4 ani (2016) de realizare a 

opţiuni date se estimează o reducere a ariei depozitelor de deşeuri neautorizate cu cel puţin 16%, iar 

după 8 ani (2020) - cu 50% (Anexa 3: Analiza cost-eficacitate).  

Totodată, se poate afirma că odată cu creşterea coteii populaţiei rurale la servicii organizate de 

salubrizare, va scădea şi numărul gunoiştilor spontane formate anual. Chiar dacă nu s-a putut evalua 

exact, la nivel de experţi se presupune că în localităţile rurale conectate la servicii organizate de 

salubrizare, această scădere va fi de cca 30-50%.  

Colectarea selectivă voluntară a deşeurilor propusă în cadrul acestei opţiuni va asigura, într-o 

oarecare măsură, scoaterea din fluxul deşeurilor solide a materialelor reciclabile: se estimează (la 

nivel de evaluare de experţi) că în localităţile cu servicii organizate de salubrizare cota de colectare 

a ambalajele reciclabile va fi de cca 10% după primii 4 ani de activitate (2016), ajungând până la 

20% în anul 2020. Un efect pozitiv important va fi şi asigurarea faptului că o parte însemnată din 

deşeurile de grajd, care la sate se generează în cantităţi mult mai mari în comparaţie cu deşeurile 

solide stric menajere, nu vor mai ajunge la depozitele de deşeuri ci vor fi compostate în gospodării 

(cca 30%, estimare experţi) şi la platformele locale de compostare (cca 20%, estimare experţi). 

Opţiunea dată, precum şi celelalte opţiuni analizate mai jos, determină un impact ecologic şi social 

pozitiv semnificativ în urma îmbunătăţirii condiţiilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei, odată ce 

populaţia este conectată la servicii îmbunătăţite de salubrizare. Luând în consideraţie complexitatea 

problemei, valoarea dată nu a putut fi măsurată în termeni monetari. 

Riscuri. Un risc important ţine de efortul financiar mare necesar din partea statului în primii 3 ani 

de implementare a opţiunii. Fără finanţare externă semnificativă, implementarea opţiunii va fi greu 

de realizat. 

Folosirea platformelor/punctelor amenajate de colectare a deşeurilor nu numai că necesită costuri 

suplimentare de întreţinere a acestora, dar şi poate contribui la formarea mormanelor de gunoi în 

                                                 
18 În toate cazurile întreprinderile de salubrizare din aceste comune (întreprindere privată în com. Grătieşti şi întreprinderi municipale 

în celelalte 2 comune) nu-şi acoperă cheltuielile curente operaţionale de colectare-transportare, nemaivorbind de cele investiţionale. 

În cadrul interviurilor cu primarii din comunele Crihana Veche şi Ţiganca, şi cu proprietarul întreprinderii private de salubrizare din 

com. Grătieşti, s-a constatat că tariful lunar per gospodărie pentru operarea doar a serviciului de colectare-transportare fără pierderi ar 

trebui să fie de cca 20-40 lei.  
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prejma lor. Cetăţenii vor fi tentaţi să aducă nu numai deşeurile strict menajere la aceste platforme 

dar şi alte tipuri de deşeuri (ex. deşeuri de grajd şi grădină) care sunt generate în cantităţi mari în 

gospodăriile de la sate. 

Un alt risc ţine de faptul că reprezentanţii APL, din considerente politice, vor întâmpina dificultăţi 

în a se asocia la nivel de claster de 3 comune pentru a beneficia de finanţare din FEN şi/sau FNDR 

în vederea organizării în comun a serviciului/întreprinderii de salubrizare. Astfel, accesarea 

fondurilor şi înfiinţarea/dezvoltarea serviciilor organizate de salubrizare la nivel de claster de 3 

comune poate fi îngreunată. 

Totodată, tariful (de recuperare a costurilor) pentru serviciile de salubrizare ce ar trebuii acoperit de 

populaţie este foarte mare raportat la veniturile gospodăriilor din mediul rural. Astfel, există un risc 

major că o bună parte din populaţie nu va putea plăti acest tarif fără un program social de susţinere 

din partea statului şi/sau APL.  

Opţiunea 3: Organizarea procesului de gestionare a deşeurilor solide la nivel intercomunal 

Descriere: 

Opţiunea dată presupune o gestionare a deşeurilor solide la nivel de calster de 3 comune, prin 

înfiinţarea/dezvoltarea unei întreprinderi de salubrizare, amenajarea unui depozit autorizat de 

deşeuri şi a unei staţii manuale de sortare pentru deservirea în comun a localităţilor din limitele 

comunelor. Descrierea detaliată a opţiuni (în comparaţie cu celelalte opţiuni) este prezentată în 

Anexa 2. 

Serviciul de salubrizare va implementa colectarea separată a deşeurilor solide din poartă în poartă. 

Ridicarea deşeurilor nereciclabile se va face odată la 2 săptămâni în timpul rece a anului şi odată 

per săptămână în timpul cald al anului. Ridicarea materialelor reciclabile se va face odată pe lună. 

Colectarea separată se va face pe 3 fluxuri de deşeuri: 1) deşeuri nereciclabile - pubelă de 120 l; 2) 

ambalaj/recipiente din plastic (PET şi pungi de plastic), sticlă şi metal - sac verde transparent de 

120 l; 3) hârtie şi carton - sac transparent de 70 l. 

Un specific important pentru această opţiune este faptul că gospodăriile vor trebuii să limiteze 

cantitatea deşeurilor nereciclabile la o pubelă de 120 l pentru o perioadă de colectare. Pentru 

cantitatea ce depăşeşte această limită se va percepe o taxă suplimentară. Materialele reciclabile, la 

rândul lor, sunt preluate fără plată. Anume acest lucru va stimula economic populaţia să selecteze 

materialele reciclabile (care, de regulă, chiar dacă au o greutate mai mică, ocupă un volum mult mai 

mare decât gunoiul nereciclabil) din fluxul total de deşeuri. În rezultat, limitarea în acest mod a 

volumului deşeurilor nereciclabile colectate va stimula reciclarea. 

Deşeurile nereciclabile colectate vor fi transportate cu autogunoiera la depozitul autorizat de 

deşeuri. Materialele reciclabile vor fi ridicate şi transportate cu tractorul cu remorcă la staţia 

manuală de sortare din cadrul comunelor, localizată lângă platforma de compostare a gunoiului de 

grajd. La staţia de sortare acestea sunt sortate mai detaliat (iar materialele din plastic şi hârtie sunt şi 

balotate), fiind acumulate pentru o perioadă şi comercializate în final agenţilor economici care se 

ocupă cu reciclarea/valorificarea acestora. 

Deşeurile de grajd vor fi ridicate din gospodărie la solicitare (contra plată - tarif preferinţial) şi vor 

fi transportate la platformă locală de compostare. În acelaşi timp, se va implementa o campanie de 

informare pentru promovarea compostării individuale (în curte sau grădină) a deşeurilor de grajd. 

Se va promova compostarea în curte sau grădină folosind lăzi de compostare. Lăzi tip utilizate 

pentru compostare se vor comercializa în localităţi la preţ de cost al acestora. 

Alte deşeuri nepericuloase (ex., deşeuri de construcţii) vor fi ridicate de la domiciliu la solicitare 

(contra plată - tarif normal) şi vor fi transportate apoi la depozitul de deşeuri. 

Întreprinderea locală de salubrizarea va fi responsabilă de: 1) colectarea şi transportarea deşeurilor 

(la depozitul de deşeuri, staţia de sortare şi compostare); 2) coordonarea activităţilor de sortare a 
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materialelor reciclabile şi de compostare a gunoiului de grajd; 3) gestionarea depozitului de deşeuri. 

Întreprinderea va conlucra strâns cu APL în cadrul acestor activităţi. 

Similar Opţiuni 2, modalitatea de plată pentru serviciile de salubrizare va constituii contractul 

individual/plată lunară per gospodărie. 

Beneficii. Beneficiul principal al acestei opţiuni ţine de utilizarea instrumentelor economice (prin 

limitarea cantităţii deşeurilor nereciclabile colectate) ce promovează colectarea separată a deşeurilor 

reciclabile şi nereciclabile. Totodată, opţiunea dată promovează înfiinţarea serviciilor de salubrizare 

viabile din punct de vedere economic şi contribuie la lichidarea gunoiştilor neautorizate din cadrul 

comunelor. 

Impactul fiscal. Suma totală a investiţiilor din buget pentru implementarea acestei opţiuni este de 1 

mld 789 mil lei pentru o perioadă de 12 ani. Costul investiţiilor iniţiale din cadrul acestei opţiuni 

cuprinde 3 componente de bază (pentru 235 de clastere a câte 3 comune): 1) infrastructura 

intercomunală pentru eliminarea şi valorificarea deşeurilor menajere - cost total 721 mil lei; 2) 

infrastructura locală pentru colectarea-transportarea deşeurilor - cost total 302 mil lei; 3) 

infrastructura locală pentru compostarea gunoiului de grajd - cost total 736 mil lei; 4) instruire şi 

materiale de informare pentru reprezentanţii APL din mediul rural - cost total 775 mii lei (Anexa 3: 

Analiza cost-eficacitate). 

Impactul administrativ. Similar Opţiuni 2. 

Impactul economic. O parte din agenţii economici vor putea beneficia din urma implementării 

acestei opţiuni datorită  contractării anumitor lucrări de infrastructură sanitară, cu toate că 

beneficiile în acest sens sunt cu mult mai mici în comparaţie cu Opţiunea 2. 

Impactul social şi asupra sărăciei. Implementarea acestei opţiuni contribuie la mărirea cotei 

accesului localităţilor rurale la servicii îmbunătăţite de salubrizare. Se estimează că după 4 ani de la 

implementarea activităţilor din cadrul acestei opţiuni, cota localităţilor rurale cu acces la servicii 

organizate de salubritate va ajunge la 26% de la 12% (înregistrată în 2010), iar după 8 ani (2020) 

aceasta va constitui cca 60% (Anexa 3: Analiza cost-eficacitate). În rezultat, se estimează că 

populaţia ţării cu acces la sisteme organizate de salubrizare va alcătui cca 56% în anul 2016 şi cca 

77% în anul 2020. 

Totodată, în urma implementării acestei opţiuni, la sate vor fi create cca 640 locuri noi de muncă 

până în 2016, iar până în anul 2020 - cca 2040. Odată cu implementarea integrală a sistemului, care 

va avea loc în anul 2024, numărul total de locuri de muncă create va ajunge la cca 3430. 

Totodată, în urma Analizei cost-eficacitate (Anexa 3) s-a stabilit că această opţiune presupune şi 

costuri importante pentru populaţie determinate de operarea şi susţinerea/dezvoltarea sistemului de 

gestionare a deşeurilor, chiar dacă aceste costuri sunt mai mici în comparaţie cu Opţiunea 2. S-a 

estimat că tariful (de recuperare a costurilor) per lună pentru o gospodărie din mediul rural va 

alcătuii în jur de 50 lei (cca 17 lei de persoană), care reprezintă un tarif de cel puţin 1.7 ori mai mare 

în comparaţie cu tarifele existente la acest moment pentru astfel de servicii. 

O parte din populaţie nu va suporta aceste costuri suplimentare. Iarăşi, dacă e să luăm în 

consideraţie sondajul realizat de OTC a Mişcării Ecologiste din Moldova, se pare că cca 34% din 

populaţie va putea plăti un astfel de tarif. 

Impactul asupra mediului. Odată cu creşterea coteii populaţiei rurale la servicii organizate de 

salubrizare, va scăderea aria depozitelor neautorizate: după primii 4 ani (2016) se estimează o 

reducere a ariei depozitelor de deşeuri neautorizate cu cel puţin 16%, iar după 8 ani (2020) - cu 50% 

(Anexa 3: Analiza cost-eficacitate). Totodată, va scădea şi numărul gunoiştilor spontane formate 

anual, la nivel de experţi se presupune că în localităţile rurale conectate la servicii organizate de 

salubrizare, această scădere va fi de cca 40-60%. 

Colectarea selectivă a deşeurilor va asigura scoaterea din fluxul deşeurilor solide a materialelor 

reciclabile. Modul de organizare a colectării separate a deşeurilor din cadrul acestei opţiuni poate 
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contribui (estimare expert) la o reciclare a ambalajelor/recipientelor din plastic, sticlă, hârtie şi 

carton cu cca 25% până în anul 2016, ajungând probabil până la 35% în anul 2020.  

La fel ca şi în Opţiunea 2, se estimează că o parte însemnată din deşeurile de grajd nu vor mai 

ajunge la depozitele de deşeuri ci vor fi compostate în gospodării (cca 30%) şi la platformele locale 

de compostare (cca 20%). 

Riscuri. Fără finanţare externă va fi destul de dificil de implementat cu succes activităţile din cadrul 

acestei opţiuni, chiar dacă aportul financiar din partea statului este mai mic în comparaţie cu 

Opţiunea 2. 

La fel ca şi în cazul Opţiunii 2, există riscul că, din considerente politice, reprezentanţii APL vor 

întâmpina dificultăţi în a se asocia la nivel de claster de 3 comune pentru a beneficia de finanţare 

din FEN şi/sau FNDR în vederea organizării în comun a serviciului de salubrizare. 

Totodată, există riscul că o parte din populaţie nu va putea plăti pe deplin tariful pentru serviciile de 

salubrizare fără un program social de susţinere din partea statului şi/sau APL.  

Opţiunea 4: Gestionarea deşeurilor solide la nivel intercomunal, cu trecerea treptată de la 

depozitarea locală a deşeurilor la depozitarea regională. 

Descriere: 

Această opţiune presupune stabilirea iniţială a modelului de gestionare a deşeurilor la nivel de 

claster de 3 comune, conform Opţiunii 3, şi trecerea treptată de la depozitarea locală a deşeurilor la 

depozitarea regională prin conectarea la infrastructura regională de eliminare a deşeurilor, odată cu 

dezvoltarea acestei infrastructuri pe parcursul realizării Strategiei naţionale de gestionare a 

deşeurilor. Astfel, la etapa iniţială se purcede la implementarea Opţiunii 3, iar apoi, odată cu 

construirea în zona dată a depozitelor regionale de deşeuri şi a staţiilor de transfer, depozitul local 

de deşeuri este închis iar deşeurile nereciclabile se transportă din acel moment la staţia de transfer. 

O deosebire esenţială de Opţiunea 3 este că depozitele de deşeuri locale sunt temporare, 

reprezentând depozite autorizate din cadrul clasterului de 3 comune amenajate temporar şi pregătire 

pentru închidere odată cu dezvoltarea infrastructurii regionale de eliminare a deşeurilor. Descrierea 

detaliată a opţiuni (în comparaţie cu celelalte opţiuni) este prezentată în Anexa 2. 

Beneficii. Pe lângă beneficiile descrise la Opţiunea 3, această opţiune contribuie la distribuirea în 

timp (cca 10 ani) a costurilor investiţionale (care, de altfel, sunt foarte mari) pentru infrastructura 

regională de eliminare a deşeurilor solide, odată ce această infrastructură se va construi treptat în 

dependenţă de disponibilitatea resurselor financiare necesare. 

Impactul fiscal. Efortul financiar din partea statului pentru această opţiune este de 2 mld 491 mil lei 

pentru o perioadă de 12 ani. Costul investiţiilor iniţiale cuprinde 5 componente de bază (pentru 235 

de clastere a câte 3 comune): 1) infrastructura intercomunală pentru valorificarea şi eliminarea 

(temporară) a deşeurilor menajere - cost total 324 mil lei; 2) infrastructura locală pentru colectarea-

transportarea deşeurilor - cost total 506.7 mil lei; 3) infrastructura locală pentru compostarea 

gunoiului de grajd - cost total 736 mil lei; 4) infrastructura regională de eliminare a deşeurilor 

menajere care va deservi toată populaţia ţării - cost total 902 mil lei; 5) instruire şi materiale de 

informare pentru reprezentanţii APL din mediul rural - cost total 775 mii lei (Anexa 3: Analiza cost-

eficacitate). 

Impactul administrativ. Similar Opţiuni 2. 

Impactul economic. Similar Opţiuni 2. 

Impactul social şi asupra sărăciei. Implementarea opţiuni date va contribui la mărirea cotei 

accesului localităţilor rurale la servicii îmbunătăţite de salubrizare. După 4 ani (anul 2016) de la 

implementarea activităţilor din cadrul opţiunii, cota localităţilor rurale cu acces la servicii 

organizate de salubritate va fi de cca. 28%, în comparaţie cu 12% în anul 2010, iar după 8 ani (anul 

2020) acesta va alcătui 50% (Anexa 3: Analiza cost-eficacitate). În rezultat, se estimează că 
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populaţia ţării cu acces la sisteme organizate de salubrizare va alcătui cca 56% în anul 2016 şi cca 

77% în anul 2020. 

Totodată, opţiunea dată, contribuie la formarea locurilor noi de muncă la sate. Astfel, până în anul 

2016 vor fi create cca 640 locuri noi de muncă, iar până în anul 2020 - cca 1940. Către anul 2024, 

odată cu implementarea integrală a sistemului, numărul total de locuri de muncă va ajunge la cca 

3200. 

În acelaşi timp, în urma Analizei cost-eficacitate (Anexa 3) s-a stabilit că această opţiune presupune 

şi costuri mari asupra populaţiei pentru operarea serviciilor de salubrizare şi pentru investiţiile 

necesare în timp pentru susţinerea funcţionării şi dezvoltării sistemului de gestionare a deşeurilor. 

Astfel, tariful (de recuperare a costurilor) per lună pentru o gospodărie din mediul rural a fost 

estimat la cca 60 lei (cca 20 lei de persoană), care reprezintă un tarif de cel puţin 2 ori mai mare în 

comparaţie cu tarifele existente la acest moment pentru astfel de servicii. Este de aşteptat ca o parte 

din populaţia rurală să nu poată suporta aceste costuri suplimentare. 

Impactul asupra mediului. În urma implementării acestei opţiuni se va crea o reţea naţională de 

staţii de transfer şi depozite ecologice de deşeuri pentru o eliminarea finală a deşeurilor solide 

menajere în conformitate cu standardele UE. Un efect pozitiv asupra mediului a acestei opţiuni ţine 

de scăderea ariei depozitelor neautorizate: după primii 4 ani (2016) de realizare a opţiuni date se 

estimează o reducere a ariei depozitelor de deşeuri neautorizate cu cel puţin 16%, iar după 8 ani 

(2020) - cu 50% (Anexa 3: Analiza cost-eficacitate). Se prevede şi o scădere a numărului 

gunoiştilor spontane formate anual, la nivel de experţi se presupune că în localităţile rurale 

conectate la servicii organizate de salubrizare, această scădere va fi de cca 40-60%. 

Colectarea selectivă a deşeurilor va asigura scoaterea din fluxul deşeurilor solide a materialelor 

reciclabile. Modul de organizare a colectării separate a deşeurilor din cadrul acestei opţiuni poate 

contribui (estimare expert) la o reciclare a ambalajelor/recipientelor din plastic, sticlă, hârtie şi 

carton cu cca 25% până în anul 2016, ajungând probabil până la 35% în anul 2020. O parte 

însemnată din deşeurile de grajd nu vor mai ajunge la depozitele de deşeuri ci vor fi compostate în 

gospodării (cca 30%, estimare experţi) şi la platformele locale de compostare (cca 20%, estimare 

experţi). 

Riscuri. Fără finanţare externă va fi dificil de implementat această opţiune, chiar dacă efortul 

financiar din buget în comparaţie cu Opţiunea 2 este mai mic şi, totodată, eşalonat în timp. Persistă 

şi riscul că din considerente politice, reprezentanţii APL vor întâmpina dificultăţi în a se asocia la 

nivel de claster de 3 comune pentru a beneficia de finanţare din FEN şi/sau FNDR în vederea 

organizării în comun a serviciului de salubrizare. 

Există şi un risc semnificativ că o parte din populaţie nu va putea plăti pe deplin tariful pentru 

serviciile de salubrizare fără un program social de susţinere din partea statului şi/sau APL. 

Opţiunea 5: Organizarea locală a activităţilor de gestionare a deşeurilor solide 

Descriere: 

În cadrul acestei opţiuni se propune o modalitate simplă de organizare a serviciilor de salubrizare la 

nivel de comună (descrierea detaliată a opţiuni, în comparaţie cu celelalte opţiuni, este prezentată în 

Anexa 2). Colectarea deşeurilor menajere nereciclabile şi a materialelor reciclabile se face din 

poartă în poartă. Întreprinderea de salubrizare va ridica deşeurile nereciclabile odată pe săptămână. 

Ridicarea materialelor reciclabile se va face odată pe lună. Colectarea separată se va face pe 3 

fluxuri de deşeuri: 1) deşeuri nereciclabile - sac negru de 70 l (sau pubelă individuală); 2) 

ambalaj/recipiente din plastic (PET şi pungi de plastic), sticlă şi metal - sac verde transparent de 

120 l; 3) hârtie şi carton - sac transparent de 70 l. 

Deşeurile menajere nereciclabile sunt apoi transportate cu tractorul cu remorcă la un depozit 

autorizat de deşeuri din cadrul comunei. Materialele reciclabile sunt transportate, tot cu tractorul, 

pentru sortate la o staţie de sortare manuală, înfiinţată în limitele comunei. La staţia de sortare 

acestea sunt sortate mai detaliat (iar materialele din plastic şi hârtie sunt şi balotate), fiind acumulate 
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pentru o perioadă şi comercializate în final agenţilor economici care se ocupă cu 

reciclarea/valorificarea acestora. 

În calitate de instrument de plată pentru serviciile de salubrizare se va folosi „tichetul pentru 

deşeuri” (comercializat la centrele comerciale, oficiile poştale, primărie, etc.), în preţul căruia se va 

include atât cheltuielile necesare pentru colectarea şi transportul deşeurilor pentru valorificare ori 

eliminare cât şi cheltuielile necesare pentru susţinerea şi dezvoltarea infrastructurii de valorificare şi 

eliminare finală (depozitul de deşeuri şi staţia locală de sortare a deşeurilor). Materialele reciclabile 

sunt colectate fără plată (de fapt, cheltuielile date sunt transferate pe componentul nereciclabil al 

deşeurilor). 

Ca şi în cazul Opţiunii 3, această opţiune determină gospodăriile să limiteze cantitatea deşeurilor 

nereciclabile formate pentru o perioadă de colectare. Pentru fiecare sac de 70 l va fi nevoie de un 

tichet de deşeuri, reprezentând astfel o taxă crescândă odată cu creşterea gunoiului nereciclabil 

format. Anume acest lucru va stimula economic populaţia să selecteze materialele reciclabile (care, 

de regulă, chiar dacă au o greutate mai mică, ocupă un volum mult mai mare în comparaţie cu 

gunoiul nereciclabil) din fluxul total de deşeuri. În rezultat, limitarea în acest mod a volumului 

deşeurilor nereciclabile colectate va stimula reciclarea. 

Alte deşeuri nepericuloase (ex., deşeuri de construcţii) vor putea fi ridicate de la domiciliu la 

solicitare (contra plată per tonă) şi vor fi transportate apoi la depozitul de deşeuri. 

În vederea promovării compostării individuale a deşeurilor de grajd, se va implementa o campanie 

de informare la nivel local. Se va promova compostarea în curte sau grădină folosind lăzi de 

compostare. Lăzi tip utilizate pentru compostare se vor comercializa în localităţi la preţ de cost al 

acestora. 

Întreprinderea locală de salubrizarea va fi responsabilă  de: 1) colectarea şi transportarea deşeurilor 

(la depozitul de deşeuri şi staţia de sortare); 2) coordonarea activităţilor de sortare a materialelor 

reciclabile; 3) gestionarea depozitului de deşeuri. Întreprinderea va conlucra strâns cu APL în cadrul 

acestor activităţi. 

Beneficii. Această opţiune este o alternativă ce implică costuri minime privind organizarea 

procesului de colectare şi transportare a deşeurilor. Totodată, în cadrul acestei opţiuni se utilizează 

un instrument economic - „tichetul pentru deşeuri” care promovează colectarea separată a deşeurilor 

reciclabile şi nereciclabile. 

Impactul fiscal. Sursele bugetare necesare pentru această opţiune sunt evaluate la 1 mld 446 mil lei 

(pentru o perioadă de 12 ani), care sunt grupate în 4 seturi de bază: 1) infrastructura locală pentru 

eliminare şi valorificare a deşeurilor menajere - cost total 1 mld 112 mil lei; 2) infrastructura locală 

pentru colectarea-transportarea deşeurilor menajere - cost total 275.7 mil lei; 3) instruire şi 

materiale de informare pentru reprezentanţii APL din mediul rural - cost total 775 mii lei (Anexa 3: 

Analiza cost-eficacitate). 

Impactul administrativ. Similar Opţiuni 2. 

Impactul economic. Unii agenţii economici vor putea beneficia din urma implementării acestei 

opţiuni datorită  contractării anumitor lucrări de infrastructură sanitară, cu toate că beneficiile în 

acest sens nu sunt comparabile cu Opţiunea 2 şi 4. 

Impactul social şi asupra sărăciei. Implementarea acestei opţiuni va mări cota accesului 

localităţilor rurale la servicii îmbunătăţite de salubrizare. Se estimează că după 4 ani de la 

implementarea activităţilor din cadrul acestei opţiuni, cota localităţilor rurale cu acces la servicii 

organizate de salubritate va creşte cu 15%, iar după 8 ani cu 50% (Anexa 3: Analiza cost-

eficacitate). În rezultat, se estimează că populaţia ţării cu acces la sisteme organizate de salubrizare 

va alcătui cca 56% în anul 2016 şi cca 77% în anul 2020. 

Un impact social semnificativ al opţiuni date ţine şi de crearea locurilor noi de muncă la sate. Se 

estimează că până în anul 2016 vor fi create cca 1100 locuri noi de muncă, iar până în anul 2020 - 
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cca 3500. Către anul 2024, odată cu implementarea integrală a sistemului, numărul total de locuri de 

muncă va fi de cca 5800. 

Tariful de recuperare a costurilor (de operare şi de susţinere/dezvoltare a sistemului de gestionare a 

deşeurilor) din cadrul acestei opţiuni este estimat la circa 50 lei per gospodărie pe lună (Anexa 3: 

Analiza cost-eficacitate). Acest tarif este de cel puţin 1.7 ori mai mare în comparaţie cu tarifele 

existente la acest moment pentru astfel de servicii. 

O parte de populaţie nu va suporta aceste costuri suplimentare. Iarăşi, dacă e să luăm în consideraţie 

sondajul realizat de OTC a Mişcării Ecologiste din Moldova, se pare că doar cca 34% din populaţie 

vor putea plăti un astfel de tarif. 

Impactul asupra mediului. Odată cu creşterea coteii populaţiei rurale la servicii organizate de 

salubrizare va scădea şi numărul gunoiştilor spontane formate anual. Se estimează (evaluare expert) 

că în localităţile conectate la servicii organizate de salubrizare, această scădere va fi de cel puţin 30-

40% luând în vedere modul de organizare a gestionării deşeurilor în comună. Un alt efect pozitiv 

este scăderea ariei depozitelor de deşeuri neautorizate - în primii 4 ani de realizare a opţiuni date se 

estimează o reducere a ariei depozitelor neautorizate cu cel puţin 16% la nivel naţional, iar după 8 

ani - cu 50% (Anexa 3: Analiza cost-eficacitate). 

Colectarea selectivă a deşeurilor va asigura scoaterea din fluxul deşeurilor solide a materialelor 

reciclabile. Modul de organizare a colectării separate a deşeurilor din cadrul acestei opţiuni poate 

contribui (estimare expert) la o reciclare a ambalajelor/recipientelor din plastic, sticlă, hârtie şi 

carton cu cca 30% până în anul 2016, ajungând probabil până la 40% în anul 2020. Se estimează că 

o parte din deşeurile de grajd nu vor mai ajunge la depozitele de deşeuri ci vor fi compostate în 

gospodării (cca 40%). 

Riscuri. Există riscul ca totuşi o parte însemnată de deşeuri de grajd să ajungă la depozitul local de 

deşeuri, ceea ce va duce la o reducere însemnată a duratei de exploatare a depozitului. Totodată, 

există şi riscul că o parte din populaţie nu va putea plăti pe deplin tariful pentru serviciile de 

salubrizare fără un program social de susţinere din partea statului şi/sau APL. 

V. Compararea opţiunilor şi selectarea opţiunii recomandate 

În baza analizei multicriteriale a celor cinci opţiuni (vezi Anexa 4) se poate constata că Opţiunea 1 

(status quo) este exclusă deoarece are impact ecologic şi social negativ mare. Astfel, Opţiunea 1 

presupune un acces scăzut al localităţilor rurale la servicii organizate de salubrizare (cca 12%) şi o 

perpetuare a problemelor cauzate de poluarea mediului şi afectării sănătăţii populaţiei în urma 

gestionării inadecvate a deşeurilor solide. Chiar dacă în ultimul timp a avut loc o intensificare a 

investiţiilor în gestionarea deşeurilor solide în mediul rural, creşterea accesului populaţiei rurale la 

servicii organizate de salubrizare va fi destul de lentă şi nesustenabilă. La modul şi nivel curent de 

finanţare, creşterea anuală a accesului localităţilor rurale la servici organizate de salubrizare este 

estimată la doar 1%. 

Dacă e să comparăm opţiunile 2, 3, 4 şi 5 în baza analizei cost-eficacitate (Anexa 3), atunci se poate 

afirma că Opţiunea 2 are cea mai mică eficacitate în ceea ce priveşte costul investit pentru 

conectarea unei gospodării rurale la servicii organizate de salubrizare - 5490 lei. Totodată, tariful 

necesar recuperării costurilor (de operare şi susţinere a sistemului creat) pentru o gospodărie va fi 

de 70 lei/lună. În esenţă, situaţia dată este determinată, în comparaţie cu celelalte acţiuni, de modul 

de organizare a colectării deşeurilor, şi anume, de utilizarea punctelor/platformelor de colectare.  

Opţiunile 3, 4 şi 5 au valori comparabile a eficacităţii investiţiilor privind conectarea unei 

gospodării rurale la servicii organizate de salubrizare, alcătuind respectiv 3074, 3190 şi 2484 lei. 

Totodată, şi costul pentru populaţie (determinat de tariful de recuperare a costurilor) este 

comparabil între aceste trei opţiuni, variind între 50 lei/lună (Opţiunea 5 şi 3) şi 60 lei/lună 

(Opţiunea 4) pentru o gospodărie. 

Deosebirile esenţiale dintre Opţiunea 4 şi opţiunile 3 şi 5, ţin de modul de organizare a depozitării 

deşeurilor menajere solide. Anume aceste deosebiri favorizează Opţiunea 4, chiar dacă eficacitatea 
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investiţiilor este puţin mai redusă, iar tarifului de recuperare a costurilor ceva mai mare în 

comparaţie cu opţiunile 3 şi 5. Aşadar, chiar dacă depozitele de deşeuri, prevăzute a fi amenajate în 

cadrul opţiunilor 3 şi 5, vor satisface standardele locale de depozitare, acestea nu reprezintă 

depozite ecologice agreate de UE. În consecinţă, pe viitor, odată cu alinierea la standardele 

europene în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor, aceste depozite vor trebui închise şi construite 

altele noi conforme standardelor UE. Pe de altă parte, Opţiunea 4, similar Opţiunii 2, contribuie la 

crearea unui sistem naţional (care va deservi atât populaţia rurală cât şi pe cea urbană) de eliminare 

a deşeurilor solide menajere la standardele UE, dar spre deosebire de Opţiunea 2 are un impact 

fiscal mai mic, precum şi un cost mai mic pentru populaţie (reprezentat de valoarea tarifului de 

recuperare a costurilor). 

În concluzie, examinarea opţiunilor în baza analizei cost-eficacitate (Anexa 3) şi analizei 

multicriteriale (Anexa 4), precum şi în urma discuţiilor din cadrul grupului de lucru ne sugerează că 

Opţiunea 4 „Gestionarea deşeurilor solide la nivel intercomunal, cu trecerea treptată de la 

depozitarea locală a deşeurilor la depozitarea regională” este optimală, reprezentând un mecanism 

de gestionare durabilă a deşeurilor solide în mediul rural. 

VI. Sinteza procesului de consultare 

Procesul de consultare a început odată cu crearea grupului de lucru pentru elaborarea acestei 

propuneri de politică publică. Părţile implicate în procesul dat au cuprins următoarele structuri 

guvernamentale şi neguvernamentale: Ministerul Mediului (Direcţia analiză, monitorizare şi 

evaluare a politicilor; Direcţia prevenirea poluării şi managementul deşeurilor; Secţia 

managementul deşeurilor şi substanţelor chimice); Inspectoratul Ecologic se Stat (Secţia inspectare 

sol, deşeuri şi substanţe chimice); Institutul de Ecologie şi Geografie; Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Construcţiilor (Direcţia locuinţe; Direcţia relaţii cu instituţiile de dezvoltare regională); 

Întreprinderea Municipală Regia „AUTOSALUBRITATE”;  Uniunea pentru Valorificarea 

Deşeurilor - „Pentru o Moldovă Curată”; Organizaţia Teritorială Chişinău a Mişcării Ecologiste din 

Moldova. În procesul analizei problemei şi a opţiunilor propuse pentru soluţionarea problemei s-au 

organizat 4 şedinţe ale grupului de lucru. Totodată, au fost efectuate mai multe deplasări în teren 

(ex. comunele Grătieşti, Ţiganca, Crihana Veche) pentru a studia mai amănunţit diferite 

abordări/modele în gestionarea deşeurilor solide şi pentru a consulta reprezentanţii APL privind 

problemele cu care se confruntă în gestionarea deşeurilor la sate. 

Proiectul propunerii de politică publică a fost plasat pentru consultare pe pagina web a Ministerului 

Mediului la rubrica „Transparenţa în procesul decizional”. De asemenea, la data de 23 decembrie 

2011, a fost organizată o masă rotundă de consultare cu participarea părţilor interesate. 

În cadrul mesei rotunde au fost prezentate principiile de bază ale analizei ex-ante şi rezultatele 

analizei impactului opţiunilor identificate de grupul de lucru. La întrunire au participat reprezentanţi 

din cadrul instituţiilor guvernamentale (Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de stat) şi 

neguvernamentale (Uniunea pentru Valorificarea Deşeurilor - „Pentru o Moldovă Curată”, Mişcarea 

ecologistă „Hai Moldova”), şi din cadrul APL (Primăria Ţiganca, r. Cantemir), care au avut 

posibilitatea de a se expune asupra analizei efectuate şi rezultatelor obţinute. 

Majoritatea celor consultaţi s-au expus în favoarea opţiunii 4 (gestionarea deşeurilor solide la nivel 

intercomunal, cu trecerea treptată de la depozitarea locală a deşeurilor la depozitarea regională) care 

reprezintă o abordare optimă în ceea ce priveşte organizarea colectării, transportării, valorificării şi 

eliminării finale a deşeurilor solide din mediul rural.  

În cadrul discuţiilor au fost făcute o serie de propuneri şi sugestii. Astfel, reprezentanţii APL au 

vorbit despre faptul că, spre deosebire de oraşe, la sate nu este oportună folosirea platformelor de 

colectare a deşeurilor ci ar fi mai eficient de distribuit pubele de 120 l pentru fiecare gospodărie. 

Astfel, folosirea pubelelor individuale stimulează  selectarea gunoiului şi exclude formarea 

mormanelor de gunoi împrejurul platformelor de colectare. Totodată, s-a atenţionat asupra faptului 

că populaţia de la sate nu va putea acoperii integral tariful de recuperare a costurilor de operare şi a 

investiţiilor necesare în timp (survenite după investiţia iniţială) pentru susţinerea şi dezvoltarea 
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sistemului de gestionare a deşeurilor solide. În acest context, reprezentaţii APL s-au expus asupra 

necesităţii găsirii unei modalităţi de subvenţionare a tarifului dat, cel puţin pentru păturile 

vulnerabile ale populaţiei. 

Unii consultanţi din cadrul Ministerului Mediului au susţinut poziţia că gestionarea deşeurilor este o 

activitate economică profitabilă. Astfel, agenţii economici privaţi nu trebuie să beneficieze de 

granturi ci de credite pentru implicarea acestora în gestionarea deşeurilor, iar reprezentanţii APL 

trebui să fie mai insistenţi şi să întreprindă acţiuni pentru a organiza gestionarea deşeurilor în 

localitate. În discuţie a intervenit reprezentantul APL care a ţinut să susţină punctul de vedere că, 

spre deosebire de oraşe, gestionarea deşeurilor la sate nu reprezintă o afacere. 

Totodată, consultantul din cadrul Ministerului Mediului s-a pronunţat împotriva stabilirii unei cote 

fixe din FEN pentru finanţarea gestionării deşeurilor, propunându-se folosirea pentru un an a tuturor 

resurselor FEN în scopul soluţionării problemei gestionării deşeurilor. Reprezentaţii grupului de 

lucru nu au susţinut această poziţie, explicând că FEN este format aproape în totalitate din taxele de 

import aplicate produselor cu ambalaj din plastic şi/sau tetra-pack (care ajung in fluxul deşeurilor 

menajere), astfel că trebuie să fie prioritară finanţarea activităţilor de gestionare a deşeurilor solide, 

iar necesităţile de finanţare pentru soluţionarea problemei gestionării deşeurilor solide în mediul 

rural sunt foarte mari şi necesită planificare pe termen lung. 

Reprezentanţii societăţii civile au enunţat necesitatea analizei legilor şi documentelor în vigoare ce 

ţin de gestionarea deşeurilor şi de stabilit locul acestei propuneri de politici publice în ierarhia 

documentelor elaborate până acum. Totodată, aceştia au venit cu o serie de sugestii în vederea 

gestionări durabile a deşeurilor solide în mediul rural: pentru proiectele tip de gestionare a 

deşeurilor este nevoie de stabilit nişte indicatori de activitate şi performanţă; trebuie de avut în 

vedere veniturile locuitorilor din mediul rural în stabilirea tarifelor pentru gestionarea deşeurilor; 

este nevoie de stabilit clar modul de sancţionare a locuitorilor care aruncă neautorizat gunoiul; în 

procesul de gestionare a deşeurilor trebuie de inclus toţi actorii de bază - APL, sectorul civil, 

sectorul privat; este nevoie de stabilit paşii în legislaţie ce trebuie parcurşi pentru realizarea 

opţiunilor; pentru a avea succes în gestionarea durabilă a deşeurilor, sunt imperativ necesare 

programe de educaţie a cetăţenilor cu privire la modul corect de gestionare a deşeurilor. 
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Anexa 1. Arborele problemei 
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Anexa 4. Analiza multicriterială a impacturilor opţiunilor  

 

Criteriile de evaluare 

Pondere (de la -5 la +5) Ponder

e 

(0-1) 

 

Impact -5 -4 -3 -2 -1 0 +

1 

+

2 

+3 +4 +

5 

Opţiunea 1. Status quo - neintervenţia în situaţia existentă -2.5 

Impact fiscal      0      0.2  

Impact economic      0      0.2  

Impact administrativ      0      0.1  

Impact social -5           0.2 -1 

Impact asupra mediului -5           0.3 -1.5 

Opţiunea 2. Regionalizarea procesului de gestionare a deşeurilor solide +1.

6 Impact fiscal -5           0.2 -1 

Impact economic         +3   0.2 +0.

6 

Impact administrativ     -1       0.1 -0.1 

Impact social         +3   0.2 +0.

6 

Impact asupra mediului           +

5 

0.3 +1.

5 

Opţiunea 3. Organizarea procesului de gestionare a deşeurilor solide la nivel intercomunal +1.

5 Impact fiscal   -3         0.2 -0.6 

Impact economic       +

1 

    0.2 +0.

2 

Impact administrativ     -1       0.1 -0.1 

Impact social          +4  0.2 +0.

8 

Impact asupra mediului          +4  0.3 +1.

2 

Opţiunea 4. Gestionarea deşeurilor solide la nivel intercomunal, cu trecerea treptată de la 

depozitarea locală a deşeurilor la depozitarea regională. 

+2.

0 

Impact fiscal  -4          0.2 -0.8 

Impact economic         +3   0.2 +0.

6 

Impact administrativ     -1       0.1 -0.1 

Impact social          +

4 

 0.2 +0.

8 

Impact asupra mediului           +5 0.3 +1.

5 

Opţiunea 5. Organizarea locală a activităţilor de gestionare a deşeurilor solide +1.

2 Impact fiscal    -2        0.2 -0.4 

Impact economic      0      0.2  

Impact administrativ     -1       0.1 -0.1 

Impact social          +

4 

 0.2 +0.

8 

Impact asupra mediului         +3   0.3 +0.

9 

Magnitudinea impactului pentru fiecare opţiune 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, presupunând cheltuieli majore din bugetul public; 

(+5) -- impact fiscal pozitiv înalt, presupunând o acţiune pozitivă asupra bugetului public. 

Impact economic 

(-5) -- impact economic negativ înalt, presupunând o afectare gravă a agenţilor economici; 

(+5) -- impact economic pozitiv înalt, presupunând o acţiune pozitivă asupra agenţilor economici 

(venituri sporite). 
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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 (acces redus al populaţiei la 

servicii organizate de salubrizare); 

(+5) -- impact social pozitiv înalt, beneficii majore pentru populaţie (creşterea accesului la servicii 

organizate de salubrizare, inclusiv reducerea sărăciei). 

Impact asupra mediului 

(-5) -- impact negativ înalt asupra mediului, afectarea gravă a mediului (rata înaltă a depozitelor 

neautorizate de deşeuri, poluare înaltă în urma gestionării inadecvate a deşeurilor, 

valorificare/reciclare redusă a deşeurilor); 

(+5) -- efect pozitiv înalt asupra mediului, îmbunătăţire semnificativă a condiţiilor de mediu 

(scăderea ariei depozitelor neautorizate de deşeuri, reducerea poluării în urma gestionării 

corespunzătoare a deşeurilor, valorificare/reciclare înaltă a deşeurilor). 
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7. Propunere de politică publică inițiată de Ministerul Apărării privind 

profesionalizarea armatei naționale a Republicii Moldova 
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Abrevieri: 
A.N. – Armata Naţională  

C.M.Trt. – Centru Militar Teritorial 

F.O. – Forţe operaţionale 

H.G. – Hotărâre de Guvern 

H.P. – Hotărâre de Parlament 

M.Ap. – Ministerul Apărării 

M.C. – Militar pe contract 

M.T. – Militar în termen 

O.C.C.– Operational Capabilities Concept (Conceptul Capabilităţilor Operaţionale) 

P.P.P. – Propunere de Politică Publică 

R.M. -  Republica Moldova 

S.O. – Subunităţi Operaţionale 

U.E. – Uniunea Europeană 
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DESCRIEREA PROBLEMEI 

 

1.1.  Definirea problemei 

Armata este o importantă instituţie a statului de drept, cu misiuni complexe şi de o largă 

diversitate într-o societate democratică. Cu alte cuvinte, armata ca instrument specializat în apărarea 

teritoriului naţional, contribuie la asigurarea cadrului legal prielnic de manifestare a democraţiei 

constituţionale prin însuşi faptul că există ca instituţie legitimă a statului, cu funcţii riguros definite 

în Constituţie şi în alte legi ale ţării. Astfel, armata va acţiona întotdeauna prin metode adecvate 

stării mediului de securitate intern, regional şi global, pentru asigurarea securităţii individuale, de 

grup şi statale, ca element definitoriu al garantării democraţiei constituţionale. 

Actualmente, asigurarea unei stări durabile de securitate şi stabilitate a statului constituie un 

obiectiv-cheie pentru Republica Moldova, iar acesta poate fi atins doar printr-un amplu proces de 

reformă a sectorului de securitate şi apărare. În acest sens, este de menţionat că, întărirea apărării 

naţionale reprezintă un element esenţial în acest proces. Astfel, Armata Naţională
1
, ca instituţie 

fundamentală a statului de drept (care constituie unicul element al Forţelor Armate al Republicii 

Moldova, conform prevederilor Strategiei Securităţii Naţionale
2
), se află angrenată într-o amplă şi 

multidimensională reformă, ce vizează transformarea sa într-o armată modernă de profesionişti, 

capabilă să-şi îndeplinească misiunile sale constituţionale, precum şi întreaga gamă de misiuni ce îi 

revin, atât în ţară, cât şi în afara teritoriului naţional.
3
 Prin urmare, între societate şi armată, în 

contextul intern şi internaţional amintit anterior, se stabilesc raporturi diverse, care au şi vor avea 

efecte diferite asupra evoluţiei instituţiei militare şi asupra atitudinii populaţiei faţă de apărarea ţării, 

de serviciul militar şi profesia de militar.  
În prezent, potrivit criteriului “modalitatea de recrutare a personalului militar”, armatele existente se pot 

clasifica în următoarele tipuri: armată de masă (are la bază conscripţia ca mod de recrutare a unei părţi însemnate 

din efectiv, adică a soldaţilor); armata de profesie (întregul efectiv de militari este recrutat prin voluntariat); armata 

mixtă (îmbină, în proporţii diferite, ambele metode de recrutare a soldaţilor). Sistemul de recrutare în 

Republica Moldova este unul de tip mixt, constituit preponderent prin metoda conscripţiei, iar 

efectivul A.N. se încadrează în numărul general de 6.500 militari aprobat de Parlament.  

Obiectivul  principal al A.N., la momentul actual, îl constituie dezvoltarea şi menţinerea 

permanentă a unor forţe armate credibile, flexibile, mobile, multifuncţionale şi interoperabile, 

capabile să asigure îndeplinirea misiunilor ce îi revin.
4
 Reieşind din acest obiectiv, se atestă 

necesitatea profesionalizării A.N. şi reorganizării acesteia, pentru a răspunde cerinţelor social-

politice şi militare, interne şi internaţionale, în conformitate cu evoluţiile mediului de securitate. În 

R.M. acest proces se află într-o fază incipientă, cu toate că a fost prevăzut în primele documente de 

politici pe segmentul apărării, după declararea independenţei R.M.
5
  

Termenul “profesionalizare”, datorită sensului general al conceptului, nu este întotdeauna 

lipsit de ambiguităţi şi confuzii. În viziunea acestui studiu, profesionalizarea este definită ca fiind 

“un proces complex, multidimensional, de lungă durată şi cu efecte diferite sub aspectul naturii lor. 

                                                 
1
Armata Naţională se constituie din conducere (Marele Stat Major, Comandamentele categoriilor de forţe şi 

Comandamentul logistic), trupele regulate constituite în: Forţele terestre (Brigăzi de infanterie motorizată, Batalion cu 

destinaţie specială, Batalion de menţinere a păcii, Divizion de artilerie, Bază militară de instruire), Forţele aeriene 

(Bază de aviaţie şi Regiment de rachete antiaeriene), Unităţile de asigurare de luptă, Unităţile de asigurare logistică şi, 

respectiv, unităţile de rezervă. Efectivul de militari al armatei se încadrează în numărul general de 6.500 militari 

aprobat de Hotărârea de Parlament nr. 679 din 23.11.2001, pentru aprobarea structurii generale şi efectivului Armatei 

Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării, Art. 1. 
2
 H.P. nr. 153 din 15.07.2011  pentru aprobarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova, pct. 3.5. 

3
Misiunile AN se situează pe patru paliere: ”descurajarea şi după caz, respingerea unei agresiuni armate, prin 

desfăşurarea operaţiunilor de luptă; asigurarea controlului şi managementului spaţiului aerian; acordarea de sprijin 

autorităţilor civile în gestionarea situaţiilor excepţionale; participarea la misiuni de pacificare, inclusiv la cele 
internaţionale, şi la misiuni umanitare.” 
4
 H.P. nr. 153 din 15.07.2011  pentru aprobarea Strategiei securităţii naţionale a Republicii Moldova, pct. 5.2. lit.c. 

5
 Vezi: Anexa 2. 
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Acest proces presupune transformări profunde la nivelul organizării, dotării cu armament şi 

tehnică de luptă moderne, instruirii şi activităţii organismului militar, schimbări acompaniate de 

implicaţiile corespunzătoare în raporturile dintre armată şi societate (societatea politică, 

societatea civilă, instituţii ale statului etc.), precum şi în diverse compartimente ale vieţii sociale, şi 

care totodată presupune:  ridicarea continuă a nivelului calificării profesionale; o înaltă 

specializare; respectarea legilor ţării şi a celorlalte acte normative care reglementează activitatea  

militară desfăşurată de către întregul efectiv, etc.”
6
 

În ceea ce priveşte modul de elaborare şi de implementare a programelor de pregătire a 

personalului militar, pentru Republica Moldova piatra de fundament care stă la baza dezvoltării 

politicilor şi procedurilor de instruire, precum şi a structurilor unităţilor Armatei Naţionale, o 

reprezintă conceptul de interoperabilitate
7
. În acest context, Armata Naţională a aderat, în anul 

2007, la iniţiativa Conceptului Capabilităţilor Operaţionale (O.C.C.), care prevede ridicarea 

nivelului de interoperabilitate cu forţele ţărilor partenere, în conformitate cu legislaţia R.M. 

Conceptul O.C.C. este un instrument de colaborare în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace, 

exprimat prin implementarea standardelor occidentale în instruirea şi evaluarea subunităţilor 

declarate, în scopul deţinerii unor structuri de comandă şi a unor forţe, capabile să acţioneze în 

operaţiuni multinaţionale de menţinere a păcii sau umanitare.
8
 

Ca urmare a şedinţelor Grupului de Lucru, creat pentru elaborarea şi analiza Propunerii de 

Politică Publică., experţii au identificat următoarea problemă în procesul profesionalizării A.N., şi 

anume: “La momentul actual, A.N. înregistrează deficienţe majore de capabilităţi
9
, necesare pentru 

realizarea calitativă a misiunilor şi sarcinilor stabilite în documentele strategice în domeniul 

apărării”. Aceste deficienţe sunt şi mai pronunţate dacă ne referim la o parte însemnată a efectivului 

A.N., şi anume categoria de sergenţi şi soldaţi, cu care se va opera pe parcursul studiului de faţă. Acest 

lucru nu presupune însă că, în prezent, A.N. nu este o instituţie capabilă să-şi îndeplinească în totalitate misiunile şi 

sarcinile încredinţate, ci prin prezentul studiu se încearcă o analiză temeinică (din perspectiva  impactului fiscal, 

economic, social, ecologic, etc.) a modului de recrutare şi de instruire a personalului militar din rândul sergenţilor şi 

soldaţilor, în vederea profesionalizării graduale a A.N. Astfel, prin elaborarea prezentei propuneri de 

politică publică s-a urmărit realizarea unei expertize pertinente şi complexe a opţiunilor de 

profesionalizare a A.N., în vederea formulării unor concluzii obiective şi întemeiate cu privire la 

problemele cu care se confruntă una dintre cele mai importante instituţii al sectorului de securitate 

al statului. În acest context, au fost  evidenţiate tendinţele şi posibilele evoluţii a instituţiei 

respective, în vederea propunerii decidenţilor politici a unei soluţii viabile de reformare a sectorului 

de apărare.   

 

 

 

1.2.  Cauzele problemei
10

   

Situaţia descrisă mai sus are la origine o serie de cauze, grupate în funcţie de tipurile de 

capabilităţi pe care le afectează: 

 

 Capabilităţi umane slab pregătite şi necalificate 

                                                 
6
 Dr. Petre DUŢU – „Perspective în evoluţia Armatei Naţionale”. Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” 

Bucureşti, 2007. p.10. 
7
 Conceptul de interoperabilitate militară introdus de Procesul de Planificare şi Analiză al Parteneriatului (PARP) 

conţine, în sine, trei domenii principale: domeniul operaţional (care vizează practica militară, procedurile şi 

planificarea), domeniul tehnic (referindu-se la domeniul înzestrării armatei) şi domeniul administrativ (privind 

terminologia utilizată în domeniul operaţional şi material), toate cu un sporit grad de interdependenţă, cauzată de o serie 

de elemente. Unul din aceste elemente se referă la instrucţia şi educaţia cadrelor militare şi a trupei, fără de care nu se 

poate realiza interoperabilitatea. 
8
 HG Nr. 746 din 18.08.2010 cu privire la aprobarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica 

Moldova – NATO. 
9
 Acestea fiind capabilităţi de ordin  financiar,  tehnic şi de resurse umane. 

10
 Vezi: Anexa 1. 
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O cauză care determină insuficienţa capabilităţilor totale vizează resursele umane ale A.N. 

În prezent, după modul de satisfacere a serviciului militar, R.M. are o armată cu caracter mixt, 

formată din militari în termen şi militari prin contract. Referindu-ne la militarii în termen, aceştia 

sunt atraşi în baza sistemului de recrutare şi constituie circa 54% din efectivul militar al A.N şi circa 

75% din efectivul total de sergenţi şi soldaţi. Una din deficienţele acestui tip de recrutare este că el 

exceptă de la serviciul militar obligatoriu anumite categorii de persoane
11

 şi impune satisfacerea 

acestui serviciu persoanelor care au atins vârsta de majorat dar nu s-au regăsit în câmpul muncii sau 

în sistemul de învăţământ. De regulă, aceste persoane au pregătire academică minimă (studii medii 

incomplete), ceea ce duce la completarea efectivului A.N. cu resurse umane ce posedă cunoştinţe 

relativ inferioare nivelului mediu al întregii populaţii. 

STUDII TOTAL RECRUŢI 

Colegiu 50 

BAC 76 

ŞPT, medii speciale 801 

medii, 11 clase 97 

medii incomplete, 9 clase 831 

Tabel 1: Caracteristica calitativă a contingentului încorporat în primăvara 2011
12

 

 

Procedurile suplimentare de încadrare în armată (catedra militară) sunt pur formale şi nu 

asigură o pregătire militară calitativă pe de o parte, iar pe de alta, nu duce la completarea efectivului 

activ al armatei cu persoane cu studii superioare.  

O altă cauză  identificată, este că sistemul actual de recrutare a militarilor în termen, pe o 

perioadă de 12 luni, nu garantează timpul necesar pentru pregătirea la un nivel minim profesionist 

a acestora. La încheierea celor 12 luni de serviciu militar obligatoriu, marea majoritate a soldaţilor 

părăsesc efectivul A.N., iar acest fapt face ca investiţiile efectuate în decursul unui an pentru a le 

dezvolta anumite abilităţi, din punct de vedere al pregătirii militare, să fie nevalorificate după 

finisarea serviciului militar. Procesul se reia apoi de la început cu noii militari recrutaţi pentru 

serviciul militar în termen.  

Pe de altă parte, militarii în termen nu pot fi implicaţi în operaţiuni şi misiuni internaţionale, 

dat fiind faptul că contingentul militar predestinat participării în astfel de misiuni se completează pe 

principii benevole, cu persoane care îşi îndeplinesc serviciul militar pe bază de contract.
13

 Acest 

aspect face ca efectivul cel mai numeros al A.N., să nu fie admis la îndeplinirea unor misiuni 

specifice ce revin instituţiei militare, iar resursele investite în pregătirea acestui efectiv să nu poată 

fi valorificate eficient.   

O altă categorie a efectivului A.N. o constituie cea a rezerviştilor. Şi la acest capitol se 

înregistrează deficienţe, mai ales în gestionarea sistemului de pregătire a rezervei Forţelor Armate, 

deoarece acesta nu garantează menţinerea şi dezvoltarea la un nivel corespunzător a 

profesionalismului militarilor în rezervă. În condiţiile în care R.M. cunoaşte un proces extins de 

emigraţie a populaţiei, fie că este vorba de emigraţia sezonieră sau permanentă, eficienţa procesului 

de pregătire, menţinere şi dezvoltare a profesionalismului militarilor în rezervă este profund afectat. 

În aceste condiţii, se impune necesitatea regândirii rolului rezervei armatei în corespundere cu 

necesităţile de garantare a condiţiilor eficiente pentru realizarea a misiunilor A.N.  

 

 Cauze de ordin financiar 

În prezent, politica bugetară a statului determină limitarea resurselor financiare prevăzute 

armatei şi creează o insuficienţă de capabilităţi tehnice, care să asigure suportul necesar pentru 

activităţile curente. Astfel, din cauza unui buget auster alocat A.N. (finanţare sub nivelul de        20 

                                                 
11

 Vezi:  Anexa 3.  
12

 Sursa: Raportul Direcţiei J1 Personal al Marelui Stat Major privind caracteristica calitativă a contingentului 

încorporat în primăvara anului 2011. 
13

 Legea nr.1156 din 26.07.2000 cu privire la participarea Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de 

menţinere a păcii, Art.6. 
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– 30% din necesităţile sau circa 0,32% din produsul intern brut), nu este posibilă desfăşurarea 

procesului profesionalizării Armatei Naţionale, creării unei armate moderne, compatibilă cu 

standardele internaţionale (în conformitate cu angajamentele asumate) şi dotată la un nivel adecvat. 

  
Diagrama 1. Ponderea finanţării A.N. din PIB 

14
 

 

Alocările bugetare limitate nu permit înzestrarea A.N. cu armament, tehnică militară, 

echipament şi mijloace tehnico–materiale care să-i asigure funcţionalitate şi interoperabilitate la 

îndeplinirea sarcinilor cotidiene şi misiunilor în care este posibil să fie angajată. Reparaţia capitală 

şi curentă a infrastructurii (clădiri, reţele inginereşti, căi de comunicaţii, etc.) nu se efectuează în 

măsură deplină, doar a celor elemente ce asigură necesităţile de trai şi alimentaţie a efectivului de 

militari în termen în unităţile militare (cazărmi şi cantine). 

Din cauza insuficienţei alocărilor mijloacelor bugetare sînt anulate un şir de activităţi ce 

prevăd menţinerea capacităţii de luptă a efectivului (antrenamente, cantonamente, exerciţii, 

convocarea rezervei etc.), întreţinerea tehnicii din dotare, integritatea patrimoniului militar şi a 

infrastructurii (reparaţii curente şi capitale).  

 

 Excluderea  înlesnirilor şi beneficiilor sociale 

A fi militar este o ocupaţie cu trăsături speciale, cum ar fi riscuri fizice, transferuri regulate, 

despărţirea de familie etc. O gestionare corespunzătoare a resurselor umane  (incluzând remunerare, 

pregătire şi un sistem corect de recompensare) este decisivă pentru dezvoltarea unui sector de 

apărare profesional, care respectă statul de drept şi supremaţia civilă. 

Conform Legii cu privire la statutul militarilor, „militarul aflat în exerciţiul obligaţiilor 

serviciului militar este reprezentantul puterii de stat şi se află sub protecţia statului” iar unul din 

principiile de bază ale statutului militarului este „asigurarea protecţiei juridice şi sociale a 

militarilor şi membrilor familiilor lor”.
15

 Cu toate acestea, reducerea pachetului social pentru 

militari şi excluderea unui şir de înlesniri şi beneficii din respectiva lege
16

, a provocat neîncrederea 

populaţiei faţă de angajamentele statului de a-i proteja pe cei ce se află în slujba sa. 

Deşi, potrivit sondajelor de opinie publică, instituţia Armatei Naţionale este foarte apreciată 

la nivelul societăţii, evoluţia mediului social-economic, diversificarea ofertelor educaţionale şi a 

profesiilor civile au atras după sine scăderea continuă a atracţiei tinerilor către profesia şi cariera 

militară. Prin urmare, în lipsa unei remunerări competitive cu celelalte profesii pe piaţa muncii şi 

                                                 
14

 Sursa: Raportul Direcţiei Economică-Finanicară a Ministerului Apărării privind ponderea finanţării Armatei 

Naţionale din PIB 2005-2010. 
15

 Legea nr. 162 din 22.07.2005 cu privire la statutul militarilor, Art.4-5. 
16

 Vezi: Anexa 4.  
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fără a beneficia de facilităţi sociale în mărimea cuvenită, raportată la specificul profesiei, serviciul 

militar a devenit foarte puţin atractiv pentru tinerii zilelor noastre, aceştia dimpotrivă fiind mai 

pragmatici în alegerea profesiei pe care vor să o urmeze. 

 

 Mediul internaţional de securitate dinamic 

O altă cauză care explică problema identificată o reprezintă actualul mediu internaţional de 

securitate instabil, care se manifestă prin apariţia, pe lângă ameninţările tradiţionale la adresa 

statelor, a unui şir de noi ameninţări ce-şi au originea în fenomene ca: terorismul, proliferarea 

armelor şi tehnologiilor pentru arme de distrugere în masă, traficul de arme şi de droguri, imigraţia 

ilegală, etc.  

Aceste schimbări, produse în mediul internaţional de securitate în ultimele decenii, au făcut 

ca toată atenţia comunităţii internaţionale să se îndrepte către clarificarea unei viziuni care să 

contribuie la o consolidare a păcii şi securităţii mondiale, deci la reducerea stărilor conflictuale de 

orice natură, implicit, la reducerea, până la eliminare, acolo unde este posibil, a cauzelor ce le 

generează. Această viziune presupune, în esenţă, identificarea la scară globală a vulnerabilităţilor, a 

posibilelor riscuri şi ameninţări ce ar putea conduce la apariţia unor surse de instabilitate sau 

agravarea unora deja existente. 

În acest climat internaţional, caracterizat prin dinamism şi complexitate, A.N. constituie un 

instrument central al politicii de securitate şi apărare a Republicii Moldova, care trebuie să se 

adapteze situaţiei actuale şi evoluţiilor imprevizibile, pentru a fi în măsură să-şi îndeplinească în 

mod eficient toate misiunile şi sarcinile încredinţate. 

 

 Alte riscuri şi ameninţări 

O sarcină auxiliară ce îi revine A.N., pe lângă misiunile de bază, se referă la participarea 

acesteia, împreună cu celelalte organisme stabilite prin lege, la acţiuni de limitare şi înlăturare a 

efectelor calamităţilor naturale şi accidentelor ecologice de pe teritoriul naţional. De fapt, acest 

tip de misiuni reflectă apartenenţa şi legăturile strânse ale instituţiei militare cu naţiunea în care ea 

fiinţează. 

Inundaţiile reprezintă hazardul cel mai larg răspândit, cu numeroase pierderi de vieţi 

omeneşti şi cu pagube materiale de mari proporţii, iar Republica Moldova se află într-o regiune 

fizico-geografică frecvent supusă acestui tip de ameninţare. Pe parcursul a mai multor ani, un rol 

important în acordarea ajutorului populaţiei în prevenirea şi lichidarea consecinţelor inundaţiilor, 

cauzate de mărirea nivelului apei în râurile Prut şi Nistru, l-a avut Armata Naţională, mai ales la 

consolidarea şi reconstruirea barajelor protectoare. Prin urmare, dezvoltarea unui sistem eficient al 

relaţiilor civil-militare, care să asigure capabilităţile necesare de reacţie în situaţii de forţă majoră, 

trebuie să constituie o prioritate naţională şi să facă obiectul unei politici naţionale coerente şi 

susţinute.  

 

Totodată, este necesar de evidenţiat, faptul că, evoluţiile demografice  de asemenea atrag 

după sine profunde transformări cu implicaţii asupra potenţialului demografic şi, de aici, asupra 

celui militar al statelor. Evoluţia demografică a ţării noastre se manifestă ca fenomen de “declin 

demografic”, cu numărul populaţiei în scădere continuă, datorită sporului natural şi migraţional 

negativ.  
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Diagrama 2. Datele cu referire la populaţia R.M

17
 

 

Datele ultimului recensământ din 2004 relevă reducerea numărului persoanelor tinere cu 

vârsta sub 15 ani şi, concomitent, prin creşterea numărului populaţiei vârstnice (peste 60 de ani). 

Totodată, este de menţionat faptul că un anumit procent din tineri pleacă peste hotare pentru a evita 

serviciul militar obligatoriu. 

 

 
Diagrama 3. Coeficientul îmbătrânirii populaţiei

18
 

 

Toate aceste elemente demografice influenţează direct şi semnificativ organizarea, mărimea, 

viaţa şi activitatea armatei, precum şi resursele umane, materiale şi financiare pe care societatea şi 

le poate pune la dispoziţia instituţiei militare. În astfel de condiţii este necesar ca A.N. să dezvolte 

capabilităţi şi mecanisme necesare pentru neutralizarea riscurilor ce reies în urma unor asemenea 

evoluţii. 

 

 

 

1.3. Efectele problemei 

Problema identificată atrage după sine consecinţe care afectează atât capacitatea de 

intervenţie a A.N., cât şi potenţialul de realizare a  sarcinilor stipulate în documentele de politici, 

acestea la rândul lor având un  profund impact asupra instituţiei militare în stat, şi mai ales asupra 

raporturilor sale cu societatea. 

                                                 
17

 Sursa: http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2198 
18

 Sursa: http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=103& 

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=263&id=2198
http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=103&
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Efectele problemei se fac simţite la mai multe niveluri, printre care se identifică cel de ordin 

identitar. Acesta defineşte atât locul şi rolul armatei în cadrul naţional, cât şi evoluţia profesiei 

militare şi natura specifică a misiunilor sale. În acest context, o primă consecinţă este diminuarea 

capacităţilor A.N. de a-şi îndeplini misiunile constituţionale, care constau în: „garantarea 

suveranităţii, a independenţei şi a unităţii, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei 

constituţionale”
19

. Această misiune devine şi mai stringenta în contextul existenţei unei ameninţări 

directe la adresa securităţii naţionale şi integrităţii teritoriale a R.M., cum este conflictul nerezolvat 

din regiunea transnistreană. În consecinţă, A.N., în condiţiile actuale şi cu capabilităţile pe care le 

deţine la moment, întâmpină dificultăţi în asigurarea deplină a securităţii militare a statului şi în 

îndeplinirea misiunilor de menţinere a păcii în Zona de Securitate din stânga Nistrului. 

O a doua consecinţă majoră este diminuarea capacităţii A.N. de a îndeplini obligaţiile 

asumate de Republica Moldova pe plan internaţional. În contextul internaţional actual se fac 

eforturi sporite pentru rezolvarea conflictelor prin mijloacele prevăzute de Carta O.N.U. Pe baza 

acestor prevederi, Naţiunile Unite au elaborat o serie de concepte şi operaţii, precum şi proceduri 

pentru organizarea şi îndeplinirea unor astfel de misiuni. În funcţie de evenimentele care afectează 

securitatea internaţională statele pot fi solicitate să participe la astfel de misiuni.
20

 În acest context, 

este necesar de menţionat acel fapt că, securitatea naţională a Republicii Moldova este în strînsă 

corelaţie cu securitatea la nivel internaţional, iar contribuţia pe care aceasta o aduce, prin 

participarea la misiunile internaţionale de menţinere a păcii, se înscrie în eforturile statului de 

garantare a securităţii şi apărării naţionale.  

Totodată, amintim că vectorul major de politică externă al Republicii Moldova este 

integrarea în Uniunea Europeană, iar aceasta presupune că ţara noastră îşi va asuma voluntar o serie 

de obligaţii şi responsabilităţi. Una dintre obligaţii presupune participarea la constituirea forţelor 

armate ale U.E., care vor fi formate exclusiv din militari profesionişti.
21

 Pentru a face posibilă 

realizarea unei astfel de sarcini este necesară dezvoltarea capabilităţilor militare şi civile, precum şi 

perfecţionarea pregătirii personalului, în vederea creşterii gradului de interoperabilitate cu 

structurile militare ale comunităţii europene.   

Prin urmare, participarea la aceste operaţiuni internaţionale are drept scop consolidarea 

poziţiilor şi imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional ca partener de încredere în realizarea 

misiunilor organizaţiilor al căror membru este, cu consecinţe directe asupra poziţiei şi credibilităţii 

în relaţiile inter-statale. Totodată, aceasta are un impact pozitiv asupra militarilor participanţi la 

aceste misiuni, prin menţinerea/sporirea aptitudinilor profesionale şi interoperabilităţii acestora. 

Astfel, participarea eficientă a A.N. la misiunile sus menţionate, impune, în mod obligatoriu, 

existenţa unei structuri militare formate exclusiv din militari profesionişti, temeinic pregătiţi sub 

aspect teoretic, cu deprinderi şi abilităţi care sa-i facă compatibili cu militarii din ţările partenere. 

Potenţialul de realizare a misiunilor naţionale şi internaţionale ale A.N. este afectat şi la 

nivelul operaţional. În acest context, capacităţile operaţionale reduse sunt determinate, în mare 

parte, de deficitul de capabilităţi necesare îndeplinirii misiunilor de apărare. Scăderea capacităţii 

operaţionale a A.N. duce la diminuarea eficacităţii de asigurare a securităţii militare a statului cu 

consecinţe pentru siguranţa fiecărui cetăţean în parte. Totodată, acest aspect duce la incapacitatea 

A.N. de a descuraja ameninţările militare potenţiale.  

Drept rezultat, efectele problemei se fac resimţite şi la următorul nivel, cel instituţional. 

Aceste deficienţe, ce rezultă din situaţia creată, se răsfrâng negativ asupra imaginii A.N. în 

societate, ceea ce duce la diminuarea atractivităţii profesiei de militar, cu consecinţe nefavorabile 

asupra organismului militar.  

 

                                                 
19

  Constituţia Republicii Moldova, Art. 108 (1). 
20

 Carta Naţiunilor Unite din 26.06.45, Art. 43 (1): “Toţi   Membrii  Naţiunilor  Unite, spre a contribui la menţinerea 

păcii  şi  securităţii  internaţionale,  se obligă să pună la dispoziţia Consiliului de Securitate, la cererea sa şi în 

conformitate cu  un acord sau  acorduri  speciale,  forţele  armate,  asistenţa  şi   înlesnirile, inclusiv  dreptul  de  trecere, 

necesare  pentru  menţinerea  păcii   şi securităţii internaţionale”.          
21

  Tratatul de la Lisabona, Art. 42-46, Capitolul II, titlul V. 
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OBIECTIVELE POLITICII PUBLICE 
 

Pentru prezenta propunerea de politică publică au fost fixate un şir de obiective, de ordin 

general şi specifice, unele din ele fiind stabilite şi în documentele strategice în vigoare. Toate 

obiectivele identificate prezintă o conexiune logică cu problema identificată de experţii Grupului de 

Lucru şi  cu cauzele care o generează. 

Obiectiv general: Consolidarea apărării naţionale prin creşterea continuă a nivelului de pregătire 

profesională pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi ai A.N. 

Obiectiv specific 1: Implementarea standardelor de instruire moderne (O.C.C.) la nivelul întregii 

A.N. pînă la 31.12.2017. 

Obiectiv specific 2: Operaţionalizarea unui număr de subunităţi predeterminate, în proporţie de 

100%, până la 31.12.2017. 

Obiectiv specific 3: Creşterea cu 20% a capabilităţilor A.N. (instruire, dotare, interoperabilitate), 

pentru participare la misiuni de menţinere a păcii, până în anul 2013.   

 

 

BENEFICIARII POLITICII PUBLICE 
 

Intervenţia statului în rezolvarea problemei identificate în prezenta propunere de politică 

publică va avea următorii beneficiari: 

 Statul Republica Moldova, care va beneficia de o armată credibilă, în vederea protejării 

teritoriului naţional, garantării independenţei şi unităţii statale şi, totodată, de o armată care 

va avea efect descurajant asupra adversarilor potenţiali şi unul de apreciere din partea 

statelor partenere; 

 Cetăţenii Republicii Moldova, care se vor bucura de un climat mai sporit de siguranţă şi de 

securitate individuală din punct de vedere al ameninţărilor externe; 

 Armata Naţională, care va deveni mai profesionistă, capabilă să-şi îndeplinească mai 

eficient misiunile ce-i revin. 

 Militarii Armatei Naţionale, pentru care vor fi create condiţii mai bune de îndeplinire a 

serviciului militar. 

 

OPȚIUNILE DE SOLUȚIONARE A PROBLEMEI 
 

Pentru soluţionarea problemei prezentei propuneri de politică publică şi în vederea atingerii 

obiectivelor propuse experţii Grupului de Lucru au identificat următoarele opţiuni posibile: 

1. Status Quo – neintervenţie în situaţia existentă. 

2. Menţinerea serviciului militar mixt în A.N., cu creşterea graduală a ponderii militarilor prin 

contract, în proporţie de 100% din efectivul subunităţilor operaţionale, precum şi asigurarea 

instruirii acestora conform standardelor moderne, până în anul 2017. 

3. Trecerea graduală la îndeplinirea serviciului militar prin contract, în proporţie de 100% din 

efectivul AN, precum şi asigurarea instruirii militarilor A.N. conform standardelor moderne, 

până în anul 2020. 

4. Trecerea graduală la îndeplinirea serviciului militar în termen, în proporţie de 100% din efectivul 

A.N. (păstrarea corpului de ofiţeri neschimbat), până în anul 2017, cu extinderea duratei 
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serviciului militar în termen, la 24 luni, şi asigurarea instruirii acestora conform standardelor 

moderne. 

ANALIZA OPȚIUNILOR 

Descrierea opţiunilor 

Opţiunile descrise în acest studiu se referă la modul de recrutare şi de instruire a unei părţi 

însemnate a efectivului A.N., şi anume efectivul de sergenţi şi soldaţi. Prin urmare, pentru a se evita 

posibilele confuzii legate de cealaltă categorie a efectivului A.N., corpul de ofiţeri şi plutonieri, în 

acest studiu aceasta va reprezenta constanta care va fi neschimbată în toate opţiunile abordate. 

Unica variabilă care este vizată şi asupra căreia se vor opera toate modificările o constituie anume 

categoria de sergenţi şi soldaţi. 

Variabila - efectivul de sergenţi şi soldaţi ai A.N. 

Constanta – corpul de ofiţeri şi plutonieri ai A.N. 
  

De menţionat faptul că în prezent ponderea militarilor în termen din efectivul total al A.N. este de 54%, iar 

pondere acestora din efectivul total de sergenţi şi soldaţi în A.N. este de 75%. 

La evaluarea impactului fiscal, pentru fiecare opţiune în parte, s-au luat în calcul costurile care 

ţin de recrutarea militarilor în termen, la care s-au adăugat costurile de întreţinere a acestora pe 

perioada îndeplinirii obligaţiei militare, costurile de instruire conform standardelor O.C.C., precum 

şi costurile de întreţinere a militarilor prin contract (din rândurile sergenţilor şi soldaţilor) şi a 

rezervei A.N. Drept bază pentru evaluarea acestor costuri a servit „Metodologia privind evaluarea 

costurilor standarde în A.N”. Costurile luate ca referinţă au fost cele stabilite pentru anul 2011, la 

care s-a aplicat o indexare anuală în funcţie de rata pronosticată a inflaţiei. La efectuarea calculelor 

s-a ţinut cont de proporţia M.T./M.C. pentru fiecare opţiune în parte, raportată la un efectiv total de 

1000 militari, pentru perioada de referinţă 2013-2020.
22

 

În vederea evaluării impactului ecologic, acest studiu se va axa, cu precădere, asupra rolului 

A.N. în prevenirea pericolelor ecologice cauzate de substanţele toxice din agricultură (pesticide).
23

 

În acelaşi timp, au fost atestate şi alte impacturi ecologice rezultate din acţiunile A.N., ca de 

exemplu, cel cauzat de emisiile de gaze a tehnicii militare pentru diverse activităţi de transport şi 

instruire a personalului, însă, acestea nu se prezintă ca fiind semnificative şi deci nu vor constitui 

subiectul acestui studiu.  

 

 

 

Opţiunea 1. Status quo – neintervenţia în situaţia existentă 

Prin sistemul actual de satisfacere a obligaţiei militare în R.M., acesta permite recrutarea în 

rândurile A.N. a circa 2000 de tineri pe an. Din intervalul total de 12 luni cât durează serviciul 

militar în termen, aceşti tineri prestează efectiv servicii militare în decursul a maxim 3 luni de zile. 

Pe parcursul acestei perioade, forţa militară respectivă, ce a dobândit o instruire teoretică şi practică 

minimă, poate fi implicată în misiuni ca: înlăturarea consecinţelor dezastrelor naturale, activităţi de 

geniu, distrugerea/ambalarea pesticidelor şi, parţial, participarea în operaţiuni de menţinere a păcii 

în Zona de Securitate în stânga Nistrului.  

Cu toate acestea, actualul sistem militar prezintă deficienţe majore de capabilităţi care nu 

permit A.N. să-şi realizeze misiunile în deplină concordanţă cu cerinţele ce i se impun. 
 

                                                 
22

 Vezi: Anexa 5. 
23

 În prezent, în Republica Moldova există oficial cca 6000 tone de deşeuri de pesticide, depozitate pe teritoriul ţării în 

perioada anilor 1950-1990, ca rezultat al managementului inadecvat al acestora în sectorul agricol. Conform unor 

aprecieri neoficiale, stocul poate atinge cantităţi de 40000 tone. A.N. este unica instituţie din Republica Moldova care 

are competenţa şi organizarea necesară pentru excavarea, reambalarea, transportarea şi centralizarea sigură pentru 

mediu a deşeurilor de pesticide cu scopul neutralizării ulterioare peste hotarele statului. 
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            M.C. (sergenţi şi soldaţi) – 25% din totalul efectivului de sergenţi şi soldaţi ai AN 

            M.T. (sergenţi şi soldaţi) – 75% din totalul efectivului de sergenţi şi soldaţi ai AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivul de sergenţi şi soldaţi în S.O. (61.2% din totalul de soldaţi şi sergenţi ai AN) 

 

 

 

 

Impact fiscal 

În urma calculelor efectuate, costul opţiunii Status quo pentru perioada 2013-2020 este de 304.29 

mil. MDL pentru 1000 de militari, iar impactul fiscal al celorlalte opţiuni va prezenta diferenţa faţă de 

opţiunea în cauză.
24

 

Pozitiv:  Nu se atestă. 

Negativ: În cazul acestei opţiuni, procedurile de alocare a resurselor financiare continuă să fie 

îndreptate mai mult spre menţinerea sistemului actual existent, decât spre pregătirea şi dezvoltarea 

profesională a militarilor. La momentul actual, bugetul prevăzut A.N. pentru realizarea misiunilor şi 

sarcinilor ce-i revin nu reiese din numărul de 6500 de militari aprobat de Parlament
25

, ci este alocat în baza 

calculelor privind remunerarea cadrelor din sistem, achitarea serviciilor şi altor cheltuieli absolut necesare 

pentru menţinerea A.N. în stare funcţională. Întrucât acest buget nu poate acoperi toate cheltuielile, A.N. este 

impusă să-şi stabilească numărul de militari în termen şi prin contract care ar permite asigurarea minimului 

necesar pentru întreţinerea acestora şi, totodată, să limiteze substanţial instruirea practică de care ar trebui ei 

să beneficieze. 

 

Impact administrativ 

Pozitiv:  Nu se atestă. 

Negativ: Opţiunea dată presupune că situaţia curentă va continua să mărească povara de administrare 

internă, ca rezultat al subfinanţării A.N. din bugetul de stat, iar efectele negative se vor răsfrânge, cu 

                                                 
24

 Vezi: Anexa 5.  
25

 H.P. nr. 679 din 23.11.2011, pentru aprobarea structurii generale şi efectivului  Armatei Naţionale şi a instituţiilor 

Ministerului Apărării, Art.1. 

ARMATA 

NAŢIONALĂ 

SUBUNITĂŢILE 

OPERAŢIONALE 

Militari 

pe 

contract  

în SO 

(10%) 

Militari în termen în 

SO 

(90%) 
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precădere, asupra numărului de recruţi pe care şi-i va putea permite A.N., calităţii instruirii acestora, precum 

şi asupra performanţelor şi operativităţii armatei.  

Întrucât, în cadrul A.N. nu există o structură abilitată cu competenţe de evaluare a nivelului de 

pregătire a militarilor în termen, o necesitate imperativă ce se va impune este instituirea unor mecanisme de 

evaluare, absolut necesare pentru îmbunătăţirea calităţii procesului de pregătire şi instruire a militarilor în 

termen. 

 

 

Impact economic 
 

Impactul economic al opţiunii are 3 aspecte, care ţin de: 

I. Aportul la rata de şomaj a tinerilor ce au fost încadraţi în serviciul militar în termen 

Înrolarea tinerilor în armată se manifestă ulterior prin încadrarea dificilă a acestora în câmpul muncii. 

În anul 2011 (trim. II) rata medie de şomaj pe ţară a fost de 9.22% în rândul bărbaţilor. Dacă cei 750 

de tineri nu ar fi fost recrutaţi pentru îndeplinirea serviciului militar, aceştia ar fi avut un aport de 

0.01% anual la rata de şomaj pe ţară în rândul bărbaţilor. 

 

II. Venitul economic (salariul) ratat de militarii în termen pe timp de un an, ca urmare a încadrării în 

serviciul militar şi neangajării acestora în câmpul muncii. Economia statului are de pierdut de pe 

urma neimplicării, pentru o perioadă de 12 luni, a unui număr de tineri apţi pentru muncă. 

Venitul economic ratat va fi calculat pentru un număr de 1000 militari (sergenţi şi soldaţi), ţinându-

se cont de raportul M.T./M.C. = 75%/25%. 
26

 

Numărul M.T. – 750 persoane; 

Numărul de şomeri potenţiali – 69 persoane (rata de şomaj pentru bărbaţi: 9.22%); 

Câştigul salarial mediu nominal brut (septembrie 2011) = 3159.3 MDL. 

Venitul ratat pentru perioada 2013-2020 va fi de 206.5 mil. MDL 

Această valoare estimează doar salariul brut anual ratat de militarii în termen. Valoarea bunurilor 

produse sau serviciilor prestate de către aceştia pentru economie nu este posibil de estimat. 

 

III. Venitul agenţilor economici prestatori de servicii către A.N. 

În urma calculelor efectuate pentru opţiunea Status quo, venitul anual al agenţilor economici 

prestatori de servicii către A.N. este de 12.1 mil. MDL
, 27 iar venitul presupus 

pentru perioada 2013-2020 

este de 96.8 mil. MDL.
 
 

 

Impactul economic se calculează ca fiind diferenţa dintre venitul agenţilor economici prestatori de 

servicii către A.N. şi venitul economic ratat.  

Prin urmare, impactul economic al opţiunii Status quo se estimează la (–109.7) mil. MDL. 

 

 

 

Impact social 

Pozitiv: Un important beneficiu al păstrării serviciului militar mixt îl constituie faptul că recrutarea 

obligatorie este considerată un element valoros al democraţiei şi al culturii naţionale. Se cunoaşte că armata, 

în special acolo unde există recruţi, contribuie la procesul de construcţie a naţiunii prin reunirea tinerilor din 

diferite părţi ale ţării şi din diferite medii sociale şi etnice. Totodată, aceasta oferă oportunităţi educaţionale 

persoanelor cu perspective şi mijloace limitate, care pot beneficia de educaţie în timpul serviciului militar. 

De menţionat faptul că, conform ultimelor sondaje de opinie publică, efectuate la nivel naţional, Armata 

Naţională continuă să fie cea mai credibilă instituţie dintre toate structurile statului. În acest fel, se 

conturează o relaţie şi o legătură strânsă între instituţia militară şi societatea în care ea fiinţează. 

                                                 
26

 Vezi: Anexa 6 
27

 Vezi: Anexa7 
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Diagrama 2. Barometrul de opinie publică realizat de centrul CIVIS – mai 2011
28

 

 

Negativ: O carenţă majoră a sistemului actual de recrutare o reprezintă faptul că scuteşte o 

bună parte a cetăţenilor de la îndeplinirea obligaţiei militare, serviciul militar obligatoriu devenind o 

soluţie doar pentru tinerii din familiile social-vulnerabile, aceştia venind de obicei în A.N. cu un 

bagaj limitat de cunoştinţe. Totodată, procedurile suplimentare de încadrare în armată (catedra 

militară) sunt pur formale şi nu asigură o pregătire militară calitativă pe de o parte, iar pe de alta, nu 

duce la completarea efectivului activ al armatei cu persoane cu studii superioare. În aceste condiţii, 

în cadrul relaţiilor între militarii în termen se perpetuează o subcultură internă care afectează 

negativ personalitatea acestora. O asemenea situaţie, în ceea ce priveşte calitatea celor încorporaţi, poate fi şi o 

explicaţie plauzibilă a comportamentelor deviante (tentative de suicid, dezertări etc.) ale unor militari în termen.  

Conform datelor statistice, în rândul militarilor în termen, pentru perioada 2005- semestrul I, 

2011 au fost înregistrate 27 decese şi 53 cazuri de violenţă faţă de recruţi (luate la evidenţă ca 

infracţiuni militare). Dinamica pe ani a acestor fenomene nu sugerează o reducere a numărului de 

infracţiuni pentru anii următori. Astfel pentru perioada 2013-2020 putem să ne aşteptăm la un 

număr cel puţin egal de astfel cazuri. 
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 Sursa : http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=565 

http://ipp.md/libview.php?l=ro&idc=156&id=565
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Diagrama 5. Dinamica deceselor, dezertărilor şi violenţei faţă de recruţi pe anii 2005- (sem I) 2011

29
  

 

Impact ecologic 

În prezent, în procesul de ambalare şi transportare a deşeurilor de pesticide sunt implicaţi militarii în 

termen ai A.N. sub supravegherea militarilor prin contract.
30

 Conform estimărilor specialiştilor, evacuarea 

volumului oficial de pesticide va dura până la 10 ani, în dependenţă de identificarea mijloacelor şi resurselor 

financiare.  

Pozitiv: Intervenţia militară în reambalarea şi distrugerea pesticidelor aduce după sine următoarele 

beneficii: reducerea riscurilor de mediu, de sănătate; creşterea oportunităţilor pentru agricultura organică; 

sporirea potenţialului de export a produselor agro-alimentare; îmbunătăţirea calităţii vieţii; stoparea 

degradării solului de la pesticide; ameliorarea situaţiei surselor de apă. De menţionat totodată faptul că, în 

urma reducerii expunerii directe a populaţiei la efectele nocive a acestor deşeuri, s-a atestat o îmbunătăţire a 

indicilor demografici, preponderent în regiunile rurale unde sunt amplasate depozitele de stocare a acestora. 

Negativ: Deşi A.N. îi revine o sarcină destul de responsabilă în vederea realizării programului de 

distrugere şi/sau evacuare a pesticidelor inutilizabile şi interzise, militarii în termen implicaţi în acest proces, 

pe lângă faptul că beneficiază de o instruire relativ empirică, insuficientă pentru executarea calitativă a 

respectivelor acţiuni, au tendinţa de a manifesta neglijenţă sau iresponsabilitate în executarea sarcinilor 

încredinţate.  

 

Impact gender  

                                                 
29

  Sursa: Raportul Direcţiei J1 Personal al Marelui Stat Major privind dinamica deceselor, dezertărilor şi violenţei faţă 

de recruţi pe anii 2005-2011(sem. I). 
30

 Pe parcursul a 55 de luni (anul 2003-2008), în acest proces au fost implicaţi 720 militari dintre care 576 MT şi 144 

M.C. pentru reambalarea, transportarea şi centralizarea sigură pentru mediu a 3245 tone de pesticide din 424 

locuri/depozite în 37 depozite centrale raionale.  

 



245 
 

Egalitatea dintre sexe este o preocupare publică relativ recentă. Astăzi, este privită ca un parametru 

important inclusiv în problemele de securitate şi apărare, având în vedere că femeile au drepturi egale cu 

bărbaţii şi o contribuţie semnificativă la soluţionarea problemelor de securitate. La nivelul serviciilor 

administrative, logistice şi de sprijin, implicarea femeilor în forţele armate este ceva uzual şi chiar tradiţional 

în multe ţări. Din contra însă, la nivelul operaţional şi al trupelor, această implicare este un fenomen cu mult 

mai recent.  

Pozitiv: În prezent, femeile pot opta pentru serviciul militar pe bază de contract. Din totalul 

efectivului de soldaţi şi sergenţi prin contract al AN, 23% îl constituie persoanele de sex feminin. 

Negativ: Sistemul actual de recrutare în R.M. impune obligaţia militară doar persoanelor de sex 

masculin, femeile fiind excluse de la îndeplinirea serviciului militar în termen. 

 

 

Riscuri 

În urma efectuării Analizei Strategice a Apărării (2007-2010) de către experţii Ministerului Apărării, 

împreună cu reprezentanţi din societatea civilă şi a consultanţilor din exterior, s-a concluzionat că, în cazul în 

care se păstrează tendinţa actuală de susţinere financiară şi reformare a A.N., în viitorul apropiat Republica 

Moldova va avea o armată incapabilă să facă faţă misiunilor şi sarcinilor prevăzute în documentele strategice 

şi de politici în domeniul apărării.  

Opţiunea 2 

Menţinerea serviciului militar mixt în A.N., cu creşterea graduală a ponderii militarilor 

prin contract, în proporţie de 100% din efectivul subunităţilor operaţionale, precum şi asigurarea 

instruirii acestora conform standardelor moderne, până în anul 2017. 

            M.C. (sergenţi şi soldaţi) – 72% din totalul efectivului de sergenţi şi soldaţi ai AN 

            M.T. (sergenţi şi soldaţi) – 28% din totalul efectivului de sergenţi şi soldaţi ai AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentare 

Încă de la constituirea sa, Armata Naţională traversează un complex proces de reformare şi 

modernizare. Printre obiectivele strategice ale A.N., în procesul de reformă militară se include şi 

operaţionalizarea forţelor prin ridicarea capacităţii de luptă şi de mobilizare a acestora.  Opţiunea 

respectivă propune o intervenţie relativ minimă în actualul sistem existent. Serviciul militar mixt va 

fi păstrat, dar va necesita modificarea proporţiei de militari prin contract în subunităţile 

operaţionale. Obiectivul urmărit este ca, până în anul 2017, ponderea acestora să ajungă treptat la 

100% din forţele operaţionale ale A.N. În acelaşi timp, vor fi implementate standarde de instruire 

moderne (occidentale), lucru care va contribui la creşterea calitativă a nivelului de pregătire a 

militarilor.  

ARMATA 

NAŢIONALĂ 

SUBUNITĂŢILE 

OPERAŢIONALE 

 

Militari pe contract în SO  

(100%) 
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Acţiuni necesare 

Opţiunea dată presupune şi întreprinderea unui ansamblu coerent de acţiuni la nivelul 

întregii instituţiei militare. Printre acestea se numără cele de natură:  

- umană - reducerea treptată, până în anul 2017, a numărului de M.T. din subunităţile 

operaţionale şi creşterea treptată a numărului de M.C. în subunităţile respective;  

- instructiv-metodică - modificarea sistemului de formare şi dezvoltare profesională a 

personalului, prin introducerea standardelor de instruire occidentale (ex. O.C.C.); 

- normativă - armonizarea actelor normative - de la regulamente militare până la documente 

de politici în domeniul apărării şi securităţii naţionale, în conformitate cu obiectivul urmărit. 

 

Beneficii 

Creşterea numărului de militari angajaţi pe bază de contract, în raport cu cei recrutaţi pentru 

serviciul militar în termen, va avea efecte benefice asupra efectivului întreg al A.N., format 

preponderent din militari bine instruiţi şi responsabili în îndeplinirea sarcinilor încredinţate. Prin 

aceasta se va atesta o creştere a ponderii militarilor ce vor avea tendinţe de perfecţionare a 

cunoştinţelor şi deprinderilor militare, lucru care va duce, în cele din urmă, la creşterea 

semnificativă a nivelului general de profesionalism al A.N. Opţiunea în cauză va facilita, totodată, 

posibilitatea selecţiei militarilor angajaţi pe bază de contract din rândul tinerilor care au efectuat 

stagiul militar obligatoriu şi care au obţinut rezultate meritorii în pregătirea de luptă. Un beneficiu 

major al acestei opţiuni este posibilitatea A.N. de a completa o subunitate bine instruită, dotată şi 

pregătită din punct de vedere al interoperabilităţii pentru a participa în misiunile internaţionale de 

menţinere a păcii. 

Impact fiscal 

Costul opţiunii 2 este de 329.81 mil. MDL pentru 1000 de militari în intervalul de ani 2013- 

2020.  Diferenţa faţă de opţiunea Status quo este de 25.52 mil. MDL (cu 4.36 mil. lei anual 

începând din 2013). 

Pozitiv: Această opţiune presupune că ponderea M.C. va creşte semnificativ, aceştia fiind 

mai instruiţi, dotaţi şi pregătiţi din punct de vedere operaţional şi capabili să contribuie într-un mod 

eficient la menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. În cazul participării acestora la operaţiunile 

internaţionale de menţinere a păcii, bugetul de stat va fi suplinit din rambursările efectuate de 

organizaţiile internaţionale sub mandatul cărora R.M. va lua parte.  

Negativ: Impactul fiscal pentru bugetul de stat, calculat pentru 1000 de militari, va constitui 

570 mii MDL în anul 2013, înregistrând o creştere de cca. 8% faţă de costul total al opţiunii status 

quo, până în 2020.
31

   

 

 

Impact administrativ 

După cum s-a menţionat anterior, în cazul acestei opţiuni sistemul actual de completare a 

efectivului nu va suferi schimbări semnificative. Însă, micşorarea proporţiei militarilor în termen în 

A.N. va atrage după sine reducerea numărului de angajaţi în centrele şi secţiile administrativ-

militare, întrucât volumul de lucru în timpul încorporărilor nu va mai fi acelaşi. Pe de altă parte, 

acest lucru, nu va afecta organizarea şi modul de funcţionare a centrelor şi secţiilor administrativ-

militare. 

 

 
Impact economic 

Impactul economic al opţiunii asupra pieţii muncii este următorul:   

I. Aportul la rata de şomaj a tinerilor ce au fost încadraţi în serviciul militar în termen 
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 Vezi: Anexa 5. 
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Înrolarea tinerilor în armată se manifestă ulterior prin încadrarea dificilă a acestora în câmpul muncii. 

Reducerea graduală a proporţiei militarilor în termen în A.N. atrage după sine o scădere treptată a ratei 

şomajului în rândul bărbaţilor. În următorul tabel este prezentat aportul „pozitiv” al ponderii militarilor 

în termen la rata de şomaj. 

 

Anul 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aportul la 

rata de şomaj 0.011% 0.009% 0.007% 0.006% 0.004% 0.004% 0.004% 0.004% 
 

 

II. Venitul economic ratat va fi calculat pentru un număr de 1000 de militari, ţinându-se cont de 

reducerea graduală a proporţiei militarilor în termen până la 28%, către 2020.  

Venitul ratat pentru perioada 2013-2020 va fi de 117.01 mil. MDL. 
32

 

Această valoare estimează doar salariul brut anual ratat de militarii în termen. Valoarea bunurilor 

produse sau serviciilor prestate de către aceştia pentru economie nu este posibil de estimat. 

 

III. Venitul agenţilor economici prestatori de servicii către A.N. 

În urma calculelor efectuate pentru opţiunea 2, venitul (presupus pentru perioada 2013-2020) al 

agenţilor economici prestatori de servicii către A.N. este de 85 mil. MDL. 

Prin urmare, impactul economic al opţiunii 2 se estimează la (– 32.01) mil. MDL. 

Diferenţa faţă de opţiunea Status quo este de 77.69 mil. MDL. 

 

Impact social 

Pozitiv:  La fel ca şi în cazul primei opţiuni, păstrarea serviciului militar mixt şi, implicit, a 

conscripţiei, va contribui la conturarea unei relaţii strânse între instituţia militară şi societatea în care ea 

fiinţează. Pe de altă parte, frecvenţa incidentelor legate de cazurile hărţuire, intimidare şi tot felul de abuzuri 

şi infracţiuni în rândul militarilor în termen se va reduce proporţional cu reducerea numărului de recruţi. În 

acelaşi timp, prin predominarea în A.N. a militarilor prin contract, se va înregistra o consolidare a disciplinei 

militare şi, totodată, eradicarea fenomenelor incompatibile cu specificul serviciului militar.  

Negativ: Opţiunea respectivă poate duce la o micşorarea a numărului de persoane, din rândul 

cetăţenilor statului, care vor beneficia de o educaţie militar-patriotică pe perioada îndeplinirii serviciului 

militar în termen.  

 

Impact ecologic 

Pozitiv: În cazul opţiunii curente, pentru reambalarea şi transportarea deşeurilor de pesticide vor fi 

implicaţi în mod preponderent M.C., aceştia beneficiind de o pregătire specială în apărarea NBC. În 

consecinţă, se prevede o reducere substanţială a numărul de accidente chimice în gestionarea pesticidelor.   

Totodată, vor fi economisite mijloacele financiare şi tehnice care erau preconizate pentru instruirea 

nelimitată a militarilor în termen în vederea reambalării şi depozitării deşeurilor. Aceste mijloace vor fi 

redirecţionate pentru perfecţionarea personalului calificat, implicat în aceste activităţi, şi pentru 

achiziţionarea mijloacelor tehnice speciale de lucru. 

Negativ: Nu se atestă. 

 

Impact gender 

Pozitiv: Deoarece persoanele de sex feminin sunt excluse de la obligaţia militară, acestea au 

libertatea de alegere între a se încadra sau nu în armată, putând să opteze doar pentru serviciul militar pe 

bază de contract. În condiţiile opţiunii curente, odată cu mărirea ponderii militarilor prin contract se 

preconizează o creştere a numărului de femei în A.N. 
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 Vezi: Anexa 6. 
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Negativ: Nu se atestă. 

Riscuri 

Nivelul actual de remunerare, împreună cu pachetul social oferit unui militar angajat pe bază 

de contract, nu este destul de atractiv pentru a trezi interesul cetăţenilor de a opta pentru cariera 

militară. În acelaşi timp, există riscul ca personalul angajat în baza contractului, care a obţinut o 

pregătire şi o calificare suficientă pentru a fi implicat în misiunile ce revin AN, să nu dorească 

prelungirea contractului, în favoarea unui loc de muncă mai avantajos din punct de vedere al 

asigurării financiare şi sociale. Aceste abandonări afectează cu atât mai mult instituţia militară, cu 

cât ele vizează militarii profesionişti în care s-a investit destul timp şi resurse pentru specializarea 

acestora. 

Opţiunea 3 

Trecerea graduală la îndeplinirea serviciului militar prin contract, în proporţie de 100% 

din efectivul AN, precum şi asigurarea instruirii militarilor A.N. conform standardelor moderne, 

până în anul 2020. 

 

             MC (sergenţi şi soldaţi) – 100% din totalul efectivului de sergenţi şi soldaţi ai AN 

             MT (sergenţi şi soldaţi) –0% din totalul efectivului de sergenţi şi soldaţi ai AN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentare 

Multe ţări continuă să aibă serviciul militar obligatoriu, în special datorită ponderii pe care o 

exercită acesta asupra consolidării identităţii naţionale şi a coeziunii sociale. Cu toate acestea, acest 

sistem este pus în prezent sub semnul întrebării peste tot în lume. Câteva ţări au desfiinţat deja sau 

urmează să desfiinţeze recrutarea obligatorie în viitorul apropiat
33

; chiar şi Franţa, ţara care a 

inventat serviciul militar obligatoriu în istoria modernă, a abolit-o în 2001.  

Opţiunea respectivă presupune renunţarea la serviciul militar în termen în favoarea 

serviciului militar în bază de contract. Trecerea va fi făcută însă treptat, astfel ca până în anul 2020 

întregul efectiv al A.N. să fie constituit din militari voluntari angajaţi pe bază de contract.  Ridicarea 

nivelului profesional al A.N. va fi realizat, astfel, pe baza completării integrale cu militari prin 

contract, a căror pregătire şi experienţă sunt net superioare militarilor în termen. Totodată, prin 

această opţiune se urmăreşte îmbunătăţirea pregătirii acestora, prin introducerea standardelor de 

instruire moderne (ex. O.C.C.) la nivelul întregului efectiv al A.N. 
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 Vezi Anexa 8. 
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Militari pe contract în SO 

(100%) 
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Beneficii 

Trecerea graduală la îndeplinirea serviciului militar prin contract va avea un efect pozitiv 

asupra percepţiei profesiei de militar de către persoanele din mediul civil. Acest lucru se va datora 

diferenţei dintre modul de recrutare a tinerilor care sunt impuşi să îndeplinească obligaţia militară 

(cu sau fără voia lor) şi modul de formare militară şi perfecţionare a pregătirii profesionale, precum 

şi perspectivele în carieră a militarilor ce se vor angaja în mod voluntar pentru îndeplinirea 

serviciului militar pe baza contractului. Prin urmare, o serie de beneficii vor fi vizibile ca rezultat al 

angajării în serviciul militar: o profesie relativ sigură cu perspectiva unei cariere de durată; 

stabilitatea locului de muncă, comparativ cu situaţia din afara armatei; garanţia unui salariu sigur, 

chiar dacă nu se ridică la nivelul aşteptat de cei în cauză; posibilitatea de a participa la misiuni 

diferite în afara ţării, ceea ce înseamnă un câştig financiar suplimentar; avantaje la părăsirea 

sistemului (pensie, reconversie).  

Totodată, această opţiune va avea ca rezultat înlocuirea armatei actuale, bazată pe sistemul 

mixt de recrutare, cu forţe armate credibile, flexibile, mobile, multifuncţionale, interoperabile, 

formate numai din angajaţi voluntari. 

 

Acţiuni  

Opţiunea dată presupune întreprinderea unui şir de acţiuni la nivelul întregii instituţii 

militare. Printre acestea se numără cele de natură:  

- umană - renunţarea treptată, până în anul 2020, la sistemul de recrutare obligatorie, cu 

completarea 100% a efectivului A.N. cu militari prin contract; 

- instructiv-metodică – modificarea sistemului de formare şi dezvoltare profesională a 

efectivului prin introducerea standardelor de instruire moderne (O.C.C.); reconversia 

militarilor disponibilizaţi; 

- socială – asigurarea stabilităţii privind îndeplinirea serviciului militar prin motivarea 

corespunzătoare a personalului, pentru a se evita plecarea în masă a acestora din forţele 

armate; 

- organizaţională - modificarea structurii organizatorice, renunţarea la unele structuri şi 

crearea altora; reorganizarea Centrelor militare teritoriale şi a Secţiilor administrativ-

militare; constituirea unor centre de instrucţie în care să se formeze, din punct de vedere 

profesional, tinerii care doresc să opteze pentru serviciul militar;  

- normativă - armonizarea actelor normative - de la regulamente militare până la documente 

de politici în domeniul apărării şi securităţii naţionale, în conformitate cu obiectivul urmărit; 

-  doctrinară - revizuirea şi actualizarea Strategiei Securităţii Naţionale, Strategiei Militare, 

precum şi elaborarea unor doctrine specifice fiecărei categorii de forţe armate; 

-  media - efectuarea unor campanii sistematice de publicitate, în scopul cunoaşterii de către 

cetăţenii interesaţi, a ofertei M.Ap. privind serviciul militar pe bază de voluntariat. 

 

 

 

 
Impact fiscal 

Estimările arată că această opţiune are un impact fiscal de 333.53 mil. MDL pentru 1000 de militari 

în intervalul de ani 2013-2020. Costul opţiunii este cu 29.23 mil. MDL mai mare decât opţiunea status quo.  

Pozitiv: Practica internaţională ne demonstrează că o armată constituită din militari prin contract în 

proporţie de 100%, pe termen lung (10-15 ani), este mai puţin costisitoare decât cea bazată pe serviciul 

militar obligatoriu. Astfel, în epoca reducerii bugetelor, cele mai multe state europene au intensificat tendinţa 

care a început la sfârşitul Războiului Rece, şi anume, de trecere la o armată totalmente bazată pe principii de 

încadrare benevole. De exemplu, recent pe 1 iulie 2011, Germania şi-a încheiat serviciul militar obligatoriu 

după 55 de ani, în mare parte din considerente bugetare. Bundesweher-ul din Germania se va transforma într-

o armată de voluntari care este mai mică şi mai ieftină, urmând practica altor state europene. 
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În cazul opţiunii date, posibilitatea participării A.N. la operaţiunile internaţionale de menţinere a 

păcii creşte, astfel, bugetul de stat va fi suplinit din rambursările efectuate de organizaţiile internaţionale sub 

mandatul cărora R.M. va lua parte.  

Negativ: Impactul fiscal pentru bugetul de stat va constitui 570 mii MDL în anul 2013, 

înregistrând o creştere de cca. 10% faţă de costul total al opţiunii status quo, până în anul 2020.
34

   
 

 

Impact administrativ 

Eliminarea conscripţiei militare va atrage după sine un şir de schimbări şi la nivel administrativ. 

Având în vedere faptul că nu vor mai exista încorporări în armată, Centrele militare teritoriale şi Secţiile 

administrativ-militare vor fi supuse unui proces de reorganizare structurală. Aceste îşi vor păstra, însă, 

funcţionalitatea pentru îndeplinirea sarcinilor de evidenţă militară teritorială, măsuri de pregătire la 

mobilizare, constatarea contravenţiilor administrative etc. 

În acelaşi timp, odată cu dispariţia serviciului militar obligatoriu, personalul angajat în mod 

voluntar nu va mai putea fi selectat din rândurile celor care au îndeplinit stagiul  militar în termen. 

De aici rezultă necesitatea instituirii unor centre de instrucţie, în  care să fie pregătiţi cei care vor fi 

selectaţi pentru îndeplinirea serviciului prin contract. 

În scopul ajustării sistemului la noile condiţii  vor fi revăzute şi elaborate o serie de acte 

juridice, printre care: 

- O metodologie de selecţie şi formare profesională a acestei categorii de militari;  

- Un sistem modernizat de management al carierei militare. 

De asemenea, va fi necesară revizuirea unor acte normative în vigoare: 
- Art. 4, 6, 7, 28-35, 45-47, 49, 50 din Legea nr.1245-XV din 18.07.02 „Cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei”; 

- Art. 14,17,21 din Legea nr. 162-XVI din 22.07.2005 „Cu privire la statutul militarilor”. 

 
 

 

 

Impact economic 

Impactul economic al opţiunii asupra pieţii muncii este următorul:   

I. Aportul la rata de şomaj a tinerilor ce au fost încadraţi în serviciul militar în termen 

Înrolarea tinerilor în armată se manifestă ulterior prin încadrarea dificilă a acestora în câmpul muncii. 

Reducerea graduală a proporţiei militarilor în termen în A.N. atrage după sine o scădere treptată a ratei 

şomajului în rândul bărbaţilor. În următorul tabel este prezentat aportul „pozitiv” al ponderii militarilor 

în termen la rata de şomaj. 

 

Anul 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aportul la 

rata de şomaj 0.011% 0.009% 0.008% 0.006% 0.004% 0.003% 0.001% 0.000% 
 

II. Venitul economic ratat va fi calculat pentru un număr de 1000 de militari, ţinându-se cont de 

proporţia M.T./M.C. = 0/100%.  

Venitul ratat pentru perioada 2013-2020 va fi de 101.18 mil. MDL. 
35

 

Această valoare estimează doar salariul brut anual ratat de militarii în termen. Valoarea bunurilor 

produse sau serviciilor prestate de către aceştia pentru economie nu este posibil de estimat. 

                                                 
34

 Vezi: Anexa 5. 

35
 Vezi: Anexa 6. 
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III. Venitul agenţilor economici prestatori de servicii către A.N. 

În urma calculelor efectuate pentru opţiunea 3, venitul (presupus pentru perioada 2013-2020) al 

agenţilor economici prestatori de servicii către A.N. este de 83 mil. MDL. 

Prin urmare, impactul economic al opţiunii 3 se estimează la (– 18.18) mil. MDL. 

Diferenţa faţă de opţiunea Status quo este de 91.52 mil. MDL. 

 

Pozitiv: În cazul opţiunii curente se va atesta reducerea infrastructurii necesare cazării 

militarilor în termen şi în consecinţă  reducerea de cheltuieli pentru serviciile comunale şi de 

întreţinere. Totodată, va exista posibilitatea utilizării (transmiterea în chirie/locaţiune agenţilor 

economici contra plată) infrastructurii rămase (încăperilor, construcţiilor speciale, instalaţiilor de 

transmisie, terenurilor, ş.a.) şi realizării unor încăperi, terenuri rămase în exces în urma 

profesionalizării serviciului militar. Un alt avantaj l-ar constitui transformarea cazărmilor în spaţii 

de locuit (cămine) pentru militarii prin contract. 

Negativ: Dispariţia personalului militar în termen poate să conducă la reducerea consumului 

diferitelor produse şi servicii în localitatea unde erau amplasate unităţile militare, ceea ce se va 

solda eventual cu scăderea activităţii unor societăţi comerciale care ofereau asemenea servicii şi 

bunuri. Nu este exclusă posibilitatea dispariţiei acestora din simplul motiv că a scăzut cantitativ şi 

calitativ beneficiarii serviciilor şi produselor lor. De exemplu, o societate comercială care este 

contractată pentru servicii de alimentaţie a militarilor în termen, ca urmare a externalizării acestui 

serviciu de către armată îşi va înceta activitatea. 

 

Impact social 

Pozitiv: În timpul serviciului militar se stabileşte de obicei o ierarhie informală între 

generaţiile de recruţi. Ea face parte din ţesutul social al instituţiei. În multe cazuri, însă, recruţii mai 

vechi abuzează de ierarhia informală în propriul lor beneficiu. Dacă nu este controlată suficient de 

ofiţeri, ierarhia informală poate scăpa de sub control, determinând situaţii în care cei tineri sunt 

confruntaţi cu hărţuire, violenţă fizică şi intimidare.  Prin această opţiune se urmăreşte eradicarea 

din A.N. a acestui fenomen cu toate consecinţele sale negative asupra serviciului militar: violenţa 

împotriva recruţilor, decesele sau sinuciderile, dezertările etc. În consecinţă, va dispărea tendinţa 

societăţii de a asocia armata cu astfel de fenomene negative, iar imaginea acesteia, constituită 

exclusiv din militari prin contract, va cunoaşte o îmbunătăţire semnificativă. 

Totodată, accesul în armată va fi garantat tuturor celor care doresc să îndeplinească serviciul 

militar pe principii benevole. 

Negativ: O consecinţă majoră a eliminării conscripţiei este reducerea semnificativă a 

numărului cetăţenilor ţării care trec prin „şcoala bărbăţiei”. Drept urmare, tot mai puţine persoane 

vin în contact cu rigorile armatei, iar noţiuni ca ordinea, disciplina şi camaraderia militară sunt 

departe de a fi însuşite de către tinerii din mediul civil. De aici apare pericolul unei „răciri”, în timp, 

a relaţiilor dintre armată şi societate.  

 

Impact ecologic 

Pozitiv: În cazul opţiunii curente reambalarea şi transportarea deşeurilor de pesticide va fi 

efectuată exclusiv de M.C. care sunt mai bine instruiţi şi mai responsabili. În consecinţă va scădea 

posibilitatea unor accidente chimice. De asemenea, este cunoscut faptul că militarii angajaţi pe bază 

de contrat au manifestat tot timpul o responsabilitate mai mare în îndeplinirea misiunilor şi 

sarcinilor încredinţare, dat fiind faptul că implicarea şi participarea acestora este bazată pe principii 

voluntare cu stipulări contractuale. Totodată, se va reduce impactul negativ al pesticidelor asupra 

sănătăţii efectivului de M.C. care sunt mai bine instruiţi. Aceştia vor evita la maxim consecinţele 

nocive ale substanţelor chimice asupra propriei persoane şi asupra celor din jur. Se va reduce 

esenţial numărul de efectiv activ îmbolnăvit, care ar necesita acoperirea cheltuielilor pentru 

asigurarea medicală. Va spori eficienţa executării misiunilor conform destinaţiei.  
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În plus, vor fi economisite mijloacele financiare şi tehnice care erau preconizate pentru 

instruirea nelimitată a militarilor în termen în vederea reambalării şi depozitării deşeurilor. Aceste 

mijloace vor fi redirecţionate pentru perfecţionarea personalului calificat, implicat în aceste 

activităţi, şi pentru achiziţionarea mijloacelor tehnice speciale de lucru. 

Negativ: Această opţiune presupune renunţarea la M.T. şi implicit renunţarea la acea forţă 

de intervenţie ieftină. În consecinţă costurile pentru acest gen de activităţi vor creşte.   

 

Impact gender 

În condiţiile opţiunii curente, persoanele de sex feminin vor avea aceleaşi posibilităţi de 

angajare în serviciul militar ca şi bărbaţii. Drept urmare, ne putem aştepta la o creştere 

semnificativă a numărului femeilor în armată. 

 

 

 

Riscuri 

O dată cu eliminarea serviciului militar bazat pe metoda conscripţiei va dispărea baza de 

selecţie pentru efectivul de militari angajaţi prin contract. Chiar dacă pregătirea pe care o oferă 

serviciul militar în termen este una minimă pentru unii recruţi aceasta reprezintă un punct de pornire 

în cariera lor militară.   

Există pericolul de a pierde legătura dintre armată şi societate. În condiţiile în care 

remunerarea militarilor prin contract va rămâne aceeaşi, este probabil să se ateste, la un moment 

dat, un flux ridicat a militarilor prin contract din A.N., ceea ce ar duce la diluarea efortului de 

instruire a acestora, cu consecinţe negative pentru nivelul general de profesionalism al A.N. 

Apare, totodată, riscul confruntării cu problema reconversiei. Întoarcerea în viaţa civilă a 

militarilor va constitui, pentru un număr însemnat din ei, un moment dificil de acomodare în diverse 

domenii.  
 

 

 

 

Opţiunea 4 

Trecerea graduală la îndeplinirea serviciului militar în termen, în proporţie de 100% din efectivul 

AN (păstrarea corpului de ofiţeri neschimbat), cu extinderea duratei serviciului militar în termen, la 24 

luni, şi asigurarea instruirii acestora conform standardelor moderne, până în anul 2017. 

 

  MC (sergenţi şi soldaţi) – 0% din totalul efectivului de sergenţi şi soldaţi ai AN 

  

  MT (sergenţi şi soldaţi) –100% din totalul efectivului de sergenţi şi soldaţi ai AN 
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Opţiunea respectivă presupune renunţarea la efectivul de militari angajaţi în mod voluntar 

pentru îndeplinirea serviciului militar (cu excepţia corpului de ofiţeri) şi creşterea gradului de 

profesionalizare a AN prin ridicarea nivelului de pregătire a recruţilor.  

În acest scop, se necesită mărirea duratei serviciului militar obligatoriu de la 12 la 24 de 

luni, perioadă în care vor fi aplicate programe de instruire, mai complexe şi mai desfăşurate, pentru 

pregătirea militarilor în termen. Astfel, aceştia vor obţine un bagaj de cunoştinţe teoretice şi practice 

care le va permite realizarea unor misiuni şi sarcini noi, pe care nu au capacitatea să le execute în 

condiţiile actuale.  

 

Beneficii 

Prin extinderea duratei serviciului militar în termen şi prin implementarea standardelor de 

instruire OCC, recruţii vor beneficia de o pregătire sporită, lucru care va duce la creşterea nivelului 

de profesionalism în AN. Totodată, durata extinsă de 24 de luni va oferi posibilitatea implicării 

acestora în misiuni de durată (în comparaţie cu perioada de maxim 3 luni la momentul actual). 

 

 

Acţiuni 

Printre acţiunile ce se impun pentru realizarea acestei opţiuni se numără cele de natură:  

- umană - eliminarea treptată, din efectivul AN, a militarilor angajaţi în mod voluntar pentru 

îndeplinirea serviciului militar, până în anul 2020 şi completarea efectivului la 100% cu 

militari în termen; 

- instructiv-metodică - modificarea sistemului de formare şi dezvoltare profesională a 

efectivului prin introducerea standardelor de instruire occidentale (de tip OCC) la nivelul 

întregului efectiv al AN;. 

- organizaţională - modificarea structurii organizatorice prin reorganizarea şi modernizarea 

infrastructurii unităţilor şi subunităţilor militare; 

- administrativă - perfecţionarea activităţii organelor administrativ-militare privind selectarea 

recruţilor pentru serviciu militar obligatoriu;   

- materială - modernizarea tehnicii de luptă şi echipamentelor cu destinaţie militară, precum 

şi îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, hrană şi echipament; dezvoltarea infrastructurii 

unităţilor militare; 

- normativă - armonizarea actelor normative - de la regulamente militare până la legi din 

domeniul apărării şi securităţii naţionale, în conformitate cu specificului AN formate  

exclusiv din militari în termen;       

ARMATA NAŢIONALĂ 

SUBUNITĂŢILE 

OPERAŢIONALE 

 

 

Militari în termen în SO  

(100%) 
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Impact fiscal 

Impactul fiscal al acestei opţiuni este 300.63 mil. MDL, ceea ce reprezintă cu 3.67 mil. MDL mai 

puţin decât opţiunea Status Quo. Impactul a fost calculat pentru intervalul de timp 2013-2020 pentru un 

efectiv de 1000 de militari.  

Pozitiv: Impactul fiscal pentru bugetul de stat va constitui 570 mii MDL pentru anul 2013, iar până 

în anul 2020 acesta va înregistra o descreştere de cca. 1% faţă de costul total al opţiunii status quo.
36

 

Negativ: Această opţiune exclude posibilitatea participării A.N. la operaţiunile internaţionale de 

menţinere a păcii, şi deci imposibilitatea unor alocări adiţionale în bugetul de stat.  

 

Impact administrativ 

În scopul ajustării sistemului la noile condiţii va fi necesară revizuirea unor acte normative în 

vigoare: 

- Art. 28-35,45-47, 49, 50 din Legea nr. 1245-XV din 18.07.02 „Cu privire la pregătirea 

cetăţenilor pentru apărarea Patriei” 

- Art. 28 din Legea nr. 162-XVI din 22.07.2005 „Cu privire la statutul militarilor” 

 

 

 

 

 

Impact economic 

Impactul economic al opţiunii asupra pieţii muncii este următorul:   

I. Aportul la rata de şomaj a tinerilor ce au fost încadraţi în serviciul militar în termen 

Înrolarea tinerilor în armată se manifestă ulterior prin încadrarea dificilă a acestora în câmpul muncii. 

Creşterea graduală a proporţiei militarilor în termen în A.N. atrage după sine sporirea treptată a ratei 

şomajului în rândul bărbaţilor. În următorul tabel este prezentat aportul „negativ” al ponderii 

militarilor în termen la rata de şomaj. 

 

Anul 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aportul la 

rata de şomaj 0.011% 0.011% 0.012% 0.012% 0.013% 0.014% 0.014% 0.014% 
 

II. Venitul economic ratat va fi calculat pentru un număr de 1000 de militari, ţinându-se cont de 

proporţia M.T./M.C. = 100%/0.  

Venitul ratat pentru perioada 2013-2020 va fi de 241.43 mil. MDL. 
37

 

Această valoare estimează doar salariul brut anual ratat de militarii în termen. Valoarea bunurilor 

produse sau serviciilor prestate de către aceştia pentru economie nu este posibil de estimat. 

 

III. Venitul agenţilor economici prestatori de servicii către A.N. 

În urma calculelor efectuate pentru opţiunea 4, venitul (presupus pentru perioada 2013-2020) al 

agenţilor economici prestatori de servicii către A.N. este de 101.4 mil. MDL. 

Prin urmare, impactul economic al opţiunii 4 se estimează la (– 140.03) mil. MDL. 

                                                 
36

 Vezi: Anexa 5. 

37
 Vezi anexa 6. 
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Diferenţa faţă de opţiunea Status quo este de (– 30.33) mil. MDL. 

 

Impact social 

Pozitiv. Vezi Opţiunea 1 

Negativ. În mod inevitabil prima reacţie a societăţii va fi de a se împotrivi măsurii de extindere a 

duratei serviciului militar obligatoriu.  

De asemenea, această măsură ar determina creşterea numărului cazurilor de eschivare de la executare 

obligaţiei militare, lucru care ar favoriza răspândirea corupţiei în sistemul de recrutare. Noul sistem va afecta 

în primul rând persoanele din păturile social vulnerabile din care, de altfel, este completat în mare parte 

efectivul de recruţi al A.N. Totodată, durata prelungită a serviciului militar în termen va accentua 

fenomenele negative legate de abuzurile ierarhiei informale în rândul recruţilor (violenţă, hărţuire, dezertări, 

cazuri de suicid).  

Există de asemenea tendinţa perpetuării subculturii de cazarmă în viaţa civilă după terminarea 

serviciului în termen. Resocializarea tinerilor va fi mai dificilă după doi ani de regim de cazarmă, iar 

continuarea studiilor pentru aceste persoane va deveni improbabilă.  

În consecinţă, în urma schimbărilor nefavorabile, imaginea AN în societate va avea de suferit, iar 

apărarea Patriei va fi percepută ca fiind o piedică în dezvoltarea academică şi profesională a cetăţenilor. 

 

Impact ecologic 

Pozitiv: Militarii în termen care vor fi implicaţi la reambalarea şi transportarea deşeurilor de 

pesticidelor vor fi implicaţi pentru o perioadă mai lungă de timp în această activitate, ceea ce va scădea la 

jumătate costurile pentru desfăşurarea pregătirii lor. 

Totodată, se cunoaşte că armata, prin implicarea militarilor în termen în acţiuni de înlăturare a 

consecinţelor dezastrelor şi calamităţilor naturale, reprezintă o forţă de intervenţie ce nu necesită costuri 

majore. 

 

Impact gender 

Având în vedere faptul că persoanele de sex feminin nu au dreptul să execute serviciul militar în 

termen, în condiţiile opţiunii curente ponderea acestora în A.N. va fi una foarte mică, aproape imperceptibilă. 

 

Riscuri 

Opţiunea respectivă, deşi prognozează o creştere a profesionalismului efectivului într-o 

primă etapă, pe termen lung acesta ar putea stagna din cauza fluxului de efectiv în/din armată la 

fiecare 24 luni. Acest lucru nu va permite, prin urmare, un progres continuu în vederea 

profesionalizării AN.  

Pe de altă parte, există pericolul ca R.M. să nu-şi poată onora angajamentele pe plan 

internaţional, dat fiind faptul că militarii recrutaţi pe baza conscripţiei sunt excluşi de la participarea în 

misiunile de menţinere a păcii peste hotarele ţării, şi aceasta datorită conţinutului strict specializat şi al 

caracterului riscant al misiunilor de acest gen.  

Totodată, acest sistem de satisfacere a serviciului militar poate avea un caracter 

discriminatoriu. Având în vedere că recrutarea nu este una universală, „povara” obligaţiei militare 

nu va fi împărţită în mod egal între toţi cetăţenii. Doar o parte din tinerii socotiţi apţi pentru 

serviciul militar vor trebui să se pună în slujba ţării, pe când marea majoritate vor invoca tot felul de 

motive pentru a evita recrutarea acestora în armată. 
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SINTEZA PROCESULUI DE CONSULTARE 

Potrivit dispoziţiunilor Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239- XVI din 

13.11.2008 şi ale Hotărârii Guvernului RM nr.96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de 

implementare a Legii privind transparenţa în procesul decizional, Ministerul Apărării a plasat pe 

pagina sa de internet (www.army.md ) un anunţ despre iniţierea procesului de  consultare publică pe 

marginea Propunerii de Politică Publică (PPP) „Profesionalizarea Armatei Naţionale”. Toate 

părţile interesate au fost invitate să-şi aducă contribuţia în acest proces.  

Lansarea procesului de consultări a început cu publicarea anunţului sus menţionat, iar 

ulterior după finalizarea primului proiect PPP cu evaluarea impactului opţiunilor, acesta a fost 

publicat pe pagina de internet a Ministerului, cu două săptămâni înainte de lansarea procesului de 

dezbateri publice asupra proiectului.  

Astfel, la data de 20 decembrie, în  Centrul de Conferinţe a Ministerului Apărării, a fost 

organizată o Masă Rotundă pentru discuţiile publice pe marginea proiectului PPP. Scopul 

evenimentului a fost integrarea opiniilor societăţii civile în politicile publice din domeniul apărării, 

precum şi de a favoriza procesul de consultare publică cu privire la propunerea de politică 

menţionată. La acest eveniment au participat şi s-au implicat în discuţii 38 de reprezentanţi ai 

diferitor părţi interesate (Tabelul 2). În vederea asigurării imparţialităţii dezbaterilor, procesul de 

discuţii publice a fost moderat de un reprezentat al Academiei Militare. Participanţii la Masa 

rotundă au avut posibilitatea de a-şi expune opinia pe marginea analizei şi rezultatelor atinse.    

 

PĂRŢI INTERESATE 

Instituţii 

GRUPUL DE LUCRU 

Persoane participante 

MASĂ ROTUNDĂ 

Persoane participante 

Ministerul Apărării 13 20 

Consiliul Suprem de Securitate 0 1 

Academia Militară 0 1 

Academia de Ştiinţe a Moldovei 0 1 

Cancelaria de Stat 2 5 

ONG-uri 1 5 

Ministerul Finanţelor 0 1 

Ministerul Afacerilor Externe 

şi Integrării Europene 

0 1 

Ministerul Afacerilor Interne 0 2 

Tabel 2. Instituţiile participante în cadrul Mesei Rotunde pentru discuţii publice pe 

marginea proiectului PPP. 

 

În acelaşi context, pentru susţinerea procesului consultativ cu societatea civilă, reprezentaţii 

Ministerului Apărării au participat la şedinţa grupului de lucru Politică Externă, de Securitate şi 

Apărare a Consiliului Naţional de Participare, care a avut loc în data de 21 decembrie curent, în 

cadrul Institutului de Politici Publice. 

 Ca rezultat al consultărilor publice, a fost întocmit Tabelul procesului de consultare, în baza 

sugestiilor şi recomandărilor relevante propuse la şedinţele menţionate. 

 

 

http://www.army.md/
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OPŢIUNEA RECOMANDATĂ 
 

Estimarea impacturilor, a beneficiilor şi riscurilor pentru fiecare dintre opţiunile analizate în prezenta 

Propunere de Politică Publică au fost prezentate în Tabelul comparativ a celor patru opţiuni (anexa 9). Acesta 

ne permite o vizualizare mai clară a avantajelor şi dezavantajelor fiecăreia din opţiunile analizate. 

Observăm că opţiunea status-quo şi opţiunea 4 prezintă cele mai mari neajunsuri în evaluarea tuturor 

impacturilor, cu o excepţia celui fiscal. Desigur, orice schimbare spre progres atrage după sine şi careva 

costuri, însă, în cazul de faţă, acestea nu variază semnificativ dacă se ţine cont de ponderea destul de mare pe 

care o au opţiunea 2 şi 3 în realizarea obiectivului general, şi anume, profesionalizarea Armatei Naţionale. Pe 

de altă parte, deşi beneficiile opţiunii 2 şi 3 sunt în egală măsură destul de mari, totuşi riscurile care pot fi 

generate în cazul opţiunii 3 sunt la fel de majore.  

Putem afirma faptul că opţiunea 2 se prezintă ca o cale de mijloc, sau ca opţiune de compromis între 

opţiunea 3 şi 4, iar acest lucru este cel mai vizibil în cazul estimării impactului social, prin contribuţia la 

eradicarea fenomenelor incompatibile cu specificul serviciului militar în rândul militarilor în termen şi, 

totodată, menţinerea legăturii dintre armată şi societate prin păstrarea serviciului militar mixt în Armata 

Naţională. Totodată, aceasta prevede formarea unui efectiv militar bine pregătit din punct de vedere 

profesional, prin creşterea proporţiei de militari prin contract în subunităţile operaţionale şi implementarea 

unor standarde de instruire compatibile cu standardele occidentale. 

În consecinţă, Ministerul Apărării, ţinând cont de opiniile experţilor societăţii civile, a Consiliului 

Suprem de Securitate şi a reprezentanţilor instituţiilor de stat pentru care profesionalizarea Armatei Naţionale 

prezintă interes, optează pentru Opţiunea 2, ca opţiune recomandată,  pentru îndeplinirea cu maximă 

eficienţă şi costuri minime a obiectivelor stabilite în prezenta Propunerea de Politică Publică.  
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PROCESUL DE CONSULTARE 

SUMARUL CONSULTĂRILOR PUBLICE PE MARGINEA PROPUNERII DE POLITICĂ 

PUBLICĂ „PROFESIONALIZAREA ARMATEI NAŢIONALE” 
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ANEXA 2 
 

Documentele de politici care prevăd profesionalizarea Armatei Naţionale a Republicii 

Moldova 

Documentul: 

titlul şi data 

adoptării 

actului 

normativ 

Principalele prevederi ce au legătură directă cu profesionalizarea 

Armatei Naţionale 

H.P. Nr. 482 

din 

06.06.1995 

privind 

Doctrina 

militară a 

Republicii 

Moldova 

- Construcţia Forţelor Armate se efectuează în  corespundere cu 

următoarele principii: 

- asigurarea unui nivel înalt al profesionalismului efectivului 

Forţelor Armate; 

- completarea Forţelor Armate pe baza principiului mixt atât prin 

recrutare, cât şi prin contract, cu trecerea treptată în viitor la completarea 

trupelor în volum deplin pe bază de contract. 

H.P. Nr. 

1315 din 

26.07.2002 

cu privire la 

aprobarea 

Concepţiei 

reformei 

militare 

- Forţele Armate constituie fundamentul întregului sistem de asigurare a 

securităţii militare a statului. La baza reformei Forţelor Armate se află ideea 

creării unor trupe regulate, bine pregătite şi dotate, cu un înalt nivel de 

profesionalism, optimizate numeric, precum şi a rezervei; 

- Reforma Forţelor Armate prevede realizarea următoarelor sarcini 

principale: 

- eficientizarea sistemului de pregătire a cadrelor militare; 

 Construcţia Forţelor Armate se efectuează pe baza următoarelor 

principii: 

- asigurarea unui nivel înalt al profesionalismului efectivului Forţelor 

Armate; 

- completarea cu efectiv a Forţelor Armate după  principiul mixt; 

- asigurarea materială şi financiară în conformitate cu necesităţile reale; 

 Completarea cu efectiv a Forţelor Armate se efectuează pe baza 

principiului mixt,  cu perspectiva completării unităţilor cu  capacitate 

permanentă de intervenţie (de reacţie rapidă) preponderent cu militari prin 

contract. 

 Obiectivele de bază ale reformei militare se vor realiza treptat, iar 

activităţile principale ale reformei militare se vor efectua în cadrul a trei 

etape. Etapa a III-a  (2009-2014) include: 

- trecerea la completarea  forţelor cu pregătire permanentă de luptă (de 

reacţie rapidă)  pe principii benevole în bază de  contract; 

 Una din  sarcinile principale ale reformei Forţelor Armate - 

reorganizarea pregătirii de luptă a acestora - este determinată de modificarea 

structurii şi a modului de completare cu efectiv a Forţelor Armate, 

precum  şi   de asigurarea lor financiară şi tehnico-materială 

nesatisfăcătoare. Scopul reorganizării pregătirii de luptă a Forţelor Armate 

constă în crearea unui sistem unitar şi flexibil de instruire a trupelor 

regulate  şi a rezervei, care ar asigura nivelul necesar de pregătire a 

organelor de conducere, a unităţilor şi marilor unităţi militare şi ar permite 

coordonarea  aplicării lor conform destinaţiei; 

 Realizarea  sarcinilor privind perfecţionarea sistemului de pregătire de 

luptă a Forţelor Armate necesită un suport material-tehnic şi instructiv-

metodic modern. În acest context, este necesară  crearea unui centru unic de 

instruire pentru Forţele Armate, care ar exclude dublarea nejustificată în 

pregătirea specialiştilor la specialităţi conexe şi ar asigura economisirea 

resurselor materiale şi financiare; 

 Perfecţionarea sistemului de pregătire a cadrelor militare prevede 



264 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 3 

 

Extras din Legea Nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea 

patriei 

   Articolul 31.  Amânarea încorporării în serviciul militar în termen 
(1) Amânarea încorporării în serviciul militar în termen se acordă recruţilor de către comisiile de 

recrutare-încorporare din motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor, 

desfăşurării activităţii de deputat în Parlament sau consilier al autorităţii administraţiei publice locale de 

nivelul al doilea, precum şi în cazurile prevăzute la alin.(6). 

(2) Amânarea încorporării în serviciul militar în termen din motive familiale se acordă recrutului 

care: 

      a) are la întreţinere părinţi (foşti tutori, curatori) inapţi pentru muncă, dacă aceştia nu sunt întreţinuţi de 

stat şi nu există alte persoane care locuiesc împreună cu ei şi care, conform legii, sunt obligate să-i întreţină. 

În sensul prezentei legi, părinţii (foştii tutori, curatori) sunt consideraţi inapţi pentru muncă dacă sunt invalizi 

de gradul I sau II ori au atins limita de vârstă care le acordă dreptul la pensionare; 

       b) are soţie invalid de gradul I sau II;   

       c) are la întreţinere unul sau mai mulţi copii până la 8 ani;  

        d) are la întreţinere fraţi, surori care nu au atins vârsta de 18 ani sau mai în vârstă, dar care sunt invalizi 

de gradul I sau II, dacă aceştia nu sunt întreţinuţi de stat şi nici de alte persoane care, conform legii, sunt 

obligate să-i întreţină; 

       e) are un singur părinte cu doi sau mai mulţi copii până la 8 ani. 

     (3)  Amânarea încorporării în serviciul militar în termen din motive de sănătate se acordă recruţilor care, 

în baza examenului medical, sunt recunoscuţi temporar inapţi pentru îndeplinirea serviciului militar. Comisia 

medico-militară trimite persoana care necesită o examinare medicală suplimentară sau tratament în instituţia 

ridicarea nivelului potenţialului intelectual al Forţelor Armate. Această 

sarcină urmează a fi realizată în baza unor principii ştiinţifice şi în strânsă 

legătură cu sistemul învăţământului public. 

 

 

Programul 

de activitate 

al 

Guvernului 

Republicii 

Moldova 

Integrarea 

Europeană: 

Libertate, 

Democraţie, 

Bunăstare 

(2011-2014) 

 

- Securitate naţională şi apărare – Obiective de guvernare: 

- Profesionalizarea graduală a Armatei Naţionale, astfel încât aceasta să 

facă faţă noilor ameninţări care se manifestă pe plan global şi regional şi 

pot afecta securitatea naţională. 

H.P. Nr. 153 

din 

15.07.2011 

Pentru 

aprobarea 

Strategiei 

securităţii 

naţionale a 

Republicii 

Moldova 

- Sectorul de securitate naţională şi reforma lui: 

- modernizarea Armatei Naţionale în vederea creării unei structuri de 

forţă, capabilă să asigure securitatea militară, precum şi folosirea eficientă 

a resurselor alocate, menţinerea sistemului de serviciu militar mixt, cu 

majorarea ulterioară a ponderii serviciului militar prin contract.  
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medicală de la locul de trai, iar în caz de necesitate - într-o instituţie curativă specializată. Tratamentul 

medical al recruţilor care suferă de boli ce îi fac temporar inapţi pentru serviciul militar se asigură în mod 

gratuit.  

     (4)  Amânarea încorporării în serviciul militar în termen dictată de necesitatea continuării studiilor se 

acordă recruţilor care îşi fac studiile în instituţii de învăţământ secundar general, secundar profesional, mediu 

de specialitate şi superior universitar cu orice formă de instruire, pe termenul stabilit de programa de studii. 

     (5) Amânarea încorporării în serviciul militar în termen dictată de necesitatea desfăşurării activităţii de 

deputat în Parlament sau de consilier al autorităţii administraţiei publice locale de nivelul al doilea se acordă 

până la expirarea mandatului. 

     (6)  Amânarea încorporării în serviciul militar în termen se acordă şi cetăţenilor supuşi urmăririi penale 

ori a căror cauză penală se examinează în instanţa de judecată până la încetarea urmăririi penale sau până la 

rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată. 

    

Articolul 32. Scutirea de serviciul militar în termen 

Este scutit de serviciul militar în termen cetăţeanul care: 

a) a fost recunoscut, conform stării de sănătate, inapt pentru serviciul militar pe timp de pace;  

b) a absolvit cursul deplin de instruire la catedra militară; 

c) este eliberat de la îndeplinirea serviciului militar din motive de conştiinţă;  

d) şi-a pierdut tatăl (mama), fratele (sora) care au decedat în timpul îndeplinirii serviciului militar. 

Recrutul poate să nu se folosească de acest drept; 

e) are antecedente penale nestinse sau nu a fost reabilitat, în modul stabilit de lege. 

ANEXA 4 

 
Înlesnirile şi beneficiile care au fost excluse din  Legea Nr. 162 din 22.07.2005 cu privire la 

statutul militarilor prin Legea Nr. 90 din 04.12.2009 şi Legea Nr. 108 din 17.12.2009  

pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 

Articolul 15. Dreptul la ocrotirea sănătăţii şi la asistenţă medicală 

    (5)  Militarii  prin contract (cu excepţia studenţilor  instituţiilor de  învăţământ militar) au dreptul, 

în timpul concediului, la  tratament balneosanatorial, cu înlesniri din contul statului. Militarii trimişi 

la sanatoriu   în  baza  deciziei  comisiei  medico-militare,  în   vederea continuării   tratamentului  

în  staţionar,  beneficiază  de  bilete  de tratament gratuite. 

[Art.15 al.(5) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 

01.01.10] 

    (6)  Modul de  asigurare  cu  bilete  de  tratament  balneosanatorial gratuite  sau  de  achitare  

parţială a  acestor  bilete  se  stabileşte printr-un  regulament  aprobat de Guvern. Militarilor prin 

contract  (cu excepţia  studenţilor instituţiilor de învăţământ militar) care nu  sunt asiguraţi  cu bilete 

de tratament balneosanatorial, li se acordă anual o îndemnizaţie bănească, în mărimea unei solde 

lunare, pentru fortificarea sănătăţii. 

[Art.15 al.(6) exclus prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 

01.01.10]  

Articolul 16. Dreptul la asigurare alimentară şi cu echipament 

    (1) Militarii,  în  funcţie  de specificul serviciului  militar,  se asigură,   din  contul  structurii  

militare,  cu  raţie  alimentară  şi echipament. 

  (2) La decizia  conducătorului  structurii militare, militarii  prin contract  primesc  

compensaţie bănească, în mărimea aprobată de  Guvern, conform normelor, pentru raţia alimentară 

şi pentru echipament. 

[Art.16 în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 01.01.10]  

Articolul 16 va avea următorul conţinut: Militarii, în funcţie de specificul serviciului militar, se 

asigură, din contul structurii militare, cu raţie alimentară şi echipament în cazurile stabilite de 

Guvern.” 

Articolul 17. Dreptul la transport 

     (1) Asigurarea dreptului la transport din contul structurii militare se efectuează în următoarele 

cazuri: 
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   d) transportarea  militarilor prin contract, a soţiilor (soţilor) şi copiilor  lor,  precum şi a 

cetăţenilor trecuţi în rezervă  (retragere), tur-retur,  o  dată pe an, la tratament balneosanatorial, în  

condiţiile prezentei legi şi ale altor acte normative, inclusiv la locul petrecerii concediului 

obligatoriu (vacanţei); 

[Art.17 al.(1), lit.d) exclusă prin LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în 

vigoare 01.01.10] 

     (3) Militarilor   prin   contract  care  utilizează  mijloacele   de transport  proprii  în  scopuri  de 

serviciu,  precum  şi  în  scopurile prevăzute  la alin.(1), li se achită o compensaţie bănească în 

modul  şi în mărimea stabilite de Guvern. 

[Art.17 al.(3) în redacţia LP108-XVIII din 17.12.09, MO193-196/29.12.09 art.609; în vigoare 

01.01.10]  

Art. 17 al. (3) va avea următorul conţinut: Militarii prin contract au dreptul să folosească în 

exerciţiul funcţiunii mijloace de transport personal potrivit reglementărilor stabilite de Guvern. 

 

Articolul 21. Dreptul la asigurare cu spaţiu locativ 

    (1) Militarii  se  asigură cu spaţiu locativ din fondul  locativ  de stat,  în limita alocaţiilor 

prevăzute în bugetul de stat pentru  aceste scopuri. 

     (4) Militarul  prin contract care nu este asigurat cu spaţiu locativ are  dreptul  la compensare 

bănească, din contul structurii militare,  a cheltuielilor  pentru închirierea (subînchirierea) spaţiului 

locativ, în cuantumul   prevăzut  de  contractul  de  închiriere  (subînchiriere)  a spaţiului locativ, 

care nu depăşeşte solda de funcţie a militarului. 

     (5) Militarii  prin contract şi membrii familiilor lor care nu  sunt asiguraţi  cu spaţiu locativ 

beneficiază de viză de reşedinţă în spaţiul locativ (căminul) de care dispune structura militară. 

     (9) Militarilor  prin  contract care nu au fost asiguraţi cu  spaţiu locativ  la  locul  de îndeplinire a 

serviciului au dreptul de  a  primi terenuri  pentru construcţia locuinţelor individuale, cu excluderea  

din lista  solicitanţilor  de spaţiu locativ, în condiţiile  legislaţiei  în vigoare. 

     13) Dacă la  eliberarea  militarului  din  serviciul  militar  prin contract  în urma pierderii 

capacităţii de muncă în timpul  îndeplinirii obligaţiilor  de  serviciu, acesta nu este asigurat cu  

spaţiu  locativ, structura   militară  îi  va  acorda,  la  cerere,  spaţiu  locativ,  în conformitate  cu  

normele stabilite de legislaţia în vigoare sau  îi  va plăti  o compensaţie bănească în schimbul 

spaţiului locativ,  indiferent de termenul serviciului militar îndeplinit. 

     (15) Militarii  prin contract cu vechime în serviciul militar de  20 de  ani calendaristici şi mai 

mult care, la momentul trecerii în rezervă (retragere),  nu  sunt asiguraţi cu spaţiu locativ sau dispun 

de  spaţiu locativ  de  serviciu fără drept de privatizare beneficiază, la  ultimul loc   de  serviciu,  de  

compensaţie  bănească  pentru  procurarea   sau construcţia  spaţiului  locativ  în mărimea costului 

mediu de  piaţă  al acestuia.  Compensaţia  respectivă  se acordă la locul de  serviciu,  de către  

structura  militară, din contul mijloacelor bugetare  alocate  în acest scop. 

 [Art.21 în redacţia LP90-XVIII din 04.12.09, MO187-188/18.12.09 art.584] 

  Articolul 21 va fi denumit:  Dreptul la spaţiu locativ din fondul de cazarmă, şi va avea următorul 

conţinut: Militarilor în termen şi celor în termen redus, precum şi rezerviştilor chemaţi la 

concentrare li se repartizează necondiţionat, din fondul de cazarmă, spaţiu locativ la locul de 

îndeplinire a serviciului militar. Spaţiul locativ trebuie să corespundă normelor stabilite de 

regulamentele militare. 
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ANEXA 5  
Calculele impactului fiscal pentru opţiunile PPP 
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ANEXA 6  
Calculele impactului economic pentru opţiunile PPP 
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ANEXA 7  
Calculele venitului agenţilor economici prestatori de servicii către A.N. 
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ANEXA 8 

Statele europene după criteriul de recrutare a militarilor în forţele armate 
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ANEXA 9 
Tabel comparativ pentru opţiunile propunerii de politică publică a M.Ap. privind 

Profesionalizarea Armatei Naţionale a Republicii Moldova 
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8. Propunere de politică publică inițiată de Ministerul Tineretului și Sportului 

privind consolidarea capacităților centrelor de resurse pentru tineri 
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Lista abrevierilor: 

1. MTS – Ministerul Tineretului și Sportului 

2. APC – Autoritățile Publice Centrale 

3. APL – Autoritățile Publice Locale 

4. CRRT – Centrele Regionale de Resurse pentru tineri 

5. CNTM – Consiliul Național al Tineretului din Republica Moldova 

6. ENF – Educație Nonformală 
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7.  

Descrierea problemei 

 
Context general:  
În Republica Moldova politica de tineret este elaborată de către Ministerul Tineretului și 
Sportului. Conform normelor internaționale, politicile de tineret sunt elaborate și 
implementate în co-management cu sectorul asociativ. Consiliul Național al Tineretului din 
Moldova este una dintre cele mai mari organizații non-guvernamentale de tineret. Pe lîngă 
CNTM, la nivel regional au fost create Centre Regionale de Resurse pentru Tineri, care au 
drept scop facilitarea accesului tinerilor din teritoriu la informare și instruire. Raportul de 
monitorizare al CRRT, elaborat cu concursul organizațiilor internaționale a demonstrat 
deficiențe de funcționalitate ale centrelor în realizarea misiunii, pe de o parte și probleme 
legate de alocarea resurselor pentru CRRT.  
Politica de față adresează anume aceste două probleme: realizarea misiunii centrelor de 
resurse pentru tineret și asigurarea faptului că resursele financiare transferate de la bugetul 
de stat sunt alocate transparent și eficient.  Din această cauză politica nu are impact fiscal 
deosebit, iar analizele sunt concentrate pe datele existente.  
Context specific:  
Strategia naţională pentru tineret pe anii 2009–2013 constituie documentul principal de 
politici de tineret, care determină obiectivele generale şi cele specifice de dezvoltare a 
domeniului tineretului în Republica Moldova pînă în anul 2013 şi stabileşte acţiunile 
principale pentru atingerea obiectivelor menţionate. Scopul Strategiei este de a asigura 
tinerilor oportunităţi egale şi condiţii adecvate, ceea ce le va permite să-şi dezvolte 
cunoştinţele şi competenţele în vederea participării active la toate aspectele vieţii prin 
integrare şi implicare deplină, prin acces la informare şi servicii de calitate în educaţie, 
sănătate şi petrecerea timpului liber1. 
Asigurarea accesului tinerilor la educaţie şi informare este Obiectivul general Nr. 1 al 
Strategiei. În acest sens documentul subliniază că educația nonformală este unul dintre 
instrumentele de bază pentru realizarea obiectivului și menționează că sistemul actual de 
educaţie nonformală se bazează pe formarea abilităţilor de prevenire a unor situaţii de risc, 
cum ar fi: infectarea cu HIV/SIDA, consumul de droguri, traficul de persoane etc.  
Republica Moldova nu a adoptat încă o definiție a educației nonformale. Din aceste 
considerente, grupul de lucru a decis preluarea conceptului și definiției educației nonformale 
din cadrul UNESCO.  
În acest sens, educația non-formală, definită conform UNESCO este orice activitate educațională 
organizată în afara sistemului formal ce are un public-țintă clar și o serie de obiective  de 
învățare  clar definite2. Conform UNESCO3 educația nonformală poate avea loc în sau în afara 
instituțiilor educaționale și cuprinde persoane de toate vîrstele. În dependență de țară poate 
acoperi programe educaționale de alfabetizare pentru adulți, educație pentru copiii 
neintegrați în școală, abilități de viață, competențe profesionale sau cultură generală. Educația 
nonformală de obicei nu este graduală și diferă ca durată de timp de la program la program.   
Scopul activităților de educație nonformală sunt achizița de către cel care învață a o serie de 
abilități pentru viață și dezvoltarea atitudinilor care vor fi bazate pe un sistem de valori 
integru. Importanța educației nonformale constă în complementarea celei formale. Educația 

                                                 
1
 Strategia națională pentru tineret, 2009-2013 

2 Carron, G and Carr-Hill, R A (1991) Non-formal education: information and planning issues. International 

Institute for Educational Planning, Paris. 

3
 Guidebook for plannning education in emergencies and reconstruction, UNESCO. 2006,  chapt, 12, pg.1, 
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nonformală este un instrument specific, prin care se educă autonomia și se dezvoltă sistemele 
de valori. De aici, de asemenea, vine și importanţa de a avea o abordare integrată a 
conceptului mai larg al educaţiei prin politici coerente şi cuprinzătoare naţionale de tineret.  
Carta UNESCO “Youth, Education and Action to the New Century, and Beyond”4 elaborată la 
Conferinţa de la Lisabona, de către miniştrii pentru tineret stipulează  că sistemul formal de 
educație nu mai poate oferi soluții la provocările mileniului și doar congruența dintre educația 
formală și nonformală pot dezvolta personalitatea tinerilor pentru ca atît societatea, cât și 
tineretul să poată beneficia de competențele deținute.   
 În Republica Moldova, principalul organ instituţional responsabil pentru elaborarea şi 
implementarea politicii şi programelor de stat in domeniul tineretului este Ministerul  
Tineretului și Sportului ( HG 766 din 26.11.2009).  
 În acest scop, au fost elaborate şi adoptate un şir de acte normative în domeniul 
tineretului, şi anume: 
 -  Hotărîrea Guvernului nr.733 din 29.09.2011 ”Cu privire la crearea Comisiei 
guvernamentale pentru politicile de tineret”; 

 - Hotărîrea Guvernului nr.1213 din 27.12.2010 ”Privind aprobarea unor măsuri de 
susţinere a activităţilor pentru tineret”, care prevede 2 anexe: anexa nr.1 – Regulamentul cu 
privire la modul de finanţare a activităţilor pentru tineret şi anexa nr.2–normativele de 
cheltuieli privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor, programelor şi proiectelor pentru 
tineret;  

 - Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului pentru finanţarea 
programelor şi/sau proiectelor pentru tineret, aprobată prin ordinul Ministrului Tineretului şi 
Sportului nr.656 din 17.10.2011; 
- Acte normative pentru asigurarea accesului tinerilor la informaţii şi servicii de sănătate, 
aprobate prin ordinul Ministrului Sănătăţii nr.168 din 12 iunie 2009 ”Cu privire la aprobarea 
Standardelor de calitate a serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor.  

În scopul realizării Legii cu privire la tineret5 și promovării politicilor de tineret, prin 
Decret prezidențial Nr. 1428/24.04.2000, Guvernul RM se stipulează înființarea Centrului 
Național de Tineret, care e coordonat de către Ministerul Tineretului și Sportului, iar organele 
administrației publice locale înființează centre de tineret locale, în scopul de a oferi tinerilor 
oportunități de recreere activă și de participare la edificarea societății civile. Cu toate acestea, 
Centrul Național de Tineret nu a fost înființat, astfel MTS neavînd posibilitatea să 
monitorizeze implementarea politicilor de tineret.  

Una din cele mai importante instituții în promovarea politicilor de tineret este Centrul 
de resurse pentru tineri, care poate fi organizaţie necomercială sau instituţie publică, care 
reprezintă un serviciu sau un complex de servicii comunitare adresate tuturor categoriilor de 
tineri. 

Conform Legii Tineretului, Centrul de tineret este o instituţie publică ce oferă tinerilor 
oportunităţi de recreere activă după programe speciale. Centrele  sunt înfiinţate de către 
autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.  Activitatea centrului de tineret este 
reglementată de autoritatea administraţiei publice respectivă, cu participarea organizaţiilor 
de tineret neguvernamentale.  Centrele de tineret sînt finanţate de la bugetul de stat, de la 
bugetele locale, din mijloace extrabugetare. Anumite activităţi şi programe pot fi finanţate 
prin cooperarea mijloacelor organizaţiilor de tineret neguvernamentale.  
Începînd cu  anul 2003, în baza parteneriatelor dintre ONG-uri, finanțatori (UNICEF, BM) și 
APL au fost create 67 centre de resurse pentru tineri (anexa 1).  
În prezent 16 centre (anexa 2) sunt finanțate din Bugetul de Stat, conform competențelor 
stabilite în Legea nr.436-XVI privind administrația publică locală.  Cele mai active centre de 

                                                 
4
 World Conference of Ministers. Responsible for Youth. Portuguese Republic. Lisbon, Portugail. 8-12 August 1998 

5
 Legea cu privire la Tineret 
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resurse pentru tineret confom informației prezentate de către MTS sunt practic 9 centre 
(anexa 3), care participă în Programul de Granturi oferit de Autoritatea publică centrală.  
  
Activitățile de tineret. Serviciile centrelor de resurse pentru tineret.  

Scopul Centrului de tineret este de a facilita dezvoltarea personală şi socială a tinerilor, 
de a-i ajuta să-şi realizeze potenţialul, să obţină cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini necesare 
pentru integrarea lor în societate. 

Beneficiari ai Centrului de tineret sunt  tinerii din comunitate, punînd accentul pe cei 
ce provin din familii social-vulnerabile, pe copii şi tineri în situaţii de risc, tineri cu dizabilităţi 
dar şi pe tinerii care doresc să se dezvolte personal şi să beneficieze de orice serviciu adecvat 
necesităţilor individuale.       
 Centrul de tineret poate presta o gamă largă de servicii pentru tinerii din comunitate 
prioritare fiind următoarele: de informare şi consiliere; de dezvoltare a deprinderilor de viaţă 
independentă; comunicare interpersonală; de participare a tinerilor, recreere şi timp liber; de 
instruire ş.a..  
  În ceea ce privește serviciile prestate, nu există standarde unice, fiecare centru a 
elaborat un regulament, pe care l-a propus spre aprobare la nivel local. Pentru moment,  MTS 
a elaborat atît Regulamentul-Cadru al centrelor, cît și standardele de calitate.  Proiectele sunt 
date la avizare instituţiilor interesate. Se preconizează să fie aprobate de către Guvern pînă la 
sfîrșitul anului.   

De facto, serviciile prestate de centre de tineret sunt: acces la informaţie si internet (au 
de obicei o sală de calculatoare și o mică bibliotecă), servicii de instruire (au o sală pentru 
traning-uri si seminare), activități culturale. 

Totodată, APL planifică activități de tineret indiferent de prezența sau absența 
centrelor în comunitate.  Conform raportului CNTM6, din totalul activităţilor de tineret 
analizate din planurile de acţiuni prezentate de către APL se poate menţiona(anexa 4): 
- 33 % din activităţile de tineret sunt culturale (festivaluri, recitaluri de poezii, Miss Raion, 
celebrare a zilelor religioase, concerte etc); 
- 22 % sunt activităţi de instruire pentru tineri sau specialişti care lucrează cu tinerii. Aici se 
includ seminarele, mesele rotunde şi alte ateliere cu tematici diferite cum ar fi: 
antreprenoriat, participarea tinerilor, alegerea profesiei, voluntariat, alte teme reieşind din 
necesitățile tinerilor. 
- 17% sunt activităţi sportive: competiţii şi concursuri raionale sau celebrări ale zilelor 
sportivului.  
- 11% sunt activităţi de celebrare a zilelor internaţionale a copilului, tineretului, voluntarului, 
Drepturilor Omului etc. (anexa 5) 

Deși majoritatea centrelor își planifică cheltuieli în concordanță cu Strategia națională 
pentru tineret, articolele de finanțare nu permit realizarea acestora. Pentru stabilirea 
articolelor de cheltuieli pentru activităţile pentru tineret APL se ghidează de Hotărârile de 
Guvern nr.1151, din 02.09.2002 şi 1213 din 27.12.2010 care stabilesc normativele de 
cheltuieli pentru desfăşurarea diferitor activităţi pentru tineret. De asemenea, sunt limitate de 
resursele disponibile în cadrul raionului şi plafoanele stabilite de Direcţiile raionale de 
Finanţe. Astfel, resursele utilizate sunt direcționate spre organizare de evenimente, în cadrul 
cărora pot fi oferite premii, cadouri/suvenire, diplome, trofee sau flori.  

Conform contractelor sociale (Anexa,  model de contrac social), încheiate între Centre, 
APL și finanțatori misiunea centrelor de resurse este de a presta servicii de informare și 
educație nonformală pentru toate categoriile de tineri. Observăm că  în prezent CRT 
realizează doar parțial misiunea, punînd accent pe organizarea de evenimente, decît pe 
instruire sau informare.  

                                                 
6
 Raportul analitic “Bugetele Autorităţilor Publice Locale pe domeniul tineret”, CNTM, 2011 
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Finanțarea Centrelor de Resurse pentru tineret 

Finanțarea activităților de tineret are loc prin bugetul local și de la bugetul de stat.  
Bugetul local pentru tineret în Republica Moldova pentru anul 2011 a fost format în 

conformitate cu Notele Metodologice oferite de către Guvernul Republicii Moldova privind 
elaborarea de către Autorităţile APL a bugetului pentru 2011. Cheltuielile privind activităţile 
de tineret au fost planificate reieşind din numărul populaţiei la situaţia din 01 ianuarie 2010. 
Cheltuielile medii pentru un locuitor pentru anul 2011 a fost calculată în mărime de 0,60 lei. 
În total reieşind din numărul populaţiei la situaţia din 01 ianuarie 2010, la începutul anului 
pentru toate raioanele, municipiile şi localitatea U.T.A. Găgăuzia a Republicii Moldova au fost 
prognozate cheltuieli în sumă de 2.049,4 mii lei pentru activităţile de tineret. În luna martie 
conform legii Bugetului de Stat şi în urma corelării bugetelor locale cu cel naţional public s-au 
aprobat 2.651,022 lei pentru activităţile de tineret.  

Pentru susţinerea centrelor de tineret în 16 unităţi adminstrativ-teritoriale au fost 
preconizate pe anul 2011 din bugetul de stat cheltuieli în sumă de 10284,4 mii lei. Notăm 
faptul că, o parte din mijloacele financiare alocate centrelor de tineret sunt destinate 
organizării şi desfăşurării activităţilor de tineret, iar pentru fiecare an se preconizează 
creşterea numărului de centre de tineret ce vor fi susţinute financiar din bugetul de stat. În 
bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea care nu beneficiază de 
mijloace financiare alocate centrelor de tineret, au fost estimate cheltuieli în sumă de 2049,4 
mii lei la capitolul servicii de tineret, care la fel pot fi utilizate de către centrele de tineret 
create la nivel local.  

În corespundere cu tipul de cheltuieli finanţarea poate avea loc din bugetul unităţilor 
adiministrativ-teritoriale de nivelul întîi sau nivelul al doilea, în baza acordului de constituire, 
în cazul că au fost în calitate de fondatori ai Centrului, în corespundere cu planul de activitate 
al centrului, în conformitate cu prevederile Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 privind 
administraţia publică locală cît şi alte acte şi documente de politici de importanţă locală. 

În conformitate cu Legea cu privire la descentralizare,  printre domeniile de activităţi 
ale consiliilor locale se află și activitățile culturale, sportive, de recreaţie şi pentru tineret, 
precum şi planificarea, dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor necesare acestor tipuri de 
activităţi7; pentru APL de nivel 2  activitatea este legată și de administrarea instituţiilor de 
cultură, turism şi sport de interes raional, alte activităţi cu caracter educaţional, cultural şi 
sportiv de interes raional. La nivelul raioanelor, sarcinile lucrătorului in domeniul tineretului 
sint indeplinite de către specialistul în probleme de tineret şi sport din cadrul direcţiei 
invăţămint, tineret şi sport sau din cadrul aparatului preşedintelui raionului. 

Ca urmare a reformei teritorial-administrative, in multe primării a fost desfiinţată 
funcţia de specialist in probleme de tineret, astfel incit, in momentul de faţă, doar in 98 din 
cele 950 de primării existente activează persoane responsabile de activitatea de tineret. In 
aceste condiţii, implementarea politicilor de tineret la nivel local devine dificilă.  

Raportul de monitorizare şi evaluare a bugetului alocat de Ministerul Finanţelor către 
Centrele de Resurse pentru Tineri realizat prin Proiectul „Monitorizarea şi evaluarea 
bugetelor Administraţiei Publice Locale pe domeniul tineret” implementat de Consiliul 
Naţional al Tineretului din Moldova, fiind susţinut financiar de Ministerul Tineretului şi 
Sportului şi Balkan Trust for Democracy demonstrează deficiențe în sistemul de finanțare al 
centrelor de tineret. (anexa).  
  Se poate observa că APL (Strășeni, Bălți, UTA Găgăuzia, Orhei, Soroca, Leova) 
direcționează banii în alte domenii pe care le consideră prioritare. Unele APL susțin Centele 
de tineret, alocînd resurse suplimentare (Basarabeasca, Ungheni). Raioanele Ocnița, Ştefan 
Vodă, Donduşeni nu sunt planificați bani pentru activitățile de tineret.  

                                                 
7
 Legea cu privire la descentralizare 
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De exemplu, în raionul Rezina, după ce a fost corelat bugetul pentru anul 2011 suma 
aprobată a fost micşorată şi la data de 1.08.2011 suma existentă este de 11.000 lei.  
  În raionul Leova s-au aprobat 13,292. Lei. La decizia Consiliului raional, Consiliile 
Locale ale Tinerilor prin intermediul celor 23 de primării rurale li s-au alocat câte 50.000 lei 
pentru acţiuni de tineret şi sport. Primăriile urmează să prezinte rapoarte privind măsurile 
realizate şi cheltuieli de buget efectuate. Raionul Teleneşti, planul de acţiuni pentru tineret şi 
sport include 2 acţiuni pentru tineret cu un buget total de 4200 lei. Restul activităţilor din 
planul de acţiuni sunt activităţi sportive.  
 Raioanele Fălești și  Hînceși redirecționează  bugetul spre acțiuni sportive pe motiv că 
funcția specialistului de tineret este vacantă.  
 Totodată, raportul CNTM prezintă cazuri de bune practice atît ale centrelor cît și ale APL:  

În raionul Ungheni au fost aprobaţi 45.000 lei. Din mijloacele nerepartizate aprobate 
în bugetul raional pentru anul 2011, DGRÎTS Ungheni s-au alocat 120.000 lei pentru măsurile 
de susţinere a activităţilor pentru tineret. În total suma pentru activităţile de tineret pentru 
anul 2011 constituie 165.000 lei. 

În raionul Ialoveni s-a aprobat un buget de 110.250 lei. În primul semestru au mai fost 
alocați9.750 lei. Se intenţionează să fie mărit bugetul cu 20.000 lei drept suport pentru Fondul 
pentru tineri Ialoveni. În raionul Şoldăneşti s-au aprobat 65.400 lei, în primul semestru s-au 
alocat suplimentar 7.500 lei, iar în al doilea semestru s-au mai alocat încă 3.600 lei. În total 
pentru 2011 sunt aprobaţi şi alocaţi 76.500 lei. (Anexa analiză centre) 

 
Astfel, constatăm că pe de o parte, CRRT sunt singurele instrumente de implementare a 

politicilor pentru tineret; pe de altă parte, resursele financiare alocate din bugetul de stat se 
alocă ineficient. Problema pe care o identificăm este incapacitatea centrelor de resurse 
pentru tineret de a își realiza plenar misiunea statutară, aceea de a promova și 
implementa politicilor de tineret în teritoriu.  
  

Cauzele problemei: 

 Cauzele problemei sunt grupate în două blocuri: financiar și  administrativ și de comunicare.   
Cauze de ordin finaniciar.  
Finanțarea activităților de tineret are loc în baza normativelor descrise mai sus. Sistemul de 
finanțare, în acord cu legislația națională conduce spre faptul că centrele de resurse nici nu 
cunosc alocația pe care o primesc din bgetul de stat. Constatăm că finanțarea centrelor de 
resurse pentru tineret are loc într-o manieră netransparentă și nu este corelată cu indicatori 
de performanță ale centrelor de resurse.  Analiza demonstrează că în cazul în care resursele 
bugetare nu au fost transferate către centre, APL motivează prin faptul că planul de activități 
propus  nu prezintă o argumentare financiară.  
Pe de altă parte, sistemul de finanțare din bugetul de stat este rigid și nu permite flexibilitate 
în organizarea acivităților centrelor.  
Observăm că normativele de cheltuieli pentru desfășurarea conferințelor, simpozioanelor, 
festivalurilor de către instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat8 nu sunt ajustate la 
situația economică reală.  
În același timp, activitățile pentru tineret au un punct de cheltuieli comun cu sportul și 
cultura în Legea privind finațele publice locale, fiind unite cu activitățile culturale și artistice. 
Prin finanțarea comună a activităților apare confuzia legată de distinctivitatea obiectivelor 

                                                 
8
 HG nr. 1151/02.09.2002 
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fiecărei direcții. Astfel, multe dintre centre de tineret realizează în proporție de 33% activități 
culturale și de 17% activități sportive9.  
Chiar dacă resursele sunt alocate activităților de tineret, acestea nu sunt direcționate pe 
programe sau grupuri de activități, ci pe număr de beneficiari. Centrele nu se văd în acest caz 
în ipostaza de a crea inițiative specifice și pot continua activitatea în bază de inerție.  
 

Cauze de ordin administrativ și de comunicare 

 
 Deși Strategia pentru tineret și alte acte legislative  au fost aprobate, totuși nu există o 
politică clară privind dezvoltarea și funcționalitatea centrelor de resurse pentru tineret. 
Absența unei politici clare  generează o serie de probleme atît în funcționalitatea centrelor, cît 
și la nivel de implementare a politicilor de tineret. Constatăm lipsa verigii de comunicare între 
Centrele de resurse pentru tineri și Ministerul Tineretului și Sportului. Doar 9 dintre centrele 
existente aplică la programul de granturi propus de minster. Efortul de a implementa 
politicile de tineret nu este conjugat cu APL de nivel II și III.  Analizele demonstrează că 
centrele și APL nu comunică pentru realizarea misiunii în domeniul tineret, iar activitățile 
planificate nu corespund Strategiei pentru Tineret. Acest lucru se datorează absenței verigii 
funcționale la nivel de APL și anume a lucrătorului de tineret, care ar avea ca responsabilitate 
monitorizarea centrelor.  
 Pe de altă parte, centrele de resurse pentru tineri planifică activitățile disparat de 
documentele normativ-reglatorii elaborate de ministerul de resort. Observăm conglomeratul 
de activități culturale și sportive și mai puțin instructive și de informare ale centrelor.  
 Lipsa unui sistem de evaluare a performanțelor centrelor limitează potențialitatea 
centrelor de a se dezvolta și concura între ele, pe de altă parte, dar și posibilitatea statului de a 
monitoriza și gestiona calitatea activităților de tineret.  

Activitățile centrelor (sală de sport și sală de calculatoare) nu mai corespund cerințelor 
timpului, în condițiile în care BOP afirmă că 33% din moldoveni utilizează internetul în fiecare 
zi (1.175.000 de persoane).  Faptul că Centrele nu implementează standarde de calitate, 
reduce șansa tinerilor de a beneficia de servicii de calitate, de a fi informați, de a se integra în 
societate și de a deveni cetățeni activi.  
 Aspectul, probabil unul din cele mai imporatante, este statutul centrelor de tineret. Și 
anume la ora actuală există o neclaritate privind modul unic de funcționare a centrelor de 
tineret, relaționarea cu autoritățile publice locale și centrale și deficiența de managent 
intsituțional existent. 

Fiecare centru de tineret are aprobat un regulament de funcționare de către 
autoritatea fondatoare a centrului. Aceste regulamente nu coincid de multe ori unele cu altele 
și nu au o misiune comună privind activitatea lor cît și serviciile prestate. Nici un Centru nu 
are stabilite anumite standarde minime de calitate privind prestarea serviciilor pentru tineret. 
Necesitatea funcționării  unor standarde și unor regulamente unice a determinat MTS să 
elaboreze asemenea documente, care ar servi ca model pentru ca fiecare centru să-și 
elaboreze propriile acte de funcționare. Totodată, MTS este în postura în care conform 
prevederilor art. 15, alin 3 din Legea nr. 279 cu privire la tineret  menționează că ,,Activitatea 
centrului de tineret este reglementată de autoritatea administraţiei publice respectivă, cu   
participarea organizaţiilor de tineret neguvernamentale.” Respectiv, centrele fiind create de 
către APL de niv. I sau II ministerul nu este în drept să le impună anumite criterii privind 
funcționarea centrelor de tineret autorităților administrației publice locale.  

În ceea ce privește relaționarea centrelor cu autoritățile administrației publice locale 
sau centrale, o bună parte din centre nu funcționează în modul în care ar trebui să 
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funcționeze, iar un raport privind activitatea lor nu este prezentat nici uneia din autorități 
publice, fie centrale fie locale. constatăm că deși centrul de tineret beneficiază de alocații 
financiare din bugetul de stat (cele 16 centre pentru anul 2011)  nici cel putin 50 la sută din 
ele nu prezintă rapoarte (nici de activitate, nici financiare) autorității administrației publice 
centrale. Acest lucru se explică prin faptul că fondator este autoritatea administrației publice 
locale, care beneficiază de autonomie locală și nu este obligată să raporteze MTS. Pe de altă 
parte Ministerul Finanțelor nu este autoritatea abilitată să evalueze rapoartele de activitate a 
centrelor, nedispunînd de specialiștii în domeniu necesari. Astfel Ministerul Finanțelor poate 
doar calcula numărul de beneficiari ai centrelor, suma de bani alocată anual, dar fără a vedea 
tipul serviciilor prestate, calitatea lor, impactul asupra tinerilor.    

Cu regret constatăm, că în majoritatea centrelor de tineret nu există cadre calificate în 
domeniu, la fel ca de altfel în întreg sistemul politicilor de tineret, iar personalul existent este 
mai degrabă autodidact, care prin propriile eforturi s-a specializat în acest domeniu. Astfel, 
datorită acestui fapt doar unele din centre de tineret sunt mai active și dezvoltă programe 
exclusiv de tineret, iar personalul din restul centrelor de tineret dețin diferite calificări care 
doar tangențial ating problematica de tineret, motiv pentru care numeroase centre nu-și 
realizează misiunea de bază.  

 Efectele problemei:  

 
Lipsa de sustenabilitate (atît financiară, cît și în plan de resurse umane) a centrelor de 

resurse pentru tineret determină oferta slabă de servicii pentru tineret în special în orașele 
mici sau sate. Pe de o parte, numărul mic al centrelor funcționale și  lipsa unor indicatori de 
performanță determină realizarea segementară a misiunii centrelor de resurse pentru tineret 
și a politicilor de tineret drept consecință. Netransparența parcursului finanțării, pe de altă 
parte, crește povara statului ca efort financiar și determină risipă de resurse umane și 
financiare.   

 

Beneficiarii Politicii Publice 

 

Beneficiarii Politicii Publice 

Beneficiari direcți: Tinerii RM (16-30 de ani),  
Centrele de resurse pentru tineret (16 centre de resurse finanțate din bugetul de stat) 
Lucrătorii de tineret din APL 
ONG specializate pe domeniul tineret 
Autoritățile publice responsabile de domeniul tineret 

 

Obiectivele politicii publice 

 
Obiectiv general: consolidarea capacităților CRRT astfel încît să își realizeze misiunea 
Obiective specifice: 

1. Creșterea numărului de beneficiari ai CRRT cu 20% anual, de la 1404 tineri din orașele mici și 

localitățile rurale începînd cu 2013 

Indicator de monitorizare: % de tineri implicați în activități de formare organizate de centre 

(rapoarte de monitorizare și evaluare) 
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2. 100% dintre centrele de resurse pentru tineret și lucrători de tineret aplică Standardele de 

calitate privind prestarea serviciilor pentru copii şi tineri începînd cu 2012;  

Indicator de monitorizare: nr. centre acreditate pt funcționare, nr. activități care corespund 

Regulamentului calității centrelor, nr. acțiuni corespondente cu Strategia pentru tineret 

3. Profesionalizarea (formarea continuă) a cel  puțin 50% din lucrătorii de tineret și angajații 

CRRT pînă în 2013 

Indicator de monitorizare: nr. persoane instruite, nr. granturi câștigate per centru 

 

Opțiuni:  

1.  Status quo.  Neintervenția în principiul de finanțare cu consolidarea sistemului de 

monitorizare a CRRT și a parcursului finanțării 

2. Finanțarea directă a activității CRRT prin MTS în baza indicatorilor de performanță, cu 

păstrarea lor în gestiunea APL  

3. Modificarea finanțării CRRT  în baza  granturilor cu destinație specială 

 

 

 

Opțiune I. Neintervenția în principiul de finanțare cu consolidarea sistemului de 

monitorizare a CRRT și a parcursului finanțării 
 

Această opțiune presupune păstrarea situației actuale, descrise în capitolul Definirea 
problemei. Totodată, luînd în considerație faptul că MTS a elaborat  Regulamentul-Cadru al 
Centrelor de Resurse pentru tineri și Standardele de calitate pentru serviciile prestate de 
Centrul de Tineret, și acestea urmează să fie aprobate prin Hotărîre de Guvern, opțiunea 
prevede consolidarea sistemului de monitorizare a CRRT.  

Instrumentul de bază pentru rezolvarea problemei netransparenței finanțării și a 
realizării în măsură foarte mică a misiunii centrelor este unul de comunicare. 

Se propune ca prin intermediul CNTM, care este un organ de co-management în 
realizarea politicilor de tineret, să se consolideze componenta comunicare între APL, MTS și 
Centrele de resurse pentru tineret. Pentru asigurarea liantei comunicării între instituții se 
propune  angajarea lucrătorilor de tineret in fiecare APL, care vor monitoriza activitățile 
centrelor și vor oferi servicii de consultanță și suport pentru centrele deja existente și cele 
care vor fi potențial create.  

Planul de acțiuni propus pentru opțiunea I: 
 Organizarea meselor rotunde cu participarea tuturor partenerilor MTS, APL și directorii de 

centre în vederea fortificării componentei de concordanță a acțiunilor centrelor cu 

Strategia Națională pentru Tineret 

 Angajarea lucrătorilor de tineret în Consiliile orășănești  

 Organizarea de instruiri pentru lucrătorii de tineret și a directorilor centrelor de resurse 

pentru tineri 

 Crearea platformei de comunicare între APL, centre și MTS în privința finanțării și a 

realizării misiunii centrelor de resurse prin crearea, cu ajutorul CNTM, a rețelei de Centre 

de resurse pentru tineret.  

 
Beneficii:  
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Opțiunea are beneficii medii sau chiar reduse, deoarece crearea platformei de comunicare nu 
va reuși să rezolve problema administrării defectuoase a resurselor alocate pentru centrele de 
tineret. Astfel, prin neintervenția în principiul de finanțare al centrelor se va reuși doar 
păstrarea centrelor deja existente în regiuni și eventuala încheiere a acordurilor de 
colaborare între cei trei parteneri.  
Luînd în considerație că în condițiile actuale, doar 1.404 tineri beneficiază de serviciile 
centrelor, iar activitățile acestora sunt mai degrabă fragmentare decît strategice, opțiunea nu 
va conduce spre realizarea obiectivelor.  
 

Impact fiscal:  

3.497.956 mii lei, care constituie diferența între suma alocată de către Ministerul Finațelor pentru 

activitatea Centrelor de Resurse pentru Tineri și suma recepționată de CRRT. 

 

Impact administrativ.  

Opțiunea  prevede  un impact administrativ minor. Regulamentul-cadru al centrelor de 
resurse și Standardele de calitate sunt  deja elaborate, iar platforma de comunicare nu 
prevede schimbări la nivel administrativ.  
Opțiunea prevede aprobarea Regulamentului-Cadru al centrelor de resurse pentru tineri și a 
Standardelor de calitate.  

Impact economic.  

În condițiile neintervenției Guvernului, opțiunea prevede angajarea lucrătorilor de tineret în 
Consiliile orășănești sau primării, creînd astfel  locuri de muncă.  

 

Impact social.  

Opțiunea nu va produce efecte la nivel de șomaj, migrație a tinerilor.  
Componenta participare la viața socială a țării și cetățenie activă va rămîne nedezvoltată. 
Astfel țara riscă pierderea tinerilor din regiuni sau localități rurale.  
 
Riscuri:  
În condițiile neinterveției, riscul perpetuării modelului ineficient de prestare a serviciilor 
pentru tineri este ridicat. Programele și activitățile oferite de centre vor avea în continuare 
o calitate joasă, neasigurînd integrarea socială și profesională a tinerilor din regiuni. Pe de altă 
parte, se păstrează riscul alocării ineficiente a resurselor financiare din bugetul de stat.  
Din totalul de centre create, finanțarea a doar 16 dintre ele, conduce spre discriminarea 
tinerilor din raioanele în care nu există centre de resurse.  
 

Opțiune II. Finanțarea directă a activității CRRT prin MTS în baza 
indicatorilor de performanță, cu păstrarea lor în gestiunea APL  
 

Conform opțiunii, centrele de resurse pentru tineri vor fi finanțate prin ministerul de 
ramură, MTS, cu păstrarea lor în gestiunea APL.  Argumentul major al opțiunii este că fiind 
minister de resort, MTS este singurul capabil să asigure coerența acțiunilor și activităților de 
tineret cu Strategia Națională a Tineretului. CRRT sunt singurul instrument prin care  se 
implementa o politica de tineret conesecventă și sustenabilă. 
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Direcția Tineret din cadrul MTS va avea atribuția de evaluare şi acreditare a centrelor de 
resurse pentru tineret şi a altor structuri de informare şi consultanţă pentru tineret. MTS va 
finanța  centrele în baza performanțelor acestora. Evaluarea centrelor are loc în baza 
indicatorilor de performanță (concordanta cu strategia de tineret, planuri de activitate, 
rapoarte de performanță în baza standardelor de calitate) – (Anexa standarde de calitate).  
MTS va crea o bază de date a centrelor, care va permite monitorizarea activității acestora și 
accesul larg la informație pentru tineri din regiune și din localitățile rurale.  
Conform opțiunii, în bugetul pe programe al MTS apare un subprogram separat pentru 
Centrele de Resurse pentru tineri: 092 – activitate pentru tineret, 269 – instituții de tineret 
(CRRT) 
Opțiunea presupune că finanțarea se efectuează pe bază de proiect, care reflectă obiectivele 
politicii de tineret, a strategiei pe educatie non-formală și a altor documente normativ-
reglatorii.  
Asigurarea calității serviciilor pentru tineret este un prerechizit pentru formarea 
extracurriculară a tinerilor. Prin asigurarea calității opțiunea subînțelege dezvoltarea 
capacităților lucrătorilor de tineret din APL și a angajaților CRRT.  
Plan de acțiuni pentru opțiunea II:  

 Finanțarea  CRRT (16) prin  MTS și nu prin Ministerul Finanțelor 

 Evaluarea capacităților CRRT funcționale 

 Contactarea serviciilor asociative de tineret din teritoriu 

 Crearea bazei de date a instituțiilor prestatoare de servicii pentru tineret din republică 

 Organizarea de instruiri pentru lucrătorii de tineret și angajații CRRT 

 Suplinirea posturilor vacante de lucrător de tineret în APL de nivel II 

 Aprobarea Strategiei Naționale pentru Educație Nonformală 

 Modificarea cadrului legal de finanțare al CRRT în baza bugetului pe programe și a indicatorilor 

de performanță 

 
Beneficii:  
Beneficiul major și vizibil în termen scurt al opțiunii este asigurarea sustenabilității centrelor, 
prin instituirea unui organ de monitorizare asupra activitatii lor. Pe lîngă creșterea capacității 
centrelor de resurse pentru tineret opțiunea prevede asigurarea transparenței în utilizarea 
banilor publici printr-un proces de monitorizare și evaluare și implementarea strategiei de 
tineret naționale. Astfel, se va îmbunătăți comunicarea dintre centrele de tineret și ministerul 
de resort, va crește concordanța dintre resursele alocate pentru tineret și resursele alocate de 
către stat. Organizațiile de tineret vor avea posibilitatea să participe la procesul de elaborare 
al strategiei naționale. Drept rezultat va crește încrederea tinerilor în autoritățile statului și 
vor crește competențele sociale ale tinerei generații.  
Impact direct asupra: 

- Tineri: dezvoltarea competențelor cheie, abilităților soft, participare activă 

- Structurile de tineret: consolidarea capacităților lucrătorilor de tineret, dezvoltarea capacitilor 

organizațiilor de tineret să se angajeze în proiecte internaționale 

- Cadrul de Politici: va crește gradul de influență asupra elaborării noilor politici  sau programe 

de tineret la nivel local, național 

Impact fiscal:  

Opțiunea nu prevede creșterea poverii statului în finanțarea activităților de tineret.  
Se prevăd cheltuieli pentru trainingul persoanelor implicate în prestarea serviciilor de tineret.  
6324.9 mii lei buget aprobat pentru anul 2011 pentru instituțiile de tineret. 
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Impact economic:  

Impactul economic pentru opțiunea II este dificil de cuantificat și este bazat pe o analiză 
calitativă. Conform sondajului realizat la comanda MTS de către Centrul de Cercetare 
Sociologică10, 54% dintre respondenți planifică să plece în străinătate. Opțiunea contribuie la 
sporirea calității serviciilor oferite tinerilor, atît în ceea ce privește informarea, formarea 
abilităților de viață și antreprenoriale, cît și ocuparea timpului liber, în special în zonele rurale 
și prin aceasta la motivarea tinerilor de a rămîne în țară.  
Conform datelor ANOFM, rata șomajului în rîndul tinerilor este de 46,2%11.  Cauza majoră 
pentru care angajatorul este reticent la angajarea tinerilor este lipsa de experiență și abilități 
practice. În momentul în care CRRT își vor realiza misiunea de formare, tinerii vor fi mai 
pregătiți să își găsească un loc de muncă și prin aceasta va scade rata șomajului.  
Impact administrativ:  
Opțiunea presupune un impact administrativ mediu.  
Opțiunea prevede modificarea parcursului de finanțare al CRRT.  
MTS va elabora Regulamentul de evaluare a CRRT și  Grila de evaluare a performanțelor CRRT 
și programul de training al lucrătorilor de tineret și angajaților CRRT.  
Va fi aprobată  Strategia Națională pentru Educație Nonformală 
 

Impact social:  

Conform aceluiași sondaj12 83% dintre respondenți nu sunt implicați în nicio activitate socială 
(culturală, civică, politică). Prin lărgirea accesului la serviciile centrului se va asigura un 
procent mai ridicat de participare al tinerilor la viața socială.  
Dezvoltarea personală a beneficiarilor este dificil de măsurat. Totodată, evaluările obținute 
drept rezultat al campaniilor de informare și trainigurilor organizate de CNTM denotă o 
creștere a competențelor-cheie ale participanților. Opțiunea prevede un triplu impact:  

- asupra tinerilor, prin dezvoltarea competențelor de utilizare a tehnologiilor informaționale, a 

competențelor-cheie de comunicare și prezentare și a competențelor profesionale, în cazul 

instruirilor direcționate spre dezvoltarea acestora 

- asupra structurilor prestatoare de servicii de tineret, prin profesionalizarea angajaților 

centrelor de resurse pentru tineri și a lucrătorilor de tineret 

- asupra politicilor statului, prin creșterea nivelului de participare al tinerilor la viața socială, 

economică și politică a țării.  

Participarea tinerilor în activități de tineret poate avea un efect asupra creșterii gradului 
de toleranță interreligioasă, interetnică și asupra creșterii gradului de implicare al tinerilor în 
viața statului.  

Riscuri:  
În condițiile schimbării parcursului de finanțare al CRRT la nivel național unul dintre riscurile 
posibile este  nemulțumirea APL. Riscul poate descrește în condițiile negocierilor dintre MTS 
și APL.  
Un alt risc este legat de posibila non-transparență a procesului de evaluare  a activității CRRT 
organizat de către MTS. Pentru a micșora riscul, se propune ca procedeul de evaluuare să fie 
realizat în colaborare cu CNTM și alte servicii asociative de tineret.  
 

                                                 
10

 www.sport.gov.md/tineret/ 

11
 Prognoza Pieţei Muncii 2011, ANOFM, 2010 

12
 www.sport.gov.md 
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Opțiune III. Modificarea finanțării centrelor de resurse pentru tineri în baza  granturilor cu 

destinație specială 
 
Opțiunea prespune păstrarea centrelor de resurse în administrarea APL, cu schimbarea modalității 
de finanțare a acestora și fortificarea componentei de comunicare între cei trei parteneri: MTS, APL și 
directorii de centre de resurse pentru tineri.  
 
În acest context, resursele provenite din Bugetul de Stat vor fi repartizate de către APL în bază de 
Granturi cu destinație specială, și în urma unui concurs organizat de către Consiliul Raional pentru 
Centrele de Resurse pentru tineri.  
 
Conform Indicaţiilor  metodice privind particularităţile  contabilităţii în organizaţiile necomerciale13, 
prin mijloace cu destinație special se au în vedere  active şi servicii primite, sau care urmează să fie 
primite de catre organizaţia necomercială sub formă de subvenţii, granturi, donaţii, alocaţii, asistenţă 
financiară sau tehnică, contribuţii  ale fondatorilor şi membrilor, alte finanţări şi încasări, a căror 
utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (procurarea/crearea anumitor bunuri 
sau finanţarea unor programe/proiecte etc.).  
 

Conform Legii privind Finațele Publice Locale14 , mijloacele speciale ale instituţiilor publice se 
includ în bugetele respective, se consideră venituri şi sînt direcţionate pentru cheltuielile 
legate de  desfăşurarea activităţii statutare a acestor instituţii, în conformitate cu principiile şi 
regulile de elaborare, aprobare şi executare a bugetelor corespunzătoare, iar transferurile cu 
destinaţie specială se prevăd în legea bugetară anuală şi în alte acte  normative şi pot fi alocate 
bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale.  
 
Opțiunea permite astfel, păstrarea descentralizării, dar și consolidarea capacităților CRRT. 
Resursele financiare vor fi acordate CRRT în baza proiectelor de finanțare, depuse la APL. 
Proiectele vor fi axate pe necesitățile tinerilor din regiune/localitate.  
 
Potrivit opțiunii, CRRT vor activa în baza Standardelor de calitate, elaborate de MTS, iar 
indicatorii de performanță vor fi servi drept bază de evaluare pentru APL.  
 
Astfel, APL, în cooperare cu MTS, vor stabili prioritățile de dezvoltare a competențelor 
tinerilor. Prioritățile vor fi racordate la Strategia pentru Tineret și Strategia de dezvoltare a 
educației non-formale.  
 
Lucrătorul de tineret, din APL va analiza situația în teritoriu și va formula obiective specifice, 
racordate la rezultatele analizelor. CRRT vor propune proiecte de realizare a obiectivelor. De 
menționat că în concurs pentru granturile cu destinație specială vor putea intra și alte centre 
de tineret din teritoriu.  
 
Pentru realizarea plenară a misiunii și fortificarea capacităților resurselor umane, vor fi 
organizate instruiri pentru lucrătorii de tineret și angajații CRRT.  
Plan de acțiuni pentru opțiunea III: 

1. organizarea de instruiri pentru reprezentanții APL în vederea acordării de granturi în 

domeniul tineret 

2. organizarea de instruiri pentru lucrătorii de tineret și angajații CRRT 

3. aprobarea Strategiei pentru educație nonformală 

4. modificarea cadrului legal de finanțare al CRRT în baza granturilor cu destinație specială 

                                                 
13 Ordin nr. 158 din  06.12.2010 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind particularităţile contabilităţii în organizaţiile 

necomerciale  
14

 Legea privind finanțele publice locale, Nr. 397-XV din 16.10.2003, cu modificările  introduse prin Legea nr. 48-XIX din 26.03.2011 
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5. lansarea programului de granturi  

6. monitorizarea concordanței dintre documentele normative-reglatorii și granturile acordate de 

APL (MTS) 

 
Principalele responsabilități ale lucrătorului de tineret: 
 

1. Coordonarea implementării politicii de tineret la nivelul administrației publice locale 
2. Sistematizarea și analizarea situației tinerilor 
3. Pregătirea și distribuirea informației privind implementarea politicii de tineret 
4. Implementarea deciziilor adoptate de Consiliul Național al Tinerilor din Moldova 
5. Informarea organizațiilor despre posibilitatea obținerii finanțării pentru activitățile 

preconizate 
6. Consultarea tinerilor în metodele de aplicare pentru diferite programe 
7. Participarea în grupurile de lucru formate în domeniu 
8. Reprezentarea poziției tinerilor pe diverse domenii 
9. Organizarea instruirii pentru tineri 

 
Responsabilitățile Direcției generale raionale pe învățământ, cultură și sport: 
 

1. Pregătirea ofertelor și informației generale privind implementarea politicii de tineret pentru 
primar, consiliu, organizații 

2. Elaborarea programelor de activități de tineret, acordarea recomandărilor privind suportul 
financiar pentru activitățile proiectului 

3. Analiza problemelor și necesităților tinerilor 
4. Analiza experienței internaționale în elaborarea strategiilor de tineret 
5. Compilarea informației privind activitățile ONG-urilor și instituțiile locale de tineret 
6. Inițierea cercetărilor sociologice și statistice privind situația tinerilor în raioane 
7. Asistarea ONG-urilor în identifiacarea sediilor pentru activități 

 
Responsabilitățile Consiliul Raional: 

1. Cooperearea cu Ministerul Educației și Ministerul Tineretului și Sportului, organizațiile de 

tineret  și reprezentanți ai tinerilor în elaborarea și implementarea Politicii Naționale pe 

Tineret 

2. Analizarea situației tinerilor în raion și formularea priorităților, obiectivelor specifice și 

măsurile necesare pentru dezvoltarea politicii raionale de tineret 

 
Beneficii:  
Opțiunea permite realizarea obiectivelor documentelor normative-reglatorii prin definirea 
clară a priorităților de finanțare de către APL. Acordarea de granturi din mijloace speciale nu 
va permite redistribuirea resurselor către alte tipuri de activități și va dezvolta cooperarea 
între APL, autoritatea centrală și centrele de tineret. Activitatea CRRT se va baza pe indicatori 
de performanță și va concorda cu necesitățile tinerilor. Posibilitatea altor centre de tineret să 
aplice pentru granturi permite  creșterea concurenței centrelor și implicit a calității serviciilor 
oferite. Unul dintre cele mai mari beneficii ale opțiunii este inițierea unor practice bune la 
nivel de sistem de finanțare al instituțiilor publice de către APL. 
Impact fiscal: 
Opțiunea nu prevede impact fiscal negativ. Atît sursa de finanțare, cît și resursele transferate 
rămîn aceleași.  Se schimbă doar maniera în care vor fi finanțate instituțiile de tineret.  
6324.9 mii lei buget aprobat pentru anul 2011 pentru instituțiile de tineret. 
 
Impact economic: 
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Impactul economic este greu să fie cuantificat în cazul în care datele provenite pînă la moment 
din centre nu sunt exhaustive. Totodată, orientarea granturilor pe problemele identificate în 
teritoriu, în condițiile în care misiunea centrelor va fi realizată, poate adduce la scăderea ratei 
șomajului tinerilor, reprofesionalizarea acestora în caz de necessitate. Faptul că tinerii vor 
găsi în localitatea lor activități de recreere și de instruire care să fie concordante cu nevoile 
lor, va reduce exodul spre Chișinău și va permite scăderea ratei migrației.  
Impact administrativ: 
Opțiunea presupune un impact administrativ mediu.  
Vor fi adoptate: 

1. Strategia Națională pentru Educație non-formală 

2. O serie de documente reglatorii în ceea ce privește mecanismul de finanțare al CRRT în baza 

granturilor cu destinație specială. 

Impact social: 
În cazul opțiunii 3, tinerii RM vor beneficia de servicii calitative și de posibilitatea de a fi 
instruiți pentru obținerea diferitor competențe. creșterea calității serviciilor oferite de CRRT 
permite integrarea socială a tinerilor. Faptul că APL își vor stabili prioritățile în domeniul 
Tineret va permite implicarea grupurilor dezavantajate (orfani sociali, de ex) în activitățile 
centrului și în alte activități de voluntariat, contribuind astfel la inserția lor socială.  
Experiențele de învățare nonformală vor permite tinerilor să obțină capacități de orientare 
în carieră.  
Tinerii din localități vor avea posibilitatea să participe, ca și în cazul opțiunii II la acțiuni 
sociale organizate de către CRRT. 
 
Riscuri: 
 Unul dintre riscurile cele mai importante detectate este posibilitatea netransparenței 
acordării granturilor, care  poate conduce la acordarea preferențială a granturilor. Pe de altă 
parte, există riscul ca APL să nu identifice necesitățile tinerilor din teritoriu și să prioritizeze 
în mod aleator anumite probleme ale tinerilor. În cazul comunicării slabe cu MTS, există 
probabilitatea ca Strategia de Tineret și Strategia națională de educație nonformală să nu fie 
implementate.  
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Sinteza procesului de consultare privind  propunerea de politică publică 

 
Procesul de consultare a fost inițiat odată cu crearea grupului de lucru, care a elaborat 
prezenta politică.  Din cadrul grupului de lucru au făcut parte atât structuri guvernamentale: 
direcția Tineret din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, direcția Finanțe a MTS,  
Consilierul Primului Ministru pe Politici de Tineret,  și alte structuri interesate, cît și 
organizații de tineret din sectorul asociativ, și directori de centre de tineret: CNTM, Centru 
Național de Resurse pentru Tineri. 
 

Persoanele/i

nstituţiile 

consultate 

Punctul de vedere al participanţilor 

Factorii 

interesaţi: 

 

 

 

Ion Babici  - Director Centrul de Resurse de Tineri, Soroca 

La moment, nu există cadrul legislativ care să sancționeze autoritățile 

locale pentru faptul că realocă banii pentru alte activității/domenii decât 

cele pentru centrele de tineret . drept rezultat, doar jumătate din resursele de 

stat au ajuns la centru. Dacă păstrăm opțiunea status quo situația nu se 

modifică. Consider că opțiunea 2 are multe părți pozitive. Ministerul 

trebuie să promoveze politica de tineret, să stabilească direcția de 

dezvoltare, iar în acest sens centrele sunt executorul acestor politici, 

propunând un set de acțiuni de implementare a politicii de tineret. și 

opțiunea 3 este una bună, dar este de lungă durată, dar nu există la moment 

un mecanism viabil de acordare a granturilor. Opțiunea 2 este cea pe care 

recomand să fie implementată 

Olga Lasenco -  Director Centrul de Resurse de Tineri, Criuleni 

Dacă gândim opțiunea a treia, atunci o problemă importantă este frecvența 

cu care se organizează alegeri. Dacă vin de fiecare dată persoane noi, lipsiți 

de experiență și cunoștințe în elaborare de stregii  și proiectul, sistemul nu 

va funcționa. Este recomandată opțiunea 2.  Ar fi bine să se deschidă un 
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Centru national/sau department de tineret  care să asigure instruire 

continua. Iar activitățile centrelor să fie in conformitate cu strategia 

natională de tineret.  

 

Tudor Darie – consilier prim-ministru pe probleme de tineret 

La nivel local nu avem secții de tineret și sport, deci instrumentele necesare  

ca politica de tineret să fie transpusă la nivel local; în această situație 

centrele de resurse de tineret devin unicul instrument de implementare a 

politicii de tineret. Opțiunea 2 este cea recomandată, deoarece o parte 

importantă de fonduri va fi  gestionată de MTS, aprobarea standerdelor 

pentru centrele de resurse, astfel asigurând calitatea serviciilor lor; 

asigurăm și finanțarea lor și calitatea serviciilor prestate de ele. 

Veaceslav Grigoriev, Ministerul Finanțelor 

La moment opțiunea trei nu este realizabilă. Riscul mare este ca alte 

instituții să accedă pentru statut de transfer special și atunci vom funcționa 

numai în baza excepțiilor.   

 

Reprezentant Centrul de tineret Comrat: 

Întrebarea de bază este pe cine să finanțăm. La centrul nostru în 6 ani s-au 

schimbat  5 directori. În rest, la moment 6 juristi, 3 economisti, 1 director 

lucreaza in centru. Toți specialiștii tineret au plecat din cauza salariilor. 

Status-quo nu este o optiune viabila si de viitor 

 

Angela Ciocîrlan, Centrul de Tineret, Ungheni 

Dintre toate opțiunile, optiunea a doua este cea mai bună pentru 

impementare. Cu condiția ca finanțarea să se facă pentru activități concrete. 

În acest sens, ar trebui implementate mecanisme de evaluare a calitatii 

activitatilor. și aș mai adăuga în opțiunea a doua constituirea unui Consiliu 

consultativ al centrelor, menit să evalueze  progresul acestora și pentru a 

putea construi o rețea în care să facem schimb de bune practici. Dar ideea 

cu granturile este foarte bunp. Astfel va crește concurența între centre și 

totodată și calitatea serviciilor acordate.  

 

Nicolae Moscalu, Centrul de Tineret Bălți 

După cele analizate, recomand optiunea 2. Doar că este nevoie să existe 

niște indicatori de performanță.  Propun ca centrele să primească o sumă 

fixă de la APL, pentru cheltuieli curente. și în rest să lupte pentru  granturi 

individuale. Problema este că în structurile bugetare lipsește motivatia si 

competitia, indicatorii de performanta. De aceea centrele trebuie să lupte 

pentru finanțare pe activități și să nu se repartizeze bani doar pentru faptul 

că există.  

Viorel Babii, Centru Național de Resurse pentru Tineri 

Dacă nu va apărea competitivitatea intre centre, asigurand calitatea 

serviciilor prestate nu vom obține rezultate. De aceea eu sunt de acord cu 

opțiunea doi, doar că finanțarea să se facă în baza granturilor și a 

indicatorilor de performanță. Nu putem acorda bani din buget doar pentru 

că acestea sunt centre de tineret. Doar în acest caz vom avea calitate și 

implemntarea strategiei de tineret va da rezultate. 
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Anexa 1 

 
Reţea Centre de Resurse pentru Tineri 
 

1. Centrul National de Resurse pentru Tineri Adresa: mun. Chisinau, MD-2004, str. S. Lazo 
nr. 15, Telefon: 373-22 211605 , 238891, Fax: 373-22 211605, 238891 E-
mail: cnrt@youth.md , WEB: http://www.youth.md Persoane de contact: Moldovanu 
Iosif, Viorel Babii, Mihai Grosu  

2. Centrul Media pentru Copii si Tineri Adresa: Str. Drumul Viilor nr. 30/2, MD-2027, 
mun. Chisinau Telefon: 373-22 731452 , Fax: 373-22 731452 E-
mail: centrulmedia@yahoo.com, WEB: http://www.centrulmedia.md Persoane de 
contact: Veronica Boboc, Roxana Teodorcic  

3. Centrul de Resurse pentru Tineri de la Biesti, judetul Orhei Adresa: MD-3512, comuna 
Biesti, Raionul Orhei Telefon: 235-45554 , Fax: 235-45119 E-mail: bineva@mtc-
or.md Persoane de contact: Vladimir Vlas  

4. Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Mostenitorii, mun. Balti Adresa: Str. Conev, 
nr. 7, MD-3100, mun. Balti Telefon: 231. 78389, Fax: 231. 78389 E-
mail: mostenitorii@balti.iatp.md , WEB: http://www.balti.iatp.md/mostenitorii 
Persoane de contact: Nicolae Moscalu , Vasile Garbuz  

5. Centrul Tanarului Jurnalist din Moldova (CTJM) Adresa: Casa Presei, str. Puskin 22, 
etajul 5, of. 520, Mun. Chisinau, Telefon: 373-22 23 27 36 , 079689933, Fax: -, E-
mail:ctj_moldova@yahoo.com , darieted@yahoo.com , WEB: http://www.ctj.md 
Persoane de contact: Tudor Darie, Viorica Chelban 

6. Centrul Video pentru Tineri Adresa: Str. T. Vladimirescu nr. 1/1, MD-2024,m mun. 
Chisinau Telefon: 373-446499, 446148 , Fax: 373-22 446148, E-
mail: artistudio@home.ro Persoane de contact: Larisa Glinca, Oxana Cobzac  

7. Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Soroca Adresa: Str. M. Sadoveanu nr. 21, 
MD-3006, or. Soroca Telefon: +373 230 23619 , Fax: +373 230 23619 E-
mail:info@youthsoroca.md Persoane de contact: Ion Babici, Stela Babici 

8. Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Basarabeasca Adresa: Str. Karl Marx, nr. 55 
MD-5900 , or. Basarabeasca Telefon: 297-21959 , Fax: - E-
mail: raisavoronyk@mail.ru Persoane de contact: Raisa Voroniuc  

9. Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Falesti Adresa: Str. Moldovei nr. 5, MD-
5900, or. Falesti Telefon: 259-22264 , Fax: 259-22264 E-
mail:crrtfalesti@yahoo.com Persoane de contact: Eleonora Gaina, Viorica Harea  

10. Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Cahul Impuls Adresa:Str. 31 August 1989 nr. 
7, MD-3900, or. Cahul Telefon: 299-24069, Fax: - E-
mail: lebedev_alexandr@yahoo.com ,novocain@rambler.ru Persoane de contact: 
Alexandru Lebedev, Ludmila Covalenco  

11. Centrul Comunitar Instructiv Informativ Edinet Enter Adresa:Str. Soseaua Bucovinei 
nr. 29, MD-4601, or. Edinet Telefon: 246-29400, Fax: 246-29401 E-
mail: enterdemos@yahoo.ru ,demos-ong@rambler.ru , juniiong@yahoo.com Persoane 
de contact: Liliana Samcov, Artur Ninca  

12. Centrul Regional de Resurse pentru Tineri Petresti Adresa: MD-3640, Petresti, Raionul 
Ungheni Telefon: 236-42521, Fax: 236-42521 E-
mail: vadimdadus@yahoo.comPersoane de contact: Vadim Dadus, Ludmila Franchevici  

13. Centrul de Informare si Documentare pentru Drepturile Copilului din Republica 
Moldova, CIDDC Adresa: str. E. Coca, nr. 15, MD-2008 mun. Chisinau, Republica 
Moldova. Telefon: (373-22) 71 65 98 , 74 78 13 , Fax: (373-22) 71 65 98 E-
mail: ciddc@yahoo.com Persoane de contact: Viorica Cretu, Cezar Gavriliuc 
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mailto:vadimdadus@yahoo.com
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14. Centrul Multifunctional Coleg Adresa: MD-6216, sat. Chiscareni Raionul Sangerei 
Telefon: 262-41888 , Fax: - E-
mail: coleg_chiscareni@pisem.net ,elenascout@yahoo.com Persoane de contact: Elena 
Panaguta, Gheorghe Mereuta 

15. Clubul Prietenos Copiilor si Tinerilor Adresa: MD-3933, sat. Zarnesti, Raionul Cahul 
Telefon: 299-79786, Fax: - E-mail: egreta@personal.ro Persoane de contact: Nadejda 
Dobanda 

16. Centrul de Informare si Sanatate pentru Tineri Adresa: Str. N. Testimiteanu nr. 1, MD-
4201, or. Stefan- Voda Telefon: 242-22340, Fax: 242-23236 E-
mail: iu_cheptanari@email.roPersoane de contact: Iurie Cheptanari, Ana Sirotenco  

17. Centrul de Sanatate pentru Tineri Neovita Adresa: Str. Socoleni nr. 19, MD-2020, mun. 
Chisinau Telefon: 373 22-406634 , 463728 , Fax: 373 22-406632 E-
mail: neovita@mcc.md Persoane de contact: Galina Lesco, Galina Gandrabur  

18. Centrul National Stiintifico-Practic de Sanatate Reproductiva, Genetica Medicala si 
Planificare a Familiei Adresa: Str. Buretista nr. 93, MD-2062, mun. Chisinau Telefon: 
373 22-567922 , Fax: - E-mail: - Persoane de contact: Victoria Cibotaru, Angela Parii, 
Natalia Sorici  

19. Centrul Comunitar pentru Copii si Tineri Adresa: Bd. Traian nr. 23/1, MD-2060, mun. 
Chisinau Telefon: 373 22-763597 , Fax: 373 22 -782393 E-
mail:motivationmd@yahoo.com Persoane de contact: Nicolae Besliu, Igor Mereacre  

20. Centrul National de Resurse pentru Lucratorii de Tineret Adresa: Bd. Stefan cel Mare 
nr. 73, MD-2001, biroul 320, mun. Chisinau Telefon: 373 22-232785 , Fax: 373 22 -
232785 E-mail:cnrltmoldova@yahoo.com , WEB: http://www.cnrlt.md Persoane de 
contact: Natalia Ceban  

21. Centrul Comunitar de Informare si Acces la Internet Adresa: Str. A. Lapusneanu nr. 100, 
MD-3431, Lapusna, Raionul Hancesti Telefon: 269-51237 , Fax: 269-51267 E-
mail:al21@mtc-hn.md Persoane de contact: Lidia Beznitchi, Andrei Olisevschi  

22. Centrul Regional pentru Tineri UNIT Adresa: Or. Criuleni, MD-4800 Telefon: 248-
21809 , Fax: 248-21809 E-mail: olisenco@yahoo.com Persoane de contact: Lisenco 
Olga  

23. Centrul de Reabilitare si Integrare Sociala a Tinerilor in Situatie de Risc Speranta 
Adresa: Com. Zorile, Raionul Orhei, MD-3557 Telefon: 235-69688, 235-69595, 
079579428 , Fax: - E-mail:rusvia980@yahoo.com Persoane de contact: Silvia Rusnac  

24. Centrul Regional de Tineret Comrat Adresa: Or. Comrat Telefon: 29827254, 
069179162 Fax: 298-27255 E-mail: int-sport@mtc-co.md Persoane de contact: Igor 
Crivoi, Grigore Gardinant  

25. Centrul Regional de Resurse pentru Tineri, Ungheni Adresa: Str. Ghenadie Crestiuc nr. 
7/1, MD-3600 or. Ungheni Telefon: 236-25471, 236-33684 , Fax: 298-27255 E-
mail:crrt_faclia@hotmail.com Persoane de contact: Angela Ciocirlan, Violeta 
Ermurache 

26. Centrul pentru copii si tineret Speranta-Cuizauca Liceul Teoretic Cuizauca Adresa: r-
nul Rezina s. Cuizauca Telefon: 254 46 2 94, teution@yandex.ru Persoane de contact: 
Teut Zinaida - Director de proiect 

27. Centrul de Resurse pentru Tineri ACTIV Asociatia Copiilor si Tinerilor pentru Initiative 
Viabile ACTIV Adresa: rn. Straseni s. Lozova str. I,Creanga 80 Telefon: 237 47 3 10 
Persoane de contact: Vornicescu Tamara - Director de proiect  

28. Centru de Resurse pentru Tineri Erasmus Directia Generala, Invatamint Tineret si 
Sport, Floresti Adresa: Or. Floresti, bdul. Victoriei 2, MD-5001, Telefon. 250 201 59, Fax 
250 2 14 67 Persoane de contact: Nagrineac Liudmila - Director de proiect  

29. Centrul de Resurse pentru Tineri Asociatia Obsteasca Egreta, Liceul teoretic Ion 
Creanga Adresa: MD-3933 Zarnesti, Raionul Cahul Telefon: 299-59786, 
email: egreta@personal.ro Persoane de contact: Nadejda Dobinda - Director de proiect  
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mailto:elenascout@yahoo.com
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30. Centrul de Creatie Tehnica a Elevilor or.Orhei Directia Generala, Invatamant Tineret si 
Sport Orhei Adresa: MD-3500 Or. Orhei, str. V. Mahu 91 Telefon. 235 32 4 87 
email: tehnicieni@mtc-or.md Persoane de contact: Sircovschi Veaceslav - Director de 
proiect  

31. Centrul de Resurse pentru Tineri Hirova Scoala Medie Hirova Adresa: sat. Hirova, rnul 
Calarasi. MD-4420 Telefon. 244 78 3 34 Persoane de contact: Felicia Gheorghita - 
Director de proiect  

32. Centrul de Resurse pentru Tineri Vasieni, Liceul Teoretic s. Vasieni Adresa: MD-6830, 
rn. Ialoveni, Sat. Vasieni, Str. Stefan cel Mare Telefon: 0268-44467 Persoane de contact: 
Nina Mihalache - Director de proiect  

33. Centrul de Dezvoltare Intelectuala si Creativa a Copiilor Muza Adresa: MD-4201, rn. 
Stefan Voda , or. Stefan Voda, Str. 31 August nr. 10a Telefon: tel/fax: cod 242 numar 
28334 email: aliona_sv@rambler.ru Persoane de contact: Birna Aliona - Director de 
proiect  

34. Centrul de Creatie pentru Copii Riscani Adresa: MD-5601, or. Riscani, str. 
Independentei nr. 67 Telefon: 0 256 2 40 58, email: cccriscani@mail.ru Persoane de 
contact: Mogildan Svetlana - Director de proiect Centrul de Resurse pentru Tineri 
Bahrinesti Scoala Medie de Cultura Generala, s. Bahrinesti Adresa: MD-5012, Rn. 
Floresti, s. Bahrinesti. Telefon: 250 45 3 43, email: e-mail: prodez@inbox.ru Persoane 
de contact: Bunescu Teodora - director de proiect  

35. Centrul de Resurse si Informare a Tinerilor din Tiraspol Liceul Teoretic Lucian Blaga 
Adresa: Or. Tiraspol, Str. Odessa nr. 75 Telefon: 01600 373 533 26568, 
email:clorin@mail.md Persoane de contact: Dorin Cliciuc: 079593924, Ion Iovcev - 
Director de proiect  

36. Centrul de Resurse pentru Tineri Noua Generatie Liceul teoretic Liviu Damian 
or.Riscani Adresa: MD-5600,or. Riscani, str. G. Muzicescu nr. 2, Telefon: 0256- 22963, 
0256-22258, dumitrutc@yahoo.com Persoane de contact: Tcacencu Dumitru - Director 
de proiect 

37. Centrul de Resurse pentru Tineri s. Saratenii Vechi Liceul Teoretic Vasile Aniestiade 
Adresa: MD-5830 rn. Telenesti, sat. Saratenii Vechi, Telefon: 0258 73 275 Persoane de 
contact: Victor Josan - Director de proiect  

38. Centru informativ-educativ pentru tineri Liceul Teoretic Cobani Adresa: MD-4918 , rn. 
Glodeni, sat. Cobani Telefon: 0249-72 3 37, 0249-72300, 0249-72454 tel. mob. 
069780104, 069688116 Persoane de contact: Iulia DANILA- Director de proiect  

39. Centrul de Resurse pentru Tineri s. Abaclia Liceul Teoretic Constantin Stere Adresa: s. 
Abaclia, rnul Basarabeasca, MD - 6711, str. Independentei 108 Telefon: 297 51 3 88, e-
mail: cudric_val@mail.md Persoane de contact: Stratila Valentina - Director de proiect 

40. Centrul de Resurse pentru Tineri Evrica Scoala medie sat. Sarata Noua Adresa: MD -
6324, rn. Leova, Sat. Sarata Noua, Str. Stefan cel Mare Telefon: 263-62236, 
Email. crtsnoua@mail.md Persoane de contact: Botez Lidia - Director de proiect 

41. Centrul de Resurse pentru Tineri Popestii de Sus ONG Generatia Ta Adresa: s. Popestii 
de Sus, rn. Drochia, MD-5230, Telefon: 25279939, 
email:generatiata@gmail.com Persoane de contact:Iucol Nelea - Director de proiect  

42. Centrul de Resurse pentru Tineri, Sat. Taraclia ONG VICON, Sat. Taraclia, rn. Causeni, 
MD-4336, Telefon: 0277-61504 Email: vicon70@mail.ru Persoane de 
contact:Porombrica Maia - Director de proiect 

43. Centrul de Resurse pentru Tineri, ONG Meleaguri Prutene Adresa: Sat. Balauresti, Sat. 
Balauresti, rn. Nisporeni, Telefon: 0264-48310 Persoane de contact:Proca Valentina - 
Director de proiect  

44. Centrul de Resurse pentru Tineri, ONG Gura-Ichelui, Adresa: sat. Cosernita, rn. Criuleni 
Telefon: Tel mob.: 069216601, Email:stas_sajin@mail.ru Persoane de contact: Sajin 
Stanislav - Director de proiect  
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45. Centrul de Resurse pentru Tineri, ONG Arborele Vietii Adresa: Sat. Andrusul de Sus, rn. 
Cahul Telefon: 0299-58870, 58840 Persoane de contact: Ciobanu Valentina - Director 
de proiect  

46. Centrul de Resurse pentru Tineri, ONG Viitorul, ONG Viitorul, Adresa: Sat. Badiceni, rn. 
Soroca Telefon: 0230-41263, Email: tiltu@mail.md Persoane de contact: Tiltu Rodica - 
Director de proiect  

47. Centrul de Resurse pentru Tineri Cremenciug Asociatia Parintilor si Pedagogilor 
Cremenciug, Adresa: MD-3052 , r-n Soroca s. Cremenciug Telefon:230 65-5-36, 65-5-
61, mob. 079898424 Persoane de contact: Cialic Liliana – Presedinte 

48. Centrul de Resurse pentru Tineri or. Drochia Asociatia Obsteasca Contabil Audit, 
Adresa: Or. Drochia, str. S. Plamadeala 21 Telefon: 0252-2-12-80, 0252-2-54-56 
Email: marcro@rambler.ruPersoane de contact: Croitoru Maria - presedinte  

49. Centrul de Resurse pentru Tineri Bulboaca Asociatia Obsteasca Rural-Info Adresa: r-n 
Anenii-Noi, s. Bulboaca, str. M. Eminescu 45 Telefon: 0256 48-2-31, fax. 23-1-43, 
Email: scobioala_ghenadie@yahoo.com, ao_rural_info@yahoo.com , cibulboaca@mail.
md , uikpalii@mail.ru mob. 069564111 - Scobioala Ghenadie tel. 079419708 - Palii 
Victor Persoane de contact: Scobioala Ghenadie - presedinte Palii Victor - vice 
presedinte  

50. Centrul de Resurse pentru Tineri or. Nisporeni Asociatia Obsteasca Pro Nova Adresa: 
MD-6401, or. Nisporeni, str. M. Eminescu 41 Telefon: 264 26-1-90, 2-62-28, 22-4-90 
Mob. 079790212 - Talpa Snejana 
Email:Ong_pronova@yahoo.com , genasins@yahoo.com Persoane de contact: Matasaru 
Grigore - presedinte  

51. Centrul de Resurse pentru Tineri Navirnet Asociatia Parintilor si Pedagogilor Galantus 
Adresa: s. Navirnet, r-n Falesti MD-5937 Telefon: 0259 73-3-72, 0259 73-0-33, 0259-
73379 mob. 069973282 - Gaina Adrian Email: sergiu_clct@yahoo.com Persoane de 
contact: Gaina Adrian - membru consiliul de administrare  

52. Centrul de Resurse pentru Tineri, Flocoasa Asociatia Obsteasca Eldorado, Adresa: r-n 
Cantemir, s. Flocoasa, Telefon: 0273-70613, 70-5-98 Mob. 069918842 - Ichim Diana 
Email:diana_iechim@yahoo.com Persoane de contact: Ichim Parascovia – presedinte 

53. Centrul de Resurse pentru Tineri or. Donduseni Asociatia Obsteasca Zorile Nord 
Adresa: Or. Donduseni, str. Feroviarilor nr. 8 Telefon: 0251 2-52-09 Persoane de 
contact: Harabari Ludmila 

54. Centrul de Resurse pentru Tineri Trinca Asociatia Obsteasca pentru femei si tineret 
Geneza Adresa: Rn. Edinet, sat. Trinca, Telefon: 0246-41580, 41433 Persoane de 
contact: Negrea Silvia  

55. Centrul de Resurse pentru Tineri or. Causeni Asociatia Psihologilor Adresa: Causeni, 
str. Ana si Alecsandru 18a (str. Mateevici nr. 1), MD- 4301 Telefon: 243 2-24-50 , 
22624, Fax. 243 - 23137 Persoane de contact: Afteni Ludmila - presedinte  

56. Centrul de Resurse pentru Tineri s. Calinesti Asociatia Parintilor si Pedagogilor din 
Adresa: MD-5913 s. Calinesti r-n Falesti Telefon: 259 61-3-49 
Email: elena.antarciuc@email.ro Tel: 069007855 - Belousov Ruslan 
Email:sbelousov2002@yahoo.com Persoane de contact: Antarciuc Elena - Membrul al 
consiliul de administrare 

57. Centrul de Resurse pentru Tineri s. Saseni Asociatia Obsteasca Castel, Adresa: r-n 
Calarasi, s. Saseni, Telefon: 0244-66-341 Persoane de contact: Capranov Svetlana - 
coordonatorul proiectului 

58. Centrul de Resurse pentru Tineri, s. Varnita Asociatia Parintilor si Pedagogilor Vatra, 
Adresa: s. Varnita, r-n Anenii-Noi, str. 31 august Telefon: 0265 46-1-02, 46-3-66, mob. 
069353056 Email: vstafaniuc@mail.ru Persoane de contact: Stefaniuc Veronica - 
Presedinte  
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59. Centrul de Resurse pentru Tineri sat. Siscani Asociatia Obsteasca VIVA Adresa: r-n 
Nisporeni , s. Siscani Telefon: 0 264 42-2-22, 42-4-41 Email:ooviva@mail.md Persoane 
de contact: Bodean Vladimir - presedinte  

60. Asociatia Obsteasca PRO-Vatra, Adresa: Sat. Cucoara, rn. Cahul Telefon: 0299-51495, 
079271634 Email:denisoncot@yahoo.com Persoane de contact: Denisenco Tatiana - 
Presedinte  

61. Asociatia Parintilor si Pedagogilor Aleea, Adresa: Sat. Tartaul, rn. Cantemir, MD-7338, 
Telefon: 0273-77378, mob. 079522192 Email: spetreanu@mail.ru Persoane de 
contact: Petreanu Svetlana - membru ONG  

62. ONG Comunitate Primaria satului Carabetovca Adresa: Sat. Carabetovca rn. 
Basaraebasca Telefon: 0297-56310, 56236 , 56280, Fax: 029756236 Persoane de 
contact: Cirja Claudia - director de proiect  

63. ONG Alianta intre generatii Primaria satului Chetris Rn. Falesti, Sat. Chetris, Tel 
25924052 (or. Falesti) Str. Tamara Ciobanu nr. 17 (or. Falesti), MD-5904 
Email: Gheorghesova@yahoo.com ,Sova25@hotmail.com Persoane de contact: Sova 
Gheorghe - director de proiect 

64. ONG Cutezatorii Primaria sat Hasnasenii Mari, rn. Drochia Adresa: sat Hasnasenii Mari, 
rn. Drochia Telefon: 0252-78091, Fax 0252-78444 
Email: varmari_valeriu@mail.md Persoane de contact: Varmari Valeriu - director de 
proiect  

65. ONG Raza soarelui Primaria sat. Alexanderfield Adresa: sat. Alexanderfield, Rn. Cahul 
Telefon: 0293-70333, 70238, Fax: 0293-23861 Persoane de contact: Raileanu 
Valentina - director de proiect 

66. ONG Tineretul Gagauziei Primaria sat. Congaz, UTAG Adresa: sat. Congaz, UTAG 
Telefon/Fax: 0298-294743 Mob. 079449065 - Maxim Bolgar Fax 0298-68457 
Persoane de contact: Maxim Bolgar - director de proiect  

67. ONG Viabil Plus Adresa: sat. Cornova, Rn. Ungheni Telefon: 0236-47210, 47522, 47547 
Email: cornova@mtc-un.md Persoane de contact: Zinaida Popa - director de proiect 

 
 

Anexa 2 
Lista centrelor de resurse pentru tineri finanțate din bugetul de stat 

Centre de resurse 
 

Localitatea Număr 
beneficiari 

Centrul Regional Bălţi de Resurse pentru Tineri mun.Bălţi 55 

Centrul Regional Basarabeasca de Resurse pentru 
Tineri 

Basarabeasca 91 

Centrul de Resurse pentru Tineri Causeni 50 

Centrul Regional pentru Tineri UNIT Criuleni 60 

Centrul de Resurse pentru Tineri Edinet 50 

Centrul Regional Făleşti de Resurse pentru Tineri Falesti 68 

Centrul de Resurse pentru Tineri Floresti 50 

Centrul de Resurse pentru Tineri Hancesti 39 
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Centrul de Resurse pentru Tineri Leova 270 

Centrul  Regional Orhei de Resurse pentru Tineri Orhei 50 

Centrul de Resurse pentru Tineri Riscani 50 

Centrul de Resurse pentru Tineri Sangerei 50 

Centrul Regional Soroca de Resurse pentru Tineri Soroca 100 

Centrul de Resurse pentru Tineri Straseni 40 

Centrul Regional Ungheni de Resurse pentru Tineri Ungheni 100 

Centrul Regional de Tineret Găgăuzia UTA Gagauzia 281 
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Anexa 3 

 
LISTA CENTRELOR REGIONALE ŞI LOCALE DE TINERET 

Nr DENUMIRE CENTRU 
ADRESĂ DE CONTACT 
TEL/FAX/EMAIL/WEB 

PERSOANA DE 
CONTACT 

1.  Centrul Regional 
Bălţi de Resurse 
pentru Tineri  

Str. Conev, nr. 7 MD-3100 mun. 
Bălţi,  
Tel/Fax: 231-78389 
Email: mostenitorii@hotmail.com,  
web: 
www.balti.iatp.md/mostenitorii 

Nicolae 
Moscalu-
director 
executiv 
Valentina 
Panu- 
coordinator 
programe 

2.  Centrul Regional 
Soroca de Resurse 
pentru Tineri  

Str. M. Sadoveanu, nr. 21 MD-
3006 or. Soroca  
Tel. 0230-23619,  Fax: 0230-
23619 
E-mail: info@youthsoroca.md , 
WEB: http://www.youthsoroca.md  

Stela Babici – 
director 
executiv 
 

3.  Centrul Regional 
pentru Tineri UNIT 

Or. Criuleni, MD-4800 
TEL: 248-21809, FAX: 248-21809, 
0248-25024 
EMAIL: olisenco@yahoo.com 
 

Lîsenco Olga - 
director 

4.  Centrul Regional 
Făleşti de Resurse 
pentru Tineri  

Str. Moldovei, nr. 5 MD-5900 or. 
Făleşti  
Tel: 259-22264, Fax: 259-22264   
Email: crrtfalesti@yahoo.com 

Eleonora Găină 
– director  
Viorica Harea – 
coordonator 
programe 

5.  Centrul Regional 
Basarabeasca de 
Resurse pentru 
Tineri  

Str. Karl Marx, MD-5900 nr. 55 or. 
Basarabeasca,  
Tel: 0297-25779, Fax: 0297-
25779 
Email: pheonix200556@mail.ru  

Raisa Voroniuc 
– director 
executiv 

6.  Centrul Regional 
Ungheni de Resurse 
pentru Tineri  

Str. Lacului, nr. 3 MD-3600 or. 
Ungheni 
Tel: 0236-33684, 0236-
20297,0236-20296, Fax: 0236-
33684 
Email:, faclia_un@yahoo.com  

Angela 
Ciocîrlan – 
director executi 

7.  Centrul  Regional 
Orhei de Resurse 
pentru Tineri 
 

MD-3512 com. Bieşti  r-nul Orhei 
Tel: 0235-45554, Fax: 0235-
45119  
E-mail: bineva@mtc-or.md 
web: www.mtc-or.md/bineva 

Vladimir Vlas – 
Director 
 

8.  Centrul Regional 
Cahul de Resurse 
pentru Tineri 
“Impuls” 
 

Str. Costache Negruzzi, nr. 46 MD-
3904, or. Cahul,  
Tel. 0299-33880 
e-mail: l-kovalenko@mail.ru, 
lebedev_alexandr@yahoo.com  

Ludmila 
Covalenco – 
director 

mailto:mostenitorii@hotmail.com
http://www.balti.iatp.md/mostenitorii
mailto:info@youthsoroca.md
http://www.youthsoroca.md/
mailto:olisenco@yahoo.com
mailto:crrtfalesti@yahoo.com
mailto:pheonix200556@mail.ru
mailto:faclia_un@yahoo.com
mailto:bineva@mtc-or.md
http://www.mtc-or.md/bineva
mailto:l-kovalenko@mail.ru
mailto:lebedev_alexandr@yahoo.com
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9.  Centrul Regional de 
Tineret Găgăuzia  

str. Lenin, nr. 19 MD-3805 or. 
Comrat  
Tel/Fax: 0298-28692, 27692 
Mob: 079093966 
Email: mitioglo.l@inbox.ru, indigo-
center@rambler.ru  

Petru Curu – 
Director  
Ludmila 
Mitioglo – 
coordinator  

 
 

mailto:mitioglo.l@inbox.ru
mailto:indigo-center@rambler.ru
mailto:indigo-center@rambler.ru
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ANEXA 4 

Tipuri de activități planificate de Centrele de Resurse pentru tineri (Raport CNTM) 

 
ANEXA 5 

TIPURI DE ACTIVITĂȚI REALIZATE 

 
Sursa: Raport analitic CNTM 
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Anexa 6 
MODEL DE SELECŢIE GRANTURI ȘI PARTICIPANȚI LA ACTIVITĂȚI DE TINERET 

(România) 
 
COMISIA DE SELECŢIE 
Atribuţii 
 Centralizează aplicaţiile depuse de participanţi; 
 Realizează selecţia finală a participanţilor, pe baza unei grile de evaluare.  

 
CRITERII DE ELIGIBILITATE: 
CRITERII ELIMINATORII 
Aplicanţii trebuie: 

 să fie copii/elevi/tineri; 
 să aibă vârsta între 14-35  
 să fie cetăţeni români cu domiciliul în România; 
 să fie apţi din punct de vedere medical. 

 
CRITERII DE SELECŢIE ŞI GRILA DE PUNCTARE 
 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 
maxim 

Pun
ctaj 
acor
dat 

1 Criteriul participativ 
-implicarea aplicantului în acţiuni ce sunt cuprinse în tema 
proiectului sau similare - dovedită prin adeverinţa, 
diplome, contracte de voluntariat; 
-membru în organizaţii neguvernamentale de tineret -
dovada constând în declaraţie a preşedintelui 
organizaţiei, cu semnătură şi şstampilă. 

 20 pct. 
 

 

2 Criteriul social  
- fără venituri (şomer) - dovedit prin declaraţie pe proprie 
răspundere.                                
 - tineri din mediul rural – dovedit prin acte de identitate.  

20 pct. 
 

 

3 Criteriul motivaţional  
-scrisoare de intenţie (maxim 1 pagină) (Formular 
Anexat)  

40 pct.  

4 Criteriul adecvării la domeniu  
-criteriul teoretic - dovezi ale cunoştinţelor şi 
competenţelor în domeniu* 
-criteriul aplicativ - dovezi ale abilităţilor şi experienţei în 
domeniu ** 

20 pct.  

 TOTAL 100 
pct. 

 

Notă: -Documentele justificative reprezentând dovezi ale criteriilor teoretice si aplicative 
vor fi scanate şi transmise prin poşta electronică împreună cu celelalte documente. 
*) - dovedit prin CV / diplome / certificate / adeverinţe  care atestă cunoştinţe în domeniul 
temei proiectului. 
**) - dovedit prin diplome / certificate / adeverinţe privind participări la ateliere, seminarii, 
simpozioane, concursuri în domeniu 
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MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:  

Înscrierea participanţilor pentru tabăra naţională se realizează în baza următoarelor 
documente: 

 

A) - formularul tip de înscriere (formular anexat)  
B) – documentul de identitate (CI) - în copie;  
C) – diplome / certificate / adeverinţe /contracte de voluntariat/ declaraţii etc.– în copie; 
D) – curriculum – vitae. 

 
 Se completează formularul de înscriere tipizat şi se transmite către DJST/DSTMB, 
însoţit de documentele solicitate. 

 
 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE 
Înscrierile încep la data de  ............... şi se termină la data de ................................... 

 
 
REGULAMENT: 

 candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei în limita locurilor disponibile. 
 rezultatele selecţiei, ce va stabili participanţii la tabăra naţională, vor fi postate pe 

site-ul DJST/DSTMB; 
 vor fi informaţi în legătură cu participarea numai candidaţii admişi; 
 în cazul în care un beneficiar selectat îşi anunţă intenţia de a renunţa să participe, 

acesta va fi înlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezervă; 
 masa şi cazarea participanţilor va fi asigurată de către DJST/DSTMB, în cadrul 

Centrelor de agrement, transportul va fi asigurat de către participanţi.  
 fiecare participant poate depune un singur formular de înscriere; 
 nu se iau în considerare formularele incomplete (nu sunt validate); 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



305 
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Proiect 

 

 

Standarde de calitate pentru serviciile 

prestate de Centrul de tineret 
 

 

INTRODUCERE 

 

Centrul de tineret (în continuare, Centrul) este un serviciu comunitar deschis tuturor categoriilor 

de tineri, care are misiunea de a le asigura informarea, orientarea, consilierea, educatia si petrecerea 

timpului liber, contribuind la pregătirea integrării sociale si profesionale. 

 

Centrul trebuie văzut ca un serviciu general de proximitate, ca o primă interfată cu problematica si 

preocupările tinerilor – care se află în legatură cu alte servicii specializate din comunitate/din alte 

localităti atunci când nevoile tinerilor depăsesc sfera sa de competentă. Astfel, Centrul va trebui să 

colaboreze cu servicii sociale – pentru orientarea tinerilor aflati în dificultate – cu institutii 

medicale, cu unităti de învătămînt, cu servicii specializate de asistență socială, inclusiv de consiliere 

pe probleme specifice, cu centre de recuperare si reeducare etc. 

 

Atributul de „serviciu deschis tuturor tinerilor” determină functii generale si implicit standarde de 

calitate structurate din perspectiva nevoilor masei largi de tineri. Experienta altor tări demonstreaza 

că tinerii, chiar si cei cu probleme sociale, de sănătate sau de educatie, se adresează din proprie 

initiativă mai usor serviciilor „pentru toti” decît serviciilor specializate.  

 

De aceea nu poate fi conceput un sistem de servicii pentru tineri fără aceste centre prietenoase, 

accesibile tuturor, în care tînărul învată să se informeze, să-si identifice eventualele probleme si 

dificultăti, si să se implice el insusi în rezolvarea lor. 
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Principiile care stau la baza organizării si functionării Centrului de tineret sunt: 

 

1. PRINCIPIUL ACCESIBILITĂTII 

Centrul asigură accesul deplin si nemijlocit al tinerilor la serviciile sale. 

 

2. PRINCIPIUL NON-DISCRIMINĂRII 

Centrul este deschis fiecărui tînăr, indiferent de sex, rasă, nationalitate, orientare religioasa, 

stare de sanatate, nivel de educatie, situatie sociala sau de altă situatie. 

 

3. PRINCIPIUL CONFIDENTIALITĂTII 

Centrul respecta anonimatul solicitantilor si confidentialitatea discutiilor individuale din 

activitatile de informare, consiliere si orientare. 

 

4. PRINCIPIUL RESPECTĂRII DEMNITĂTII SI PERSONALITĂTII FIECĂRUI TÎNĂR 

Fiecare tanar care se adreseaza la Centru este tratat de catre personalul centrului cu respect si 

consideratie si sprijinit in identificarea si satisfacerea nevoilor sale de informare, consiliere si 

sprijin. 

 

5. PRINCIPIUL COMUNICĂRII  

Personalul Centrului aplica in relatia cu tanarul o comunicare eficienta, respectandu-i dreptul la 

informare si la exprimarea opiniei, la sesizari si reclamatii si fiind receptiv la propunerile 

acestuia referitoare la activitatea Centrului. 

 

6. PRINCIPIUL PARTICIPĂRII 

Centrul asigura participarea directa a tinerilor la activitati si la procesul de luare a deciziilor care 

il privesc in mod personal sau care se refera la activitatea centrului in ansamblul sau. 

 

Scopul standardelor de calitate pentru serviciile prestate de Centrul de tineret este de: 

a) a descrie detaliat standardele de calitate, de care fiecare Centru trebuie să tină cont în 

activitatea sa; 

b) a promova informarea, educația pentru sănătate, bunăstarea şi calitatea vieţii beneficiarilor 

Centrului; 

c) a oferi standarde stabile, măsurabile şi aplicabile. 

 

Standardele de calitate sunt destinate să asigure: 

a) respectarea drepturilor tinerilor din comunitate; 

b) oferirea unor servicii eficiente şi adecvate de către personalul Centrului; 

c) susţinerea bunei practici prin intermediul structurilor şi politicilor organizaţionale.  

 

 

I. MISIUNEA SI ACCESUL LA SERVICIILE CENTRULUI DE TINERET 

 

    

1. Misiunea Centrului de tineret  

Centrul de tineret are o prezentare scrisă a misiunii si un ghid al tînărului beneficiar care 

precizează clar serviciile oferite. 

 

 

REZULTAT  

Fiecare tînar cunoaste misiunea Centrului si serviciile de care poate beneficia, si are acces la 

informatii si îndrumare în acest sens. 
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Proceduri de implementare 

1.1. Centrul are o prezentare scrisă a misiunii sale si include:  

 definitia Centrului; 

 scopul; 

 obiective; 

 principii. 

1.2. Enuntul misiunii are o formă care poate să fie înteleasă de toti membrii echipei de personal si 

de orice tînar benfeciar. 

1.3. Textul este afisat într-un loc vizibil – accesibil în egală măsură vizitatorilor si personalului. 

1.4. Sunt disponibile pliante sau copii xerox ale misiunii în sala de primire a publicului si în 

birourile personalului. 

1.5. Toate persoanele (angajati si voluntari) care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Centrului 

cunosc continutul misiunii. 

1.6. Ghidul pentru tînăr prezintă într-un mod accesibil informatii cu privire la:  

 scopul si obiectivele Centrului; 

 serviciile oferite; 

 drepturile si responsabilitătile beneficiarilor; 

 informatii practice despre cum îsi poate exprima opinia sau face o reclamatie. 

1.7 Misiunea este revizuită, actualizată si, dacă este necesar, modificată cu regularitate, cel putin o 

data pe an.  

 

 

 

2. Accesul la serviciile Centrului de tineret  

Centrul are proceduri clare si transparente de acces, care se bazează pe dorinta tînărului si 

interesul acestuia fată de serviciile oferite. 

 

 

REZULTAT  

Tînărul primeste la cerere informatii si îndrumări pentru a participa la activitătile Centrului. 

 

Proceduri de implementare 

2.1. Centrul evidentiază faptul că fiecare tînăr are acces gratuit la activitătile curente de informare, 

orientare si consiliere, fără o programare prealabilă, în intervalul de timp stabilit pentru accesul 

publicului. 

2.2. Accesul la serviciile specializate – de exemplu activităti de pregătire pentru integrarea 

profesională, cercuri diferite pentru timpul liber, grupuri de suport – se obtine pe bază de cerere 

scrisă completată si semnată de tînăr. 

2.3. Centrul are un orar de functionare afisat într-un loc vizibil. 

2.4. La sediul Centrului există un ghiseu de primire a tinerilor la care ei se pot adresa fără a fi 

obligati să-si decline identitatea. 

2.5. La sediul Centrului sunt disponibile formulare de înscriere la activitătile specializate.  
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II. SERVICIILE CENTRULUI  DE TINERET 

 

 

3. Informarea directă  

Centrul asigură accesul direct la informare în domeniile: învătămînt, drepturile omului şi 

educatie pentru democraţie, sănătate, timp liber, integrare profesională, protecţie socială, etc. În 

acest scop fiecare Centru dispune de un fond documentar si culege, prelucrează si pune la 

dispozitia tînărului informatii actualizate într-o formă accesibilă lor. 

 

 

REZULTAT  

Fiecare tînăr care se adresează Centrului cu o solicitare de informatii primeste răspuns si este 

orientat dacă este cazul către surse de informare complementare. 

 

Proceduri de implementare 

3.1. În Centru se desfăsoară o activitate documentară care include: 

 organizarea informatiei - se stabilesc domeniile de informare pentru tineri si temele de 

interes în cadrul fiecărui domeniu; 

 culegerea de date - se identifiă surse de informare si se culeg informatii care să 

corespundă temelor de interes; 

 prelucrarea informatiilor - se realizează sinteze, se scriu anunturi, etc. într-un limbaj 

accesibil tinerilor; 

 toate aceste materiale prelucrate se organizează pe domenii, într-un mod usor de folosit 

(dosare tematice, avizier, bază de date pe calculator). 

3.2. Fiecare tînăr care solicită informatii este îndrumat să consulte materialele informative existente 

si adresele altor surse de informare. 

3.3. Personalul este pregătit să efectueze activitatea documentară. 

3.4. Personalul este pregătit să comunice cu tînărul si să-l îndrume în accesarea informatiei. 

 

 

 

4. Informarea colectivă  

Centrul organizează periodic activităti de informare colectivă a tinerilor pe teme considerate de 

interes public. 

 

 

REZULTAT  

Tinerii primesc informatii despre subiectele de maxim interes si pot pune întrebări specialistilor 

care sustin activitătile de informare colectivă. 

 

Proceduri de implementare 

4.1. Centrul identifică temele de maxim interes pentru mai multi tineri. 

4.2. Centrul organizează reuniuni de informare sustinute de specialisti care pot răspunde întrebărilor 

tinerilor legate de tema respectivă. Reuniunile pot avea loc la sediul Centrului sau în scoli, cămine 

culturale, etc. 

4.3. Centrul organizează publicitate social-informativă prin toate mijloacele mass-mediei. 
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5. Consilierea si îndrumarea beneficiarilor 

Centrul asigură consilierea generală si, în măsura posibilitătilor, consilierea specializată, precum 

si referirea solicitantilor către alte institutii si servicii competente, care completează sprijinul 

oferit direct la sediul acestuia. 

 

 

REZULTAT  

Fiecare tînăr care se adresează Centrului cu o solicitare de sprijin personalizat este ascultat si 

consiliat de un specialist, si, în functie de problematica sa este referit în cel mai scurt timp către 

consultantă specializată fie în cadrul Centrului, fie la alte servicii care îl pot ajuta. 

 

Proceduri de implementare 

5.1. În timpul programului de functionare cu publicul la sediul Centrului este disponibil să discute 

cu tinerii cel putin un consilier, care cunoaste psihologia tînărului, metodele de comunicare cu 

acesta si ansamblul problemelor cu care tînărul se confruntă. 

5.2. În cadrul Centrului functioneaza (optional) cabinete de consiliere si orientare specializată, pe 

probleme juridice, psihologice, sociale, profesionale, etc. 

5.3. La Centru există o listă operativă actualizată a institutiilor si organizatiilor care pot oferi suport 

sau consiliere (în completarea serviciilor de consiliere specializată oferite direct), cu precizarea 

problemelor în rezolvarea cărora se pot implica. 

5.4. Personalul Centrului la primirea beneficiarilor este pregătit să utilizeze această listă. 

5.5. Fiecare tînăr care solicită sprijin este orientat către cele mai potrivite servicii si este încurajat să 

le contacteze. 

5.6. Centrul dezvoltă parteneriate si încheie acorduri de colaborare cu institutiile si organizatiile din 

listă.  

5.7. Personalul Centrului este pregătit să comunice cu tînărul, inclusiv cu cel aflat în situatie de 

criză/urgentă si să-l îndrume în contactarea serviciilor. 

 

 

 

6. Educatie pentru sănătate 

Centrul asigură educatia non-formală pe probleme de sănătate, prin difuzare de materiale 

informative, organizare de sesiuni de informare si de grupuri de suport pentru anumite categorii 

de tineri aflați în situații de risc: tineri consumatori de substanțe psihoactive (tutun, alcool și 

droguri),  mame minore, solitare, victime ale traficului/abuzului sexual. 

 

 

REZULTAT  

Fiecare tînăr care se adresează Centrului este ajutat să-si îmbunătătească cunostintele si atitudinea 

personală fată de propria stare de sănătate, să cunoască si să evite factorii de risc, să depăsească 

anumite situatii de criză care îi pun în pericol sănătatea. 

 

Proceduri de implementare 

6.1. La Centrul sunt disponibile materiale informative, realizate în centru sau puse la dispozitie de 

unităti medicale sau de promotorii unor campanii de informare. 

6.2. Materialele de informare sunt expuse la îndemîna tinerilor si sunt multiplicate în suficiente 

exemplare pentru ca tinerii să le primească în mod gratuit. 

6.3. În functie de nevoile tinerilor se organizează grupuri de suport, moderate de un specialist (cadru 

medical, psiholog, etc) care respectă anonimatul si confidentialitatea. 

6.4. Tinerii cu disabilităti sunt încurajati si ajutati să înteleagă si să controleze dizabilitatea sau 

boala fiecăruia în dependentă de vîrstă, nivelul de dezvoltare, nevoi si dorinte individuale. 
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6.5. Pentru situatii care depăsesc competentele Centrului, tinerii sunt orientati către alte servicii din 

comunitate si alte organizatii în problemele cu care se confruntă tineretul. 

6.6. Centrul organizează sesiuni de informare pe teme de educatie sexuală si contraceptiva, educatie 

antidrog/antitabac/antialcool, sau pe alte teme solicitate de tineri. 

6.7. Centrul tine evidenta temelor de interes pentru tineri în domeniul educatiei pentru sănătate, cu 

respectarea anonimatului. 

 

 

 

7. Educatie pentru democratie  

Centrul asigură educatia si informarea beneficiarilor în spiritul valorilor democratice, în vederea 

formării unor cetăteni activi, implicati în viata societătii. 

 

 

REZULTAT  

Fiecare tînăr care se adreseaza Centrului este consultat si antrenat în activităti prin care îsi exprimă 

opinia, participă la viata comunitătii, îsi cunoaste si îsi exercită drepturile de cetătean.   

 

Proceduri de implementare 

7.1. La Centru sunt disponibile materiale informative, realizate în centru sau puse la dispozitie de 

promotorii unor campanii de informare despre drepturile omului. 

7.2. Materialele de informare sunt expuse la îndemana tinerilor si sunt multiplicate în suficiente 

exemplare pentru ca tinerii să le primească în mod gratuit. 

7.3. Centrul organizează periodic dezbateri publice, întîlniri cu autoritătile locale, prezentări ale 

unor modele de succes. 

7.4. Centrul organizează sedinte de informare sustinute de juristi pe teme legate de drepturile 

omului, legislatia familiei, etc. în care acestia răspund întrebărilor concrete ale tinerilor. 

7.5. Centrul promovează voluntariatul la diferite activităti cu caracter social din comunitate. 

7.6. Centrul stimulează tinerii să-si exprime opinia despre anumite proiecte ale comunitătii. 

7.7. Centrul consultă si sprijină tinerii să înfiinteze asociatii care să iî reprezinte. 

7.8. Centrul tine evidenta temelor de interes pentru tineri în domeniul educatiei pentru democratie. 

7.9. Centrul asigură crearea si functionarea unui grup reprezentativ al tinerilor care exprimă 

interesele acestora în structurile de conducere si administrare ale Centrului. 

7.10. Centrul dezvoltă relatii de parteneriat cu autorităti locale, organizatii neguvernamentale, 

egenti economici, alti actori comunitari. 

 

 

 

8. Dezvoltarea deprinderilor de viată independentă 

Centrul asigură pregătirea pentru viata de adult pe plan personal, social si profesional, 

contribuind la responsabilizarea fiecărui tînăr fată de propriul viitor si la o integrare socială 

reusită. 

 

 

REZULTAT  

Fiecare tînăr care se adreseaza Centrului este ajutat să îsi formeze si să îsi dezvolte deprinderi 

pentru viata cotidiană, pentru folosirea resurselor comunitătii, pentru viata în familie si în societate, 

pentru activitatea individuală si muncă. 

 

Proceduri de implementare  

8.1. La Centru sunt disponibile materiale informative, realizate în centru despre resursele 

comunitare (adrese utile), familie, relatii de muncă, comunicare, comportament în societate, etc. 

8.2. Lista de adrese utile este permanent actualizată. 
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8.3. Materialele de informare sunt expuse la îndemana tinerilor si sunt multiplicate în suficiente 

exemplare pentru ca tinerii să le primească în mod gratuit. 

8.4. Centrul organizează lunar dezbateri pe teme propuse de tineri despre:  

 rezolvarea problemelor cu care se confruntă; 

 determinarea scopului si a prioritătilor (???); 

 modul de luare a deciziilor informate; 

 managementul emotiilor si stresului; 

 managementul timpului si banilor; 

 supravietuire (pregătirea mîncării, focului, orientare, amenajarea adapostului, acordarea 

primului ajutor) 

 educatia pentru sănătate, etc. 

8.5. Centrul organizează sedinte de informare sustinute de juristi pe teme legate de legislatia muncii 

si relatiile de muncă, închirierea unei locuinte, obtinerea unui credit, etc. 

8.6. Prin toate activitătile Centrului se promovează participarea si responsabilizarea tinerilor,  

dezvoltarea stimei de sine si a încrederii în propria capacitate de a evolua. 

 

 

 

9. Pregătirea pentru integrarea profesională  

Centrul asigură pregătirea fiecărui beneficiar, la cererea acestuia, integrarea activă pe piata 

muncii, punîndu-i la dispozitie: orientare profesională, oferte actualizate de cursuri de pregătire 

initială si de specializare, oferte de locuri de muncă, asistentă pentru scrierea unui Curriculum 

vitae si comportament la interviu, informare cu privire la legislatia muncii. 

 

 

REZULTAT  

Fiecare tînăr care solicită sprijin pentru pregătire profesională beneficiază de orientare scolară si 

profesională, de informatii despre programe de formare în meserii cerute pe piata muncii si validate 

conform legii, precum si de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă, pentru angajare si adaptare la 

cerintele postului. 

 

Proceduri de implementare 

9.1. La Centru sunt disponibile materiale informative despre oferte de formare si de locuri de muncă 

disponibile, realizate în centru sau puse la dispozitie de organizatori de cursuri sau angajatori. 

9.2. Materialele de informare sunt expuse la îndemîna tinerilor si sunt multiplicate în suficiente 

exemplare pentru ca tinerii să le primească în mod gratuit. 

9.3. În functie de nevoile tinerilor, Centrul organizează grupuri de lucru pentru simularea unui 

interviu si pregatirea CV-ului. 

9.4. Centrul dezvoltă relatii de parteneriat cu alte institutii si organizatii care au ca obiect de 

activitate calificarea/recalificarea profesională, intermedierea angajării, precum si cu potentiali 

angajatori. 

9.5. Fiecare tînăr care si-a finalizat studiile sau pregatirea profesională este ajutat să găsească un loc 

de muncă corespunzător asteptărilor tînărului si pregătirii sale. 

9.6 Fiecare tînăr este sprijinit să constientizeze importanta formării permanente si a perfectionării 

profesionale de-a lungul întregii vieti. 

 

 

 

10. Petrecerea timpului liber  

Centrul asigură activităti de petrecere a timpului liber, conform intereselor beneficiarilor. 
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REZULTAT  

Fiecare tînar are acces la servicii de petrecere a timpului liber în cadrul Centrului si/sau în 

comunitate, dezvoltandu-si abilitătile de organizare eficientă a timpului liber în deplin acord cu 

personalitatea sa, precum si la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială si emotională a acestuia. 

 

Proceduri de implementare 

10.1. Centrul organizează cel putin o sală de recreere, dotată cu TV, video, calculator, jocuri. 

10.2. În măsura posibilitătilor, dacă tinerii sunt interesati si există resurse în acest scop, Centrul 

organizează diferite cluburi/cercuri cultural-artistice, sportive, stiintifice, etc. 

10.3. Centrul elaborează un curriculum tematic conform vârstei si intereselor, are întocmit orarul de 

activitate. 

10.4. Centrul creaza baza materială care asigură mediul de desfăsurare a activitătilor. 

10.5. Centrul elaborează baza de date a serviciilor prestate la diferite nivele (local, regional, 

naâional, etc). 

10.6. Centrul realizează studii anuale a intereselor tinerilor. 

10.7. Centrul editează materiale informative pe domenii de interes (turistic, ecologic, distractiv, 

artizanat, tehnic, distractiv, limbi străine, mass-media, etc). 

 

 

III. EXPRIMAREA OPINIEI SI RECLAMATII 

 

 

11. Exprimarea opiniei  

Centrul are elaborat un set de proceduri care exprimă opinia tinerilor. Opiniile acestora sunt 

luate în consideratie în toate activitătile Centrului. 

 

 

REZULTAT  

Centrul este un serviciu în care se cunosc si se respectă opiniile tinerilor din comunitate. 

 

Proceduri de implementare 

11.1. Centrul elaborează anumite formulare-tip, usor de completat, pentru cunoasterea opiniei 

fiecărui tînăr care se adresează Centrului. 

11.2. Centrul asigură o cutie de sugestii si opinii, care se plasează într-un loc vizibil în cadrul 

sediului său. 

11.3. Săptămînal, fiecare angajat efectuează un raport privitor la opiniile tinerilor care s-au adresat 

Centrului, pe baza formularelor tip si a mesajelor din cutia de sugestii si opinii. 

11.4. În sedintele organelor de conducere ale Centrului se discută propunerile tinerilor si se stabilesc 

măsuri concrete de punere în practică. 

 

 

 

12. Sesizări si reclamatii  

Centrul dispune de un sistem de primire, înregistrare si solutionare a reclamatiilor destinate să 

asigure că tînărul sau reprezentanul acestuia poate înainta reclamatii cu privire la orice aspect al 

serviciilor oferite sau la care se facilitează accesul. Persoana care a făcut sesizarea sau 

reclamatia este informată periodic cu privire la derularea procesului de solutionare si primeste 

un răspuns în scris din partea Centrului, nu mai tîrziu de 30 zile de la data depunerii 

sesizării/reclamatiei. 
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REZULTAT  

Tinerii care beneficiază de serviciile Centrului cunosc procedurile privind modalitatea de a efectua 

sesizări sau reclamaţii, precum şi drepturile pe care le au cu privire la informarea asupra rezolvării 

şi primirea răspunsului. 

 

Proceduri de implementare 

12.1. Centrul stabileste proceduri scrise privind efectuarea, înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor şi 

reclamaţiilor referitoare la serviciile oferite sau al căror acces îl facilitează. Copii ale acestor 

proceduri sunt puse la dispozitia tinerilor într-un format corespunzător vîrstei lor. 

12.2. Procedurile trebuie să garanteze cel puţin următoarele:  

 modalitatea de înregistrare a sesizărilor şi reclamaţiilor;  

 informarea celui ce a făcut sesizarea/reclamaţia asupra stadiului şi modului de soluţionare 

a cazului;  

 durata maximă în care persoana în cauză primeşte răspunsul;  

 excluderea posibilităţii ca persoana care a fost reclamată să se implice în rezolvarea 

cazului, în timp ce reclamantul si alte persoane interesate pot fi ascultate pe marginea 

problemei în cauză; 

 cum poate fi depusă o contestatie, în cazul în care reclamantul nu este multumit de 

rezultat; 

 excluderea oricăror represalii asupra celor care efectuează sesizările/reclamaţiile. 

12.3. Procedurile cu privire la depunerea reclamatiilor iau în consideratie nevoile specifice ale 

persoanelor cu disabilităti. Centrul organizează accesul la serviciile de traducere, interpretare si 

comunicare pentru cei care au nevoie de aceste servicii. 

12.4. Centrul afisează într-un loc vizibil procedurile privind efectuarea, înregistrarea şi soluţionarea 

sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la serviciile oferite sau al căror acces îl facilitează. 

12.5. Directorul Centrului desemnează o persoană care să ţină o evidenţă clară a sesizărilor şi 

reclamaţiilor (cereri, rezolvări, informarea petiţionarilor, etc). 

12.6. În sedintele organelor de conducere ale Centrului se discută cel putin trimestrial si ori de cîte 

ori este nevoie situatia sesizărilor şi reclamaţiilor şi se consemnează concluziile în registrul de 

sesizări şi reclamaţii. 

 

 

IV. ORGANIZAREA SI MANAGEMENTUL CENTRULUI 

 

 

13. Amplasarea geografică  

Centrul este un serviciu amplasat în comunitate, în proximitatea beneficiarilor, astfel încît 

accesul tinerilor să fie usor de realizat. 

 

 

REZULTAT  

Tinerii care au nevoie de serviciile Centrului pot ajunge cu usurintă la centru, fără a se deplasa pe 

distante mari. 

 

Proceduri de implementare 

13.1. Amplasarea geografică a Centrului facilitează accesibilitatea, socializarea si integrarea socială 

a tinerilor, răspunzînd nevoilor identificate ale acestora. În functie de posibilitîtile locale, Centrul se 

amplasează într-un sediu central independent sau pe lîngă o scoală, cămin cultural sau altă institutie 

de interes public. 

13.2. Sediul Centrului este vizibil publicului, aceasta realizîndu-se printr-un panou/afisaj 

corespunzator. 
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13.3. Pentru activităti specifice (sportive sau culturale) Centrul poate avea, pe lîngă locatia 

principală, si alte sedii secundare, ale căror adrese trebuie să fie afisate într-un loc vizibil la sediul 

principal. 

 

 

 

14. Spatiul interior al Centrului  

Spatiul în care se organizează activitătile Centrului cuprinde cel putin o cameră de primire si 

informare a beneficiarilor, un birou de consiliere/orientare, o cameră pentru activităti de timp 

liber, un grup sanitar, un birou pentru personal. Alte dotări ale Centrului pot fi: bibliotecă, 

panouri de afisaj, mese modulare si scaune, calculatoare pentru beneficiari si pentru personal, 

internet, alte echipamente pentru activitătile culturale si sportive specifice. 

 

 

REZULTAT  

Serviciile Centrului sunt orefite într-un spatiu corespunzător ca marime, amenajare si dotare 

tehnico-materială. 

 

Proceduri de implementare 

14.1. Centrul are un spatiu încăpător destinat primirii publicului si discutiei cu tinerii, în care există 

un ghiseu/o masă pentru personalul de serviciu, scaune în număr suficient, mese pentru public, cel 

putin un computer pentru acces publicului. 

14.2. În sala de primire există rafturi pentru documente si panouri de afisaj. 

14.3. Camera pentru activităti de timp liber (club) este dotată cu calculatoare si internet, televizor si 

videorecorder pentru vizionare de filme artistice si educative, mese pentru activităti de grup. Dacă 

există posibilităti, se pot amenaja mai multe camere pentru activităti de timp liber pentru diferite 

cercuri culturale si stiintifice. 

14.4. Personalul are la dispozitie un birou de lucru, în care se află si documenatia internă cu privire 

la functionarea centrului, rapoartele de evaluare, registrul de sesizari, etc. 

14.5. În exterior se recomandă amenajarea de spatii de discutie în aer liber si de terenuri pentru 

activităti sportive. 

14.6. Centrul dispune de echipament de bază pentru activităti culturale si sportive, pe care îl poate 

închiria tinerilor pe timpul activitătilor din centru. 

 

 

 

15. Igienă si sigurantă  

Centrul cuprinde spatii interioare si exerioare în care se respectă normele de igienă si sigurantă, 

dispune de dotări corespunzătoare pentru activităti desfăsurate în colectivitate. 

 

 

REZULTAT  

Tinerii beneficiază de un mediu sănătos si sigur, avînd posibilitatea să-si însusească si să aplice 

normele de igienă a spatiului, de protectie si pază contra incendiilor, de utilizare corespunzătoare a 

echipamentelor de calcul si a aparaturii electronice. 

 

Proceduri de implementare 

15.1. Centrul are autorizatie de functionare de la instantele responsabile de sănătatea publică. 

15.2. Toate sălile destinate publicului si personalului si grupurile sanitare sunt igienizate zilnic. 

15.3. Centrul respectă si afisează normele de pază contra incendiilor. 

15.4. Centrul desemnează un membru al echipei ca responsabil cu verificarea periodică a aplicării 

regulilor de igienă si protectie. 

15.5. Echipamentele electrice au instructiuni afisate despre utilizarea în sigurantă. 
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15.6. Tinerii sunt antrenati în activităti de întretinere si curătenie. 

15.7. Centrul respectă toate reglementarile existente în Republica Moldova pentru functionarea 

sigura a institutiilor de interes comunitar (scoli, grădinite, cămine culturale, etc). (???) 

 

 

 

16. Structura personalului Centrului  

Structura si numărul personalului din cadrul Centrului sunt adecvate în raport cu misiunea 

acestuia, cu numărul de tineri si cu nevoile specifice ale acestora. 

 

 

REZULTAT  

Fiecare tînăr care se adresează Centrului beneficiaza de servicii de calitate oferite de personal 

calificat. 

 

Proceduri de implementare 

16.1. Centrul dispune de. 

 Director; 

 personal specializat; 

 personal administrativ, si  

 voluntari. 

16.2. Centrul asigură un număr de personal corespunzător activitătilor desfăsurate.  

16.3. Centrul angajează personalul prin concurs, cu respectarea legislatiei în vigoare. 

16.4. Centrul angajează personal cu abilităti, cunostinte, calificări si experientă care sunt necesare 

pentru a oferi servicii de calitate. 

16.5. Centrul dispune de toate documentele care atestă pregătirea si experienta personalului, în 

conformitate cu cerintele legale si fiselor de post. Fiecare angajat are un dosar care include: copii 

ale documentelor de identitate si de studii, lucrarea de concurs, evaluări periodice, contractul de 

muncă, etc. 

16.6. Fiecare persoană angajată are o fisă de post care precizează atributiile, drepturile si 

responsabilitătile lor, precum si relatiile de colaborare în cadrul echipei. 

 

 

 

17. Instruirea personalului  

Personalul Centrului participă la instruire pentru a-şi dezvolta şi perfecţiona abilităţile 

profesionale, astfel încît interventia acestora să fie de înaltă calitate. 

 

 

REZULTAT 

Fiecare membru al echipei de personal, inclusiv directorul centrului au competentele si cunostintele 

necesare unei bune functionări a Centrului si participă periodic la perfectionare si specializare. 

Centrul dispune de o procedură de instruire al personalului, prin organizarea unui curs introductiv si 

formare continuă gratuită. 

 

Proceduri de implementare 

17.1. Centrul elaborează si dispune de o strategie de instruire a personalului, inclusiv oportunităţi de 

instruire în comun cu tinerii.  

17.2. Programele de instruire sunt bazate pe nevoile identificate de instruire, de politica şi practica 

de lucru cu tineretul, cercetărilor în domeniu, precum şi practica bună. Nevoile de instruire ale 

personalului, precum si a tinerilor se analizează anual pentru a argumenta noile tipuri de cursuri 

care urmează a fi organizate. 
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17.3. Centrul asigură ca instruirea să fie organizată într-un mod în care să încurajeze şi să faciliteze 

participarea personalului.  

17.4. Personalul specializat beneficiază de instruire specială cu privire la diferite subiecte cheie, 

dacă este cazul, în dependenţă de nevoile specifice ale tinerilor.  

17.5. Centrul păstrează evidenţa tuturor instruirilor de care a beneficiat fiecare din personal. 

Informatia cu privire la participarea la instruiri si rezultatele obtinute se păstrează în dosarul 

personal al angajatului. 

 

 

 

18. Voluntariatul  

Centrul promovează activitatea de voluntariat a spacialistilor si a membrilor comunitătii care 

doresc să se implice în activităti de tineret. 

 

 

REZULTAT 

Activitatea Centrului este cunoscută în comunitate si membrii comunitătii doresc să se implice 

voluntar în beneficiul tinerilor. 

 

Proceduri de implementare 

18. 1. Angajarea de voluntari se face în conformitate cu prevederile legii. 

18.2. Pentru ca un program de voluntariat să fie de calitate este necesară îndeplinirea următoarelor 

conditii: 

- se stabilesc în prealabil obiectivele operationale ale programului de voluntariat, rezultatele 

dorite si tipurile de activităti avînd în vedere încadrarea lor în misiunea, obiectivele si 

principiile de functionare ale Centrului; 

- se realizează o diferentiere clară între functiile si atributiile voluntarilor si cele ale 

personalului, astfel încît să nu se creeze confuzii, suprapuneri de rol sau deresponsabilizari; 

- cordonarea si supervizarea activitătii voluntarilor se face de către membri ai echipei de 

personal, nominalizati de directorul Centrului înainte de începerea programului de 

voluntariat; 

- voluntarii trebuie să respecte si să promoveze principiile etice si ale muncii în echipă si să 

asigure confidentialitatea; 

- selectia voluntarilor se face după stabilirea cerintelor, a competentelor si calitătilor necesare 

pentru programul respectiv (o analiza a postului ca si în cazul selectiei personalului) si după 

verificarea modului în care persoanele doritoare să lucreze ca voluntari îndeplinesc 

conditiile de sănătate, moralitate si sunt capabile să facă fată cu succes programului; 

- fiecare voluntar va fi pregătit obligatoriu pentru respectarea regulamentului intern al 

Centrului; 

- directorul Centrului se va preocupa de crearea si mentinerea unor relatii foarte bune între 

personal si voluntari; 

- munca voluntară va fi evaluată periodic pe parcursul programului ăs la finalul acestuia, 

tinîndu-se cont de gradul de satisfactie a tinerilor beneficiari, a personalului si a voluntarilor. 

 

 

 

19. Politici eficiente 

Centrul dispune de politici si planuri eficiente actualizate pentru a promova prestarea serviciilor 

de înaltă calitate. 
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REZULTAT 

Serviciile Centrului corespund Strategei si Planului de activităti permanent actualizate si revizuite, 

care oglindesc necesitătile identificate ale tinerilor din comunitate. 

 

Proceduri de implementare 

19.1. Centrul dispune de un plan de dezvoltare si realizare a activitătilor sale pentru tinerii din 

comunitate care necesită astfel de servicii. 

19.2. Politicile si procedurile Centrului promovează o abordare de parteneriat cu serviciile sociale 

din comunitate si alte organizatii în problemele cu care se confruntă tineretul, implicăndu-i în acest 

sens si pe ei însusi în asigurarea bunăstării lor. 

19.3. Planurile si politicile Centrului sunt disponibile la cerere pentru toate persoanele interesate. 

19.4. Centrul redeve planurile si politicile lui prin prisma noilor cercetări în domeniu, a rezultatelor 

inspectiei si perfectării practicilor pentru a se asigura că ele rămîn actuale si relevante pentru 

nevoile schimbătoare ale tinerilor. 

 

 

 

20. Monitorizarea si evaluarea activitătilor Centrului 

Centrul dispune de mecanisme eficiente pentru asigurarea monitorizării si evaluării activitătii 

Centrului. 

 

 

REZULTAT  

Tinerii beneficiază de servicii de calitate, evaluate în mod permanent din perspectiva aplicării 

standardelor minime de calitate. 

 

Proceduri de implementare 

20.1. Centrul elaborează si aprobă proceduri de monitorizare si evaluare pentru a se asigura că 

prestează servicii de calitate înaltă. 

20.2. Directorul Centrului se asigură că rolurile si responsabilitătile personalului sunt clar definite si 

întelese de către toate părtile relevante. 

20.3. Centrul păstrează o bază de date computerizată si un registru de evidentă a tinerilor beneficiari 

de servicii. 

20.4. Rapoartele de evaluare, care pot fi externe si rapoartele de autoevaluare sunt păstrate în arhiva 

Centrului. 

20.5. Centrul pregăteste si publică anual raport de activitate, puse la dispozitia autoritătilor 

administratiei publice locale si donatorilor, care cuprinde toate aspectele activitătile desfăsurate, 

inclusiv: numărul de beneficiari, rezultatele obtinute, implicarea serviciilor sociale din comunitate, 

pretentiile si reclamatiile referitoere la serviciile oferite, procedurile urmate pentru solutionarea 

acestora si rezultatele realizate, propuneri si recomandări. O sinteză a raportului anual de activitate 

este adusă la cunostinta tinerilor beneficiari (se poate afisa sau multiplica spre a fi consultată în sala 

de primire a publicului). 
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9. Propunere de politică publică înaintată de Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor privind consumul energetic ineficient al materialului 

rulant de tracțiune în sistemul căilor ferate din Republica Moldova 
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Lista de abrevieri: 

 

Î.S. CFM  Întreprinderea de Stat ”Calea Ferată din Moldova”  

CFM   Calea ferată din Moldova 

UIC   Uniunea Internațională a Căilor Ferate 

RJD   Căile Ferate din Federația Rusă 

BC   Căile Ferate din Belarus  

UZ    Căile Ferate din Ucraina 

C.P.   Cal putere 

BNS   Birou național al statisticii 

Toe   tonă echivalent petrol (tonne of oil equivalent)  

CO    oxid de carbon 

NOx    oxizi de azot 

SO2    bioxid de sulf 

UE   Uniunea Europeană 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



326 
 

1. DESCRIEREA PROBLEMEI 

Sistemul căilor ferate din RM tradiţional a fost parte componentă a sistemului de căi ferate din Uniunea 

Sovietică, şi ca rezultat, din punct de vedere logistic şi tehnic este organizat similar celui din perioada 

sovietică. 

Tehnic, sistemul este bazat pe ecartamentul larg (1520 mm) utilizat în fosta URSS, prin urmare, în ceea ce 

ţine de inter-operabilitate, acesta corespunde întocmai sistemului CSI în termeni de semnalizare, 

comercializarea biletelor la cursele lungi şi standardele tehnice pentru materialul rulant. 

În mod tradiţional, calea ferată a fost foarte importantă pentru transportarea încărcăturilor în cadrul URSS, 

dat fiind faptul că la distanţe lingi, acest tip de transport este mai avantajos decât cel rutier, atunci când 

comparăm costurile cu eficacitatea, în special, în cazul în care reţeaua de drumuri nu este bine dezvoltată. 

Calea ferată reprezintă o structură publică de interes statal. Managementul, administrarea şi reglementarea 

transportului feroviar sunt efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare de autoritatea publică centrală 

responsabilă pentru domeniul transporturilor - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor. 

Întreprinderea de Stat "Calea Ferată din Moldova" (Î.S.CFM) administrează activitatea de producţie şi 

financiară a subdiviziunilor structurale autonome ce practică transportul pe cale ferată, precum şi 

coordonează lucrul altor întreprinderi, organizaţii şi instituţii de transport feroviar care asigură funcţionarea 

acesteia. 

Interesele statului în Î.S.CFM sunt realizate prin intermediul Consiliul de Administraţie al Î.S.CFM. 

Consiliul de Administrație al Î.S.CFM este un organ colegial de administrare a întreprinderii ce își desfășoară 

activitatea în conformitate cu Legea ”Cu privire la întreprinderea de stat”
1
, Statutul Î.S.CFM și regulamentul 

Consiliului de Administrarea al Î.S.CFM
2
. Consiliul de Administrare este desemnat prin ordinul Ministrului 

pe un termen de 2 ani și este format din 5 persoane, inclusiv: 2 persoane din cadrul Ministrului Economiei, o 

persoană din Ministerul Finanţelor, o persoană din Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, o 

persoană din Î.S.CFM. Președintele Consiliului de Administrație al Î.S.CFM se desemnează de către 

Fondator. Membrii Consiliului de Administrație al Î.S.CFM participă la lucrările acestuia prin cumul cu 

activitatea lor de bază. Actuala componență a Consiliului de Administrație al Î.S.CFM a fost desemnată prin 

Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 61 din 11.03.2010. 

 

Atribuțiile de bază ale Consiliului de administrație sunt: 

- aprobarea programelor de dezvoltare și a planurilor anuale privind activitatea financiar-economică; 

- asigurarea folosirii eficiente a patrimoniului Î.S.CFM; 

- aprobarea devizelor anuale de venituri și cheltuieli și a rapoartelor financiare pe perioada de 

gestiune; 

- aprobarea, la propunerea Administratorului, a repartizarea profitului net anual și informarea 

corespunzătoare a Fondatorului; 

- aprobarea listei activelor neutilizate în procesul tehnologic, examinarea și coordonarea casării, 

locațiunii, transmiterii și comercializării fondurilor fixe și a altor active, etc. 

Analiza indicatorilor de performanță al Î.S.CFM reflectă o scădere semnificativă a ponderii transportului 

feroviar din Republica Moldova comparativ cu alte moduri de transport, atât la capitolul transport de marfă, 

cât și la cel de călători (Anexa 2; Anexa 3; Anexa 4; Anexa 5).  

În 2010 volumul mărfurilor transportate pe calea ferata a constituit 3,85 mil. tone comparativ cu 70,9 mil. 

tone în 1985. În anul 2010 ponderea transportului de marfă pe calea ferată a scăzut până la 13,9%, 

comparativ cu 32,1% din anul 2005. Cea mai dramatică scădere din ultima decadă a fost înregistrată în anul 

2009 când volumul mărfurilor transportate a scăzut cu 60% față de anul 2008. Scăderea transportului de 

marfă prin intermediul căilor ferate se datorează crizei economice mondiale, dar și altor factori de natură 

economică și în special al concurenței cu transportul auto care este mai adaptat expedițiilor din poarta în 

poartă a loturilor mai mici de marfă. 

În perioada anilor 2005-2010 ponderea pasagerilor transportați pe calea ferată față de alte moduri de 

transport s-a situat între 5,1% (în 2007) și 4,4% (în 2010), iar ca parcurs al pasagerilor s-a situat între 14,9% 

(în 2006) și 11,3% (în 2010).  

                                                 
1
 Legea Nr. 146-XIII din 16/06/1994 

2
 Aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor și Gospodăriei Drumurilor Nr. 152 din 28/06/2007 
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Prin comparație transportul feroviar în Romania a reprezentat în 2005 - 43,8% din volumul de pasageri – km 

transportaţi, iar transportul de marfă a reprezentat 28% din volumul tone – km transportat în total. În Ungaria 

în aceeași perioadă căile ferate aveau o cotă de piaţă de 28,3% în transportul pasagerilor şi de 29,5% în 

transportul de marfă. 

Anexa 4 totalizează evoluția transportului de mărfuri și pasageri din Republica Moldova în comparație cu 

alte moduri de transport pentru perioada anilor 2000-2010. Este evidentă tendința de diminuare a rolului 

transportului feroviar care a cedat pozițiile pe care le avea tradițional. 

La nivelul UE ponderea pentru transportul feroviar din totalul pieţei de transport se situează, conform 

estimărilor, pe perioada 2007-2013 în creștere de la 6% la 10% - pentru transportul de călători, şi de la 8% la 

15% - pentru transportul de mărfuri. Pentru România pe perioada 2007-2013 ponderea se va situa la valorile 

de 25% din totalul mărfurilor şi 35% din totalul pasagerilor
3
. 

 

Dotarea tehnică a sistemului căilor ferate din RM 

Din punct de vedere al dotării tehnice sistemul căilor ferate din RM operează cu material rulant: vagoane 

(de marfă, de pasageri) și material rulant de tracțiune (locomotive și automotoare).  

Conform datelor BNS al RM materialul rulant de tracțiune a înregistrat o scădere cu 6% în perioada 2000 – 

2010, iar nr. vagoanelor de marfă a scăzut cu 26% și a vagoanelor de pasageri cu 11%, pentru aceeași 

perioadă de referință (Anexa 6). 

Scăderea a fost datorată scoaterii din uz a materialului rulant aflat în stare tehnică proastă și neutilizat în 

procesul de producție. 

Menționăm de asemenea că Î.S.CFM utilizează posibilitățile locațiunii către companiile din spațiul CSI a 

vagoanelor de marfă neutilizate în procesul de producție ceea ce contribuie la îmbunătățirea situației fluxului 

de numerar a companiei.  

Informația cu privire la materialul rulant de tracțiune din dotarea Î.S.CFM (Anexa 7) indică depășirea 

semnificativă a termenilor de exploatare stabiliți de producători. Având în vedere perioada în care a fost 

produs materialul rulant supus analizei este evidentă nivelul depășit al condițiilor tehnice dar și tehnologice.  

La situația lunii octombrie 2011 în exploatare la Î.S.CFM erau 65 de locomotive seria ТЭ și 40 locomotive 

de manevră seria ЧМЭ. 

Termenul de funcționare util al locomotivelor conform pașapoartelor tehnice ale producătorilor din seria 

ТЭ10, М62 și a trenurilor Diesel D1 este de 20 ani. Termenul de funcționare util al locomotivelor de triaj din 

seria ЧМЭ-3, ТЭМ2У este de 25 ani, (Error! Reference source not found.. Normele intervalelor între 

reparații, durata de deservire tehnică a materialului rulant).  

Având în vedere starea tehnică proastă a locomotivelor Î.S. CFM valorifică prin licitație materialul rulant de 

tracțiune neutilizat. Astfel că pentru data de 20 decembrie 2011 a fost anunțat un concurs pentru 

comercializare de locomotive, Tabel 1. 

Materialul rulant al Î.S.CFM este dotat cu cinci tipuri de motoare Diesel cu transmisie electrică sau 

hidraulică: 10Д100, 14Д40, K63S310DR, ПД-1М și 12VFE 17/24. Ponderea cea mai mare o au trei tipuri de 

motoarele: seria 10Д100 (64%); seria K63S310DR (20%) și seria 12VFE 17/24 (15%), (Anexa 8.) 

O trăsătură distinctă a parcului de locomotive Î.S.CFM este predominarea motoarelor diesel cu puterea mare: 

de 3000 C.P. (64%) și de 1350 C.P. (20%). Conform celor relatate de tehnicienii aceasta se datorează parțial 

reliefului RM care impune pe unele sectoare capacități de tracțiune mai mari, dar și istoricului dotării 

centralizate de stat din fosta URSS. 

Cheltuielile cu reparații și întrețineri tehnice pentru motoarele Diesel din dotarea materialului rulant pentru 

anii 2005-2010 sunt prezentate în Anexa 9. Având în vedere vârsta materialului rulant de tracțiune 

întreținerea lui necesită cheltuieli majore și poate cauza pe viitor probleme cu aprovizionarea de piese 

schimb și consumabile, pe motiv că producătorii tradiționali au trecut procesul de producție la alte modele. 

 

 

                                                 
3
 Guvernul României, Planul național de dezvoltare 2007-2013. 
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Tabel 1. Date cu privire la licitația materialului rulant de tracțiune neutilizat de către Î.S. CFM 

Nr. lot Model/nr. Anul producerii Parcurs, km 
Valoare de licitație, 

mii lei, fără TVA 

1 3ТЭ10М 0006 1980 1 884 770 4 153 

2 3ТЭ10М 0011 1980 1 743 992 4 354 

3 3ТЭ10М 0017 1980 1 899 277 4 118 

4 3ТЭ10М 0029 1981 1 252 498 5 368 

5 2ТЭ10М 2331 1985 1 061 546 3 910 

6 2ТЭ10М 2333 1985 963 381 4 159 

7 2ТЭ10М 2334 1985 1 036 893 3 983 

8 2ТЭ10М 2335 1985 972 622 4 132 

9 2ТЭ10М 2344 1985 1 078 807 3 866 

10 2ТЭ10М 2345 1985 1 184 707 3 656 

11 2ТЭ10М 2348 1985 1 206 843 3 592 

TOTAL: 45 291 

Toate unitățile nu au fost exploatate mai bine de 10 ani și sunt necesare reparații curente și capitale. 

În termen scurt, în condițiile în care regiile CF din CSI aplica programe de retehnologizare mai este posibilă 

aprovizionarea cu piese schimb și consumabile în condiții avantajoase, pe măsura scoaterii din circuit a 

materialului rulant de tracțiune vechi. Însă în termen mediu și lung întreținerea materialului rulant de 

tracțiune va spori costurile, dar și riscurile deteriorărilor tehnice și poate compromite activitatea Î.S.CFM. 

Conform avizului Serviciului Material Rulant al Î.S.CFM modernizarea motoarelor Diesel nu s-a efectuat, 

propuneri de modernizare a acestora din partea personalului tehnic n-au parvenit. Mai mult, specialiștii de la 

Î.S.CFM. susțin că retehnologizarea și înzestrarea locomotivelor cu noi capacități de tracțiune va cauza 

sporirea cheltuielilor de întreținere, fapt care nu este confirmat prin studii tehnico-economice. 

Liniile de cale ferată. 

Pe teritoriul actual al R. Moldova primul sector de cale ferată a fost construit în anul 1865 – de la localitatea 

Razdel'naia din Ucraina (linia pornea de la Odesa) până la localitatea Cuciurgan, peste doi ani până la 

Tiraspol. Ulterior aceasta linie a fost prelungită până la Chișinău (28 august 1871, se consideră şi Ziua 

înfiinţării Căii Ferate a Moldovei), Cornești (1878) și Ungheni (1879). Pentru realizarea traficului militar în 

anul 1877 a fost deschis sectorul de cale ferată Bender – Galaţi cu lungimea de 305 km. Către sfârșitul sec. 

Al XIX-lea au mai fost construite câteva sectoare de cale ferată: Tighina – Reni, Râbnița – Bălți – Nouă 

Suliță (Ucraina). Cea mai mare parte a căilor ferate (857 km) au fost construite în sec. al XIX-lea. La 

începutul sec. XX au mai fost construite liniile Bălți – Ungheni, Basarabeasca – Prut, linia Revaca – Zloti, 

care scurta distanța spre sudul Basarabiei și ocolea stația Bender. În a doua jumătate a sec. XX au fost 

construite câteva linii de importanță locală: Prut – Cahul, Rediul Mare – Cupcini. În 2008 a fost dat în 

exploatare un nou tronson de cale ferată al liniei Cahul – Giurgiulești, cu lungimea de 52 km, care permite 

prestarea serviciilor complexe portului de pe Dunăre. 

Lungimea reţelelor de cale ferată de folosinţă generală constituie 1157 km, dintre care 11,0 km - cu 

ecartament îngust (la trecerea frontierei cu România); 104,5 km - căi ferate de acces. Reţele de cale ferată au 

o densitate de 8,4 km la 100 km2, adică sub media din statele Uniunii Europene. Evoluția liniilor de cale 

ferată a înregistrat o creștere nesemnificativă în perioada 2000-2010 (+18km), Tabel 2.  

Tabel 2. Lungimea liniilor de cale ferată în exploatare de folosinţă generală* (km) 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Linii de cale ferată în 

exploatare de folosință generală 

1 139 1 121 1 120 1 111 1 075 1 139 1 154 1 154 1 157 1 157 1 157 

Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova 

* Datele sunt prezentate în ansamblu pe țară 

Cele mai importante linii de cale ferată sunt: Razdel'naia (Ucraina) – Tighina - Chișinău – Ungheni, cu o 

lungime de 272 km, care traversează partea centrală a republicii de la est la vest, trecând prin capitală și 



329 
 

ieșind la frontierele cu Ucraina și România; Ungheni – Bălți – Ocnița – Lipcani – Cernăuți (Ucraina), care 

leagă partea centrală cu cea nordică și iese la frontieră cu Ucraina; Tighina – Basarabeasca – Reni (Ucraina), 

care leagă partea centrală cu cea sudică, până la portul fluvial Reni de la Dunăre; Basarabeasca - Iargara - 

Prut, care traversează regiunea sudică spre frontiera cu România. Mai sunt câteva linii de importanţă 

secundară: Bălţi - Rezina - Slobidka (Ucraina), Prut - Cahul, Ocniţa - Moghiliv-Podilski (Ucraina) și altele. 

Legăturile externe directe cu Odesa (în Ucraina) la Marea Neagră şi cu oraşele româneşti Iaşi şi Galaţi 

interconectează reţeaua republicană. Prin aceste conexiuni, rutele feroviare moldoveneşti se diversifică şi 

cuprind următoarele destinaţii: Rusia (Moscova, Sankt Petersburg, Rostov), Belarus (Minsk), Ucraina (Kiev, 

Odesa, Nikolaev, Cernăuţi, Herson, Ivano-Frankovsk, Krivoi Rog etc.), România (Bucureşti, Iaşi, Braşov, 

Cluj-Napoca, Constanţa etc.), Turcia (Istanbul), Bulgaria (Sofia), Republica Cehă (Praga) şi Germania 

(Berlin). 

Conform datelor Î.S.CFM la 1.01.2011 lungimea liniilor principale de cale ferată este de 1096,1 km, a celor 

din stații – 680,1 km. Din lungimea totală a liniilor de cale ferată ale Î.S.CFM 265,4 km sunt scadente la 

reparații capitale și 144,5 km – la reparații mijlocii. 

În luna septembrie 2011 erau anunțate de către Î.S.CFM 72 de avertismente pentru restricționarea vitezei de 

circulație (15-60 km/oră) pe o lungime de 141,4 km, inclusiv 44 de restricții pe o lungime de 108,6 km. 

Restricționarea vitezei de circulație se impune temporar, până la eliminarea cauzelor care au condus la 

această măsură. Cauza de bază este starea tehnică proastă a traverselor din lemn și a șinelor. 

Conform estimărilor Î.S.CFM la 1 iulie 2011 trebuiau înlocuite în jur de 500 mii traverse din lemn putrezite 

pe traverse din beton armat. 

Un alt element important ce ține de infrastructura căilor ferate este că pe unele sectoare unde anterior existau 

linii de cale ferată dublă (tur/retur) a fost anulată deplasarea pe o linie în vederea optimizării costurilor de 

întreținere.  

Stațiile de cale ferată. În sistemul CF al Republicii Moldova sunt integrate 105 gări și stați de cale ferată. 

Principalele noduri de cale ferată sunt: Ungheni, Bender, Bălţi, Basarabeasca, Ocniţa. Staţiile de cale ferată 

execută operaţiuni de recepţionare, încărcare, descărcare şi eliberare a mărfurilor în expediţii de vagoane şi 

expediţii în partide mici, în containere, precum şi operaţiuni de transport al călătorilor, bagajelor şi 

mesageriilor. Ele pot fi deschise pentru executarea tuturor sau anumitor operaţiuni.  

Calea ferată execută transportul de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii dintre toate staţiile de cale ferată 

deschise pentru executarea operaţiunilor respective.  

Deschiderea sau închiderea staţiilor de cale ferată pentru executarea tuturor sau anumitor operaţiuni se 

efectuează de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale la propunerea căii ferate, 

coordonată cu autoritatea administraţiei publice locale, informaţia respectivă fiind publicată ulterior în 

culegerea "Regulamente de transport şi tarife în transportul feroviar"
4
.  

Distanța medie între stațiile de cale ferată din Republica Moldova este de aprox. 10 km, cu minima și 

maxima situate între 2 km și 22 km. Pentru Uniunea Europeană distanța minimă și maximă se situează între 

4-15 km.  

Studiul orarului de circulație a trenurilor de pasageri pe teritoriul Moldovei pe distanțele mai mari de 50 km 

a arătat că viteza medie de circulație pentru trenurile internaționale (inclusiv timpul de staționare la stațiile 

CF) este de aprox. 43 km/oră, iar pentru trenurile suburbane – aprox. 28,2 km/oră. Conform informațiilor de 

la Î.S.CFM în Republica Moldova este înregistrată cea mai mică viteza medie de circulație din spațiul CSI. 

Comparativ în România viteza medie a trenurilor este repartizată în 4 grupe: trenuri personale, accelerate, 

rapide și inter-city. Conform rapoartelor Căilor ferate din România din 2004, viteza media de circulație a 

înregistrat următoarele valori: 34,3 km/h pentru trenurile personale; 67 km/h pentru trenurile accelerate, 85 

km/h pentru trenurile rapide și 87 km/h pentru trenurile inter-city.  

Cadrul reglementar. Căile ferate naţionale fac parte din Coridorul IX al Reţelei Paneuropene de Transport: 

Helsinki - St. Petersburg – Moscova – Pskov – Kiev – Liubashevska – Chisinau – București – Dimitrovgrad - 

Alexandropolis şi Coridoarele XII şi V ale Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF – OSJD). În 

1991, Moldova a devenit membru (unul din cei 27) al Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF – 

                                                 
4 Codul transportului feroviar din 2003/56, aprobat prin Legea pentru aprobarea Codului transportului feroviar al Republicii Moldova, nr. 309-XV din 

17 iulie 2003, art. 32 
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OSJD). Din 1993 este membru al Uniunii Internaţionale a Căilor Ferate: a aderat la Acordul european 

privind reţelele magistrale ale căilor ferate (Hotărârea Parlamentului nr. 746 din 23.02.1996) şi la Acordul 

european privind marile reţele de transport internaţional combinat şi instalaţiile conexe (AGTC) (Legea nr. 

1310 din 26.07.2002). 

Transportarea internă de călători, mărfuri, bagaje şi mesagerii pe calea ferată este efectuată în concordanţă cu 

dispoziţiile Codului transportului feroviar
5
 şi cu Regulamentul transportului de călători, bagaje şi mărfuri pe 

calea ferată.  

Transportul internaţional şi de tranzit pe teritoriul Republicii Moldova de călători, mărfuri, bagaje şi 

corespondenţă expres este efectuat în concordanţă cu dispoziţiile tratatelor internaţionale la care Republica 

Moldova este parte. Republica Moldova n-a ratificat nici una din convenţiile relevante listate pe pagina WEB 

a CEE ONU159 și anume: Acordul SMGS tranzit pe calea ferată, traversarea frontierei de către călători pe 

calea ferată, transportarea feroviară a mărfurilor şi „Europ Wagons”
6
. 

Consumul energetic al căilor ferate. 

Repartizarea consumului final energetic pe sectoare în UE 27, Anexa 10 (datele anilor 2006, 2007) reflectă o 

pondere semnificativă care revine transportului (32,6%), din care cel mai energofag este transportul rutier 

81,9%, urmat de aerian cu 14,0%. Ponderea căilor ferate în consumul final energetic al transporturilor UE27 

este de 2,5%. 

Ponderea transportului în consumul final energetic al Republicii Moldova a înregistrat în perioada anilor 

2002-2009 o dinamică cuprinsă între 19% (anul 2005) și 24% (anul 2008), Anexa 11. 

Comparația ponderii transportului feroviar în consumul energetic final al transporturilor din Republica 

Moldova cu cel din UE27 denotă un decalaj esențial. Pentru anul 2007 în RM consumul energetic al căilor 

ferate a fost de 12%, iar pentru anul 2006 – 17% și în UE27 – 2,5% pentru perioada vizată. 

Evoluția consumului final al transportului feroviar din RM a înregistrat în anii 2006-2009 o tendință de 

diminuare, cauzată în mare parte de criza economică și de scăderea activității în domeniul transportului 

feroviar. 

Consumurile resurselor energetice la Î.S.CFM în anii 2006 – 2010 cantitativ și valoric în conformitate cu 

balanţa de combustibil şi energie electrică a întreprinderii în întregime, sunt prezentate în Anexele 13 și 14. 

Din analiza prezentată în Anexa 12 și Anexa 13 rezultă că rolul predominant ca sursă de consum energetic în 

transportul de cale ferată la Î.S.CFM îl deține motorina atât cantitativ cât și valoric. În Uniunea Europeană 

consumurile de motorină pentru necesitățile căilor ferate mențin de asemenea o pondere importantă și 

alcătuiesc aprox. 1/3 din consumul energetic total al căilor ferate pe ansamblul UE cu tendințe de diminuare.
7
 

Cifrele pentru Republica Moldova arată o medie cantitativă de 84% pentru perioada anilor 2006-2010 și o 

medie valorică de 88% pentru aceeași perioadă. Materialul rulant de tracțiune din dotarea Î.S.CFM este 

totalmente dependent de aprovizionările cu motorină. 

Complementar consumului de motorină este consumul de lubrefianți utilizat la exploatarea şi reparaţia 

motoarelor diesel din dotare. Pentru perioada anilor 2005 - 2010 datele consumului sunt prezentate în Anexa 

14. Comparativ cu anul 2005 în anul 2010 consumul cantitativ de lubrefianți s-a redus cu 25%, iar valoric 

reducerea a fost de numai 2%.  

Analiza consumului cantitativ al resurselor energetice (energie electrică, cărbune şi gaz) la staţiile de cale 

ferată ale Î.S.CFM (Anexa 15) reflectă o tendință de scădere în perioada 2006-2010 în special la consumurile 

cu energie electrică. Reducerea consumului total energetic la stații CF în perioada menționată a fost de 24% 

ceea ce reprezintă un rezultat foarte încurajator al activităților de economie a resurselor energetice de la 

stațiile CF.  

În anul 2010 consumurile resurselor energetice la obiectele sferei non-productive ale Î.S.CFM au constituit 

821 toe, (Anexa16), ceea ce constituie 3,3% din consumul total energetic cantitativ al Î.S.CFM și depășește 

consumul energetic la stațiile CF. 

                                                 
5 Codul transportului feroviar din 2003/56, aprobat prin Legea pentru aprobarea Codului transportului feroviar al Republicii Moldova, nr. 309-XV din 

17 iulie 2003. 
6 Martin Horseling, LEGISLAŢIA ŞI POLITICILE ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR; Setul de Ghiduri cu privire la Armonizarea Legislaţiei 

Sectoriale, Publisher: IBF International Consulting in consortium with DMI, IRZ, Nomisma, INCOM and Institute of Public Policy, Chisinau, 2010. 
7 EUROPEAN ENERGY AND TRANSPORT TRENDS TO 2030 - UPDATE 2007, European Commission Directorate-General for Energy and 

Transport  
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La nivelul consumurilor energetice ale Î.S.CFM ca repartizare valorică (Anexa 17) putem menționa 

următoarele tendințe:  

- diminuarea ponderii componentei energetice în tariful de transport în perioada 2006-2010 cu 14,1% 

la transportul de mărfuri și cu 10,7% la transportul de călători; 

- în tariful de transport feroviar ca componentă de consum energetic predomină motorina (89% - 

transport mărfuri și 84% - transport pasageri, anul 2010); 

- micșorarea decalajului în ceea ce privește ponderea componentei energetice în tariful de transport 

pentru transportul mărfuri și transportul de călători: 5,9% în 2006 și respectiv 2,5% în anul 2010. 

Raportarea consumului de motorină înregistrat de CFR în perioada 2006-2010 la parcursul mărfurilor și al 

pasagerilor
8
 (Anexa 18) denotă o tendință de eficientizare a consumului unitar de motorină în transportul de 

pasageri (de la 0,040 la 0,022) și un trend de sporire a consumului unitar de motorină pentru transportul de 

marfă (de la 6,251 la 10,883) pentru perioada anilor 2006-2010. Una din cauzele care a condus la sporirea 

consumului de combustibil în transportul de marfă este scăderea numărului de vagoane în garnitura de 

vagoane completată pentru transport. 

Evoluţia garniturii medii pentru trenurile de marfă în perioada anilor 2006 - 2010 pe reţeaua Î.S.CFM, 

inclusiv toate magistralele principale de cale ferată deschise pentru trafic a înregistrat o diminuare de 11% în 

2010 față de 2006 (sau o micșorare de 5,4 vagoane în mediu), Tabel 3.  

Tabel 3. Evoluția componenței garniturii de vagoane în transportul de marfă al Î.S.CFM 

Perioada 2006 2007 2008 2009 2010 

Componența medie a garniturii de vagoane pentru trenurile de 

marfă, vagoane 

50,3 49,0 46,7 42,5 44,9 

Sursa: datele Î.S.CFM. 

Conform informațiilor de la Î.S.CFM această stare este cauzată și de faptul că în vederea utilizării eficiente a 

vagoanelor din dotare și satisfacerea cererii clienților plivind timpul de realizare a transportului, Î.S.CFM 

recurge la formarea garniturilor de vagoane sub normă de greutate standard.  

Î.S.CFM menționează că o parte din parcul de vagoane neutilizat este dat în chirie altor regii de căi ferate din 

spațiul CSI în condiții avantajoase. Cu toate acestea utilizarea vagoanelor ce aparțin Î.S.CFM de către regiile 

căilor ferate din alte țări creează în anumite perioade un deficit acut care este dificil de soluționat. Spre 

exemplu în lunile octombrie, noiembrie 2011 Î.S.CFM a satisfăcut solicitările din partea agenților economici 

în volum de aprox. 71% (octombrie) și 16% (noiembrie). Astfel că din numărul total de vagoane cu 

numerația 918 (700 unități), 620 erau utilizate de regii de căi ferate din exterior: 275 - Federația Rusă; 155 – 

Kazahstan, 105 – Ucraina; 55 – Uzbekistan; 90 – în alte state CSI.  

Consumul de motorină ca factor poluant al aerului 

Principala sursă de poluare a aerului atmosferic în Republica Moldova este reprezentată de arderea 

combustibilului fosil (păcură, motorină, benzină etc.). Gazele de eşapament provenite din arderea acestor 

combustibili conţin: oxid de carbon (CO), hidrocarburi, oxizi de azot (NOx), funingine, bioxid de sulf (SO2), 

compuşi ai plumbului, benzapirenă, aldehide şi metale grele, Tabel 4.  

Tabel 4. Conținutul substanțelor poluante în motorină 

Tipul 

combustibilului 

CO, 

kg 

Hidrocarburi, 

kg 

NOx, 

kg 

SO2, 

kg 

Aldehide, 

kg 

Metalele 

grele, gr * 

Funingine, 

kg 

Motorină, 1t 54 22 48 17 39 0,01-1,7 10 

Sursa: Mediul ambiant, Nr. 3 (21), p.40, iunie 2005, autori: Gh. Copacinschi, V. Mîrza, A.Veleva 

* în calcule utilizată media (aprox. 1 gr.), factor conversie l/t pentru motorină: 1,159 

CO – oxid de carbon; NOx – oxizi de azot; SO2 – bioxidul de sulf. 

Raportate la consumurile de motorină ale Î.S.CFM pentru anul 2010 (19 278 tone) concluzionăm că au fost 

emise în atmosferă următoarele cantități de poluanți: 

CO–1050t; hidrocarburi–424t; NOx–916t; SO2–335t; aldehide–759t; metale grele–19kg; funingine–201t. 

                                                 
8 Repartizarea consumului de motorină între transportul de marfă și cel de pasageri s-a efectuat în baza ponderilor componentei energetice în tariful de 

transport (Anexa 14) 
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Personalul Î.S.CFM  

Personalul Î.S.CFM număra la finele anului de gestiune 2010 – 10,39 mii de persoane, din care 8,4 mii 

persoane implicate direct în activitatea operațională. În statele de personal ale Î.S.CFM sunt prevăzute 

funcţiile responsabile de eficienţa energetică, inclusiv pe domenii de consum al resurselor energetice: 

 controlul tehnico-energetic – 13 persoane, 

 combustibil - 2 persoane, 

 gaz - 1 persoană. 

 

Problema centrală abordată în PPP 

Problema centrală abordată de PPP este consumul energetic ineficient al materialului rulant de tracțiune în 

sistemul căilor ferate din Republica Moldova care este condiţionat de un şir de cauze reprezentate în ANEXE 

Anexa 1. 

1.1 Cauzele și efectele problemei 

Având în vederea complexitatea problemei tratate în cadrul PPP și ponderea semnificativă a consumurilor de 

motorină în total consumuri energetice ale Î.S.CFM grupul de lucru s-a concentrat pe aria de probleme ce se 

referă la eficientizarea consumurilor energetice a materialului rulant de tracțiune. Detalierea cauzelor 

consumului ineficient al materialului rulant de tracțiune a depistat următoarele: 

- necorespunderea puterii motoarelor din dotarea locomotivelor pentru transportul garniturilor de marfă și 

pasageri cu număr mai mic de vagoane (din 2006 până în 2010 garnitura de vagoane pentru transportul de 

marfă s-a micșorat cu 11%); 

- motoare diesel depășite tehnologic și ineficiente din punct de vedere energetic și al emisiilor în mediul 

ambiant. Realizarea doar în mică măsură a lucrărilor de întreţinere şi modernizare a materialului rulant de 

tracțiune a alterat în mod semnificativ transportul feroviar atât din punct de vedere al calităţii, cât şi al 

siguranţei energetice, dotarea parcului de tracțiune feroviară a Moldovei situându-se sub standardele UE
9
. În 

2010 circa 78% din consumurile energetic ale Î.S.CFM a revenit motorinei consumate de motoarele diesel; 

- izolarea termică defectuoasă a vagoanelor de pasageri; 

- ”accesul nesancționat„ al echipelor de locomotivă și reparatorilor la sistemul de alimentare a locomotivei cu 

combustibil; 

Conform estimărilor Î.S.CFM furturile constituie 8% din consumurile de motorină. La un consum de aprox. 

19000 t/an (preț12500MDL/tonă) = 19 mln. lei/an; 

- starea proastă a liniilor de cale ferată pe unele sectoare și limitarea vitezei de circulație. Datorită stării 

avansate de uzură a căilor ferate şi a lucrărilor de artă, are loc reducerea drastică a vitezelor maxime de 

circulaţie prin introducerea limitărilor de viteză pe diverse trasee ale căii ferate. Astfel, în luna septembrie 

2011 erau anunțate de către Î.S.CFM 72 de avertismente pentru restricționarea vitezei de circulație (15-60 

km/oră) pe o lungime de 141,4 km, inclusiv 44 de restricții pe o lungime de 108,6 km; 

- opriri multiple la intervale scurte de timp, distanța medie dintre opriri este de aprox. 10 km cu minima și 

maxima situată între 2 și 22 km; 

- probleme cu optimizarea graficul de circulație (staționări îndelungate la stații CF și viteza mică de 

deplasare). Studiul orarului de circulație a trenurilor de pasageri pe teritoriul Moldovei pe distanțele mai mari 

de 50 km a arătat că viteza medie de circulație pentru trenurile internaționale (inclusiv timpul de staționare la 

stațiile CF) este de aprox. 43 km/oră, iar pentru trenurile locale – aprox. 28,2 km/oră. 

- lipsa cunoștințelor și abilităților conducătorilor de locomotive privind conducerea eficiente din punct de 

vedere energetic (lipsa programelor de training de conducere energetică eficientă) – ecodriving, motor flux 

management; 

- lipsa tehnologiilor moderne de recuperare a energiei cinetice de la materialul rulant de tracțiune 

Consumurile de combustibil sporite creează premise pentru majorarea tarifelor la transportul mărfurilor și 

reduc atractivitatea transportului feroviar pentru potențialii solicitanți ai serviciilor de transport locali și din 

străinătate, astfel apar pierderi de profituri în oportunitate când agenții economici din străinătate preferă alte 

coridoare de transport, evitând tranzitul mărfurilor și a serviciile oferite de Î.S.CFM. 

                                                 
9 White Paper on transport - Roadmap to a single European transport area - Towards a competitive and resource-efficient transport system, 

Luxembourg: Publications Office of the European Union, March 2011 
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Consumul sporit de combustibil cu transportul de călători este una din cauzele de bază pentru care Î.S.CFM 

lucrează în pierdere pe acest segment. Altă cauză importantă sunt cheltuielile de regie a stațiilor CF cu flux 

mic de pasageri. 

Efectele acestor cauze se răsfrâng negativ asupra activității Î.S.CFM: - rezultate financiare proaste, greutăți 

cu restructurarea prin separare a activităților (servii transport marfa, transport pasageri, servicii întreținere 

etc.) și prin urmare diminuând valorii de piață a companiei și a atractivității ei investiționale în cazul 

liberalizării pieței serviciilor de transport feroviar și concesionării către sectorul privat. 

Consumurile ineficiente de combustibil fosil contribuie la înrăutățirea stării mediului ambiant din 

proximitatea infrastructurii de transport feroviar (linii de cale ferată, stații etc.) și respectiv a stării sănătății 

persoanelor care locuiesc în aceste zone.  

Problema graficului de circulație cu opriri frecvente și staționări îndelungate la stațiile CF duce la diminuarea 

competitivitatea transportului feroviar față de alte moduri de transport în ceea ce privește viteza de deplasare, 

creând multiple inconveniente pentru circulația de pasageri, dar și ducând la utilizarea ineficientă a 

combustibilului (consumul pe timp inactiv / slack time consumption).  

Reducerea vitezei de deplasare este cauzată de starea proastă a infrastructurii pe unele sectoare de linii CF și 

de faptul că parțial a fost ”eliminată” una din liniile de cale ferată. Aceasta se răsfrânge în mod direct la 

consumurile de combustibil și nu permite optimizarea eficientă a utilizării capacității stocului rulant de 

tracțiune (ajustarea profilurilor de viteză în faza de accelerare și frânare, sincronizarea graficului de circulație 

și evitarea timpului de așteptare în stații). 

În vederea eficientizării consumurilor energetice planul de activități de la MTID și respectiv Î.S.CFM pentru 

anul 2011 prevede introducerea sistemelor de control la distanţă a parametrilor, nivelului şi consumului de 

motorină în rezervele depourilor de locomotive cu posibilitatea de înregistrare continuă prin canalele GSM-

GPR începând cu luna august 2011. Această acțiune este în concordanță cu Planul de acţiuni al Guvernului 

pentru anii 2011-2014 (Hotărârea Guvernului nr. 179 din 23 martie 2011) privind realizarea obiectivului de 

asigurare a securităţii energetice şi promovare a eficienţei energetice în toate sectoarele economiei și se 

regăsește în opțiunea Status Quo. 

2. BENEFICIARII POLITICII PUBLICE 

Intervenția statului la soluționarea problemei acestei politici publice va avea următorii beneficiari: 

- Agenții economici locali, străini și pasagerii care vor beneficia de tarife echitabile la transportul pe 

cale ferată. 

- ÎS ”Calea Ferată din Moldova” prin optimizarea cheltuielilor operaționale cu consumul de motorină 

și lubrefianți și prin sporirea atractivității serviciilor prestate. 

- Comunitățile din proximitatea liniilor și stațiilor de cale ferată prin reducerea poluanților și 

îmbunătățirea calității mediului ambiant. 

- Guvernul și potențialii investitori prin îmbunătățirea atractivității investiționale a ÎS ”Calea Ferată 

din Moldova” în cazul procesului de deetatizare/privatizare. 

- Societatea civilă prin evitarea riscului unor avarii de origine tehnogene (deraieri de vagoane, 

accidente etc.). 

Cadru legal 

Actualmente în RM există câteva acte normative care promovează consumul eficient de energie: Strategia 

energetică a RM până în anul 2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 958 din 21.08.2007; Legea 

privind eficienţa energetică nr. 142 din 02.07.2010 și Hotărârea Guvernului nr. 833 din 10.11.2011 ”Cu 

privire la Programul naţional pentru eficienţă energetică 2011-2020”
10

; Legea energiei regenerabile nr. 160 

din 12.07.2007; Legea pentru aderarea la Tratatul Comunităţii Energetice nr. 117-XVIII din 23.12.2009; 

proiectul PNEE 2010-2020, etc. 

Strategia energetică conţine un șir de obiective care prevăd implementarea unor tehnologii energetice 

eficiente, promovarea unei politici consecvente de conservare a energiei la nivelul consumatorilor, 

implicarea resurselor energetice proprii, inclusiv a celor regenerabile, în balanţa de consum, dar și măsuri de 

armonizare a legislaţiei naţionale la directivele UE. 

                                                 
10 Publicat : 18.11.2011 în Monitorul Oficial Nr. 197-202 
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Legea privind eficienţa energetică prevede elaborarea și implementarea de programe şi planurile de acţiune 

pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice care vor viza folosirea celor mai eficiente tehnologii energetice şi 

de producţie care să reducă intensitatea energetică şi impactul asupra mediului 

Legislația națională în domeniul eficientizării energetice are drept suport un șir de acte din UE printre care 

menționăm Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind 

eficiența energetică la utilizatorii finali și serviciile energetice, și Cartea Albă a Transportului
11

.  

Principalele obiective trasate în Cartea Albă a Transportului ce se referă la sistemul transportului feroviar 

sunt: 

”Optimizarea performanței lanțurilor logistice multimodale, inclusiv prin utilizarea pe scară mai 

largă a unor moduri de transport mai eficiente din punct de vedere energetic  

(3) Un procent de 30 % din transportul rutier de mărfuri pe distanțe de peste 300 km ar trebui să fie transferat 

până în 2030 către alte moduri de transport, cum ar fi transportul pe calea ferată sau pe căile navigabile, acest 

procent trebuind să depășească 50 % până în 2050, cu ajutorul coridoarelor de transport de marfă eficiente și 

ecologice.  

(4) Finalizarea, până în 2050, a unei rețele feroviare europene de mare viteză. Triplarea lungimii rețelei 

feroviare de mare viteză existente până în 2030 și menținerea unei rețele feroviare dense în toate statele 

membre. Până în 2050, majoritatea transportului de călători pe distanțe medii ar trebui să se efectueze pe 

calea ferată. 

 (6) Conectarea, până în 2050, a tuturor aeroporturilor „rețelei primare” la rețeaua feroviară, de preferință la 

rețeaua de mare viteză; garantarea faptului că toate porturile maritime primare sunt conectate corespunzător 

la sistemul feroviar de transport de marfă și, acolo unde este posibil, la sistemul de căi navigabile interioare.” 

 

Lista inițiativelor cu privire la spațiu unic european al transporturilor prevede: … 

- Deschiderea pieței interne al transportului feroviar de pasageri la concurență, inclusiv acordarea obligatorie 

a contractelor de servicii publice în cadrul unor proceduri de licitație competitivă. 

- Implementarea unei autorizații unice pentru fiecare tip de vehicul și a unei certificări unice în materie de 

siguranță pentru întreprinderile feroviare, prin consolidarea rolului Agenției Europene a Căilor Ferate (AEF). 

- Elaborarea unei abordări integrate a gestionării coridorului de marfă, inclusiv a taxelor de acces la calea 

ferată. 

- Asigurarea unui acces real și nediscriminatoriu la infrastructura feroviară și la serviciile feroviare conexe, 

în special prin separarea structurală între gestionarea infrastructurii și furnizarea de servicii. … 

 

O foaie de parcurs tehnologică: 

- vehicule ecologice, sigure și silențioase pentru toate modurile de transport, de la vehiculele rutiere, la nave, 

barje, material feroviar rulant și aeronave (inclusiv materiale noi, sisteme de propulsie noi, precum și 

instrumente electronice și de gestiune pentru gestionarea și integrarea sistemelor complexe de transport); 

- tehnologii care să contribuie la sporirea securității și siguranței transporturilor; 

- sisteme de transport și vehicule potențiale noi și neconvenționale, cum ar fi aeronavele fără personal de 

bord sau sistemele neconvenționale de distribuire a mărfurilor; 

- o strategie sustenabilă privind combustibilii alternativi, care să prevadă și o infrastructură adecvată; 

- sisteme integrate de informații și de gestionare a transportului, care să faciliteze serviciile de mobilitate, o 

gestionare a traficului în vederea unei mai bune utilizări a infrastructurii și a vehiculelor, precum și sisteme 

de informații în timp real pentru urmărirea mărfurilor și gestionarea fluxurile de transport de marfă; sisteme 

de informații privind pasagerii/călătoriile, sisteme de rezervare și plată; 

- infrastructuri inteligente (atât terestre, cât și spațiale), pentru a asigura monitorizarea și interoperabilitatea 

maximă a diferitelor forme de transport și comunicarea între infrastructură și vehicule.” 

3. OBIECTIVELE POLITICII PUBLICE  

Obiectivul general propus de această PPP derivă din angajamentele asumate de către RM faţă de comunitatea 

energetică europeană care presupun eficientizarea consumului energetic naţional al RM către anul 2020 cu 

aproximativ 20% în toate sectoarele economice, începând cu sectorul transformărilor energetice şi terminând 

cu cel al transporturilor, precum şi reducerea emisiilor CO2. Aceasta impune măsuri de optimizare pe toate 

segmentele: producere, transport şi consum de energie. 

                                                 
11 Cartea Albă. Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de 

vedere al resurselor, Luxembourg: Publications Office of the European Union, March 2011 
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Obiectivul general a acestei PPP este eficientizarea consumului energetic al materialului rulant de 

tracțiune către anul 2021 cu cca 40%. 

 

4. OPȚIUNI DE SOLUȚIONARE A PROBLEMEI 

În vederea identificării opțiunilor de soluționare a problemei procesul a post repartizat în două etape: 

1) Identificarea de soluții posibile pentru fiecare din cauzele depistate cu efect negativ asupra eficienței 

energetice a materialului rulant de tracțiune și recomandarea unei soluții optimale. 

2) Soluțiile recomandate au fost grupate în 3 opțiuni distincte și o opțiune care este un mixaj din 

opțiunile distincte. A fost de asemenea analizată și Opțiunea 1. ”Status Quo”: păstrarea/continuarea 

activităților și măsurilor existente fără intervenții adăugătoare din partea statului. 

A.  Cauzele consumului energetic ineficient al materialului rulant de tracțiune și posibilele soluții  

1. Cauza: necorespunderea puterii motoarelor din dotarea locomotivelor pentru transportul garniturilor 

de marfă și pasageri cu număr mai mic de vagoane (motoare diesel de mare capacitate) 

Soluții posibile: 

Înlocuirea a unei părți din materialul rulant de tracțiune cu motoare de capacitate/putere mai mică. 

Una din restricțiile acestei soluții este landșaftul deluros al RM care necesită pe unele sectoare o capacitate 

sporită a motoarelor (ex. st. Cornești, r-nul Ungheni). 

2. Cauza: motoare diesel depășite tehnologic și ineficiente din punct de vedere energetic și al emisiilor 

în mediul ambiant. 

Soluții posibile: 

Înlocuirea motoarelor învechite cu motoare mai performante și eficiente energetic.  

Restricții: costul ridicat, necesități de modificare/restructurare a capacităților tehnice de întreținere, necesitate 

de recalificarea a personalului tehnic (conductori, tehnicieni etc.).  

Avantaje: reduceri considerabile cu consumurile de combustibil (cu până la aprox. 40% și lubrifianți – până 

la 80%), reducerea emisiilor nocive în atmosferă, reducerea cheltuielilor privind întreținerea și reparațiile, 

reducerea riscului unor accidente tehnologice, creșterea atractivității investiționale a Î.S.CFM etc. 

3. Cauza: izolarea termică defectuoasă a vagoanelor de pasageri. 

Soluții posibile: 

Înlocuirea ramelor de sticlă a vagoanelor de pasageri pe rute locale cu termopane. 

Utilizarea energiei regenerate ca sursă de energie termică pentru încălzirea vagoanelor pe timp perioada rece 

a anului. Restricție: cost sporit de retehnologizare.  

4. Cauza: ”accesul nesancționat„ al echipelor de locomotivă și reparatorilor la sistemul de alimentare a 

locomotivei cu combustibil. 

Soluții posibile: 

Introducerea sistemelor de monitorizare on-line a consumurilor de combustibil. Aceste activități sunt incluse 

în opțiunea status-quo dar perioada de implementare este mai mare din cauza lipsei de finanțare. 

5. Cauza: starea proastă a liniilor de cale ferată pe unele sectoare și limitarea vitezei de circulație. 

Soluții posibile: 

Accelerarea programelor de reparații și înlocuire a traverselor din lemn pe traverse din beton. 

6. Cauza: opriri multiple la intervale scurte de timp. 

Soluții posibile: 

Restricții: probleme și nemulțumiri sociale, sporire rata șomaj în regiune. 
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Lichidarea transportului de pasageri interurban și cedarea acestor activități transportului auto. Restricții: 

probleme și nemulțumiri sociale, sporire rata șomaj în regiune, legislația actuală.  

Dublarea liniilor de CF acolo unde au fost eliminate și pe alte sectoare unde sunt necesități. Restricții: 

costuri. 

7. Cauza: staționări îndelungate la stații CF și viteza mică de deplasare (orarului de circulație) 

Soluții posibile: 

Dublarea liniilor de CF acolo unde au fost eliminate și pe alte sectoare unde sunt necesități. 

Lichidarea unor opriri inclusiv și a unor stații CF. 

8. Cauza: lipsa cunoștințelor și abilităților conducătorilor de locomotive privind conducerea eficiente 

din punct de vedere energetic (motor flux management). 

Soluții posibile: 

Implementarea sistemei de optimizarea a profilurilor de tracțiune și a programelor de instruire a personalului 

în acest domeniu. 

9. Cauza: lipsa tehnologiilor de recuperare a energiei cinetice de la materialul rulant de tracțiune. 

Soluții posibile: 

Renovarea componentei de recuperare a energiei cinetice la materialul rulant.  

Opţiuni de soluţionare a problemei 

Opţiunea 1: Status quo - neintervenţia în situaţia existentă. 

Opţiunea 2: Eliminarea transportului feroviar de pasageri suburban pe teritoriul RM. 

Opţiunea 3: Înlocuirea motoarelor diesel și modernizarea locomotivelor existente. 

Opţiunea 4: Mixt de activități: modernizarea locomotivelor și sistarea serviciilor de transport feroviar 

suburban. 

5. ANALIZA OPȚIUNILOR 

5.1. OPŢIUNEA 1: SCENARIU DE BAZĂ - NEINTERVENŢIA STATULUI ÎN SITUAŢIA 

EXISTENTĂ. 

În cazul în care statul nu ar întreprinde nici o măsură de optimizare a consumului energetic al materialului 

rulant de tracțiune Î.S.CFM are trasate un șir de activități care pot fi susținute de capacitățile financiare de 

care dispune această entitate. Este cert ca măsurile propuse de Î.S.CFM nu sunt în stare să creeze beneficii 

tangibile într-o perioadă scurtă sau medie de timp. În plus, măsurile trasate nu sunt și nu vor fi în stare să 

oprească degradare continuă a stării tehnice a patrimoniului productiv al căilor ferate (degradarea 

materialului rulant de tracțiune). 

 

Acțiunile Î.S.CFM sunt axate în primul rând pe menținerea nivelului activității operaționale ale căilor ferate 

și optimizări care nu necesită investiții financiare considerabile. Scenariul de bază implică următoarele 

activități de îmbunătățire a consumului de carburanți la căile ferate: 

 

(1) Introducerea sistemei de monitorizarea a alimentării cu combustibil și a consumurilor de 

combustibil a locomotivelor (timp estimat de finalizare: 6 ani – incl. luna septembrie 2011. Efectul 

economic așteptat este reducerea consumurilor de motorină cu 8% ca urmare a contracarării furturilor. 

Sistemul de monitorizare urmează să fie instalat la 150 de secții a materialului rulant în exploatare. Pentru 

anii 2011-2012 este preconizată introducerea sistemei la 70 de secții. 

În scopul analizei cost-beneficiu s-a abordat principiul de introducere graduală a sistemului de monitorizare 

(Error! Reference source not found..). Costul dotării unei secții este de 8500 USD. Efortul financiar al 

Î.S.CFM în perioada de 6 ani inclusiv cheltuielile de întreținere va fi de aprox. 16,2 mln. lei. La finele anului 

2016 urmează să fie monitorizate 100% din consumurile de motorină astfel ajungându-se la o economie de 

8% din consumuri. 
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(2) Înlocuirea traverselor din lemn cu traverse din beton armat și a șinelor uzate. Efect economic 

așteptat este dat de reducerea consumurilor de motorină de la 0,1% la 0,3% per an ca urmare a micșorării 

limitelor de viteză și de greutate pe anumite sectoare ale căilor ferate. Efectul cel mai mare este unul indirect 

– mărirea securității și mobilității transportului feroviarError! Reference source not found..).  

Lucrările de înlocuire a traverselor și șinelor se încadrează în planurile anuale ale căii ferate și sunt realizate 

prin antrepriză proprie. Î.S.CFM preconizează procurarea a două unități de mașini mobile complexe care vor 

spori considerabil productivitatea prin înlocuirea muncii manuale. Costul unei unități se ridică la 460mii 

EUR și a echipamentelor suplimentare la 284 mii EUR (fără TVA). Echipamentele suplimentare vor permite 

eficientizarea lucrărilor de întreținere (cosit/defrișat automatizat etc.). 

Î.S.CFM practică reutilizarea șinelor uzate de pe sectoare cu frecvență de transport redusă prin reabilitarea 

lor și transpunerea pe sectoarele cu uzura mai mare. La momentul actual capacitățile de reutilizare a șinelor 

uzate sunt practic epuizate. Funcție de capacitatea de tracțiune de pe sectoare se practică șine de tip R50 sau 

R65. Costurile se ridică la 3,6 mln. lei/km cu șine noi de tip R50 și 4,1 mln. lei/km cu șine noi de tip R65. 

Costurile lucrărilor de reabilitare utilizând șine vechi este de 1,8 mln. lei/km. Conform estimărilor șine vechi 

vor fi reutilizate pentru lucrări inclusiv până la finele anului 2012.. Din cei aproximativ 270 km de căi 

magistrale care sunt scadenți la reparații capitale 45% urmează a fi dotate cu șine de tip R50 și 65% cu șine 

de tip R65. Procesul de înlocuire a șinelor este unul continuu și este determinat de uzura liniilor de cale 

ferată, de aceea obiectivul operațional Î.S.CFM este reducerea sectoarelor nereparate. Efortul financiar al 

Î.S.CFM cu totalizează la 2 088 mln. lei pe parcursul perioadei 2011 – 2021. 

(3) Implementarea sistemei de optimizarea a profilurilor de tracțiune și întocmirea cărților 

regimurilor de tracțiune. Actualmente sunt acoperite 10% din necesități și se preconizează ca până la finele 

anului 2011 această cifră să ajungă la aprox. 14%. Conform estimărilor Î.S.CFM procesul de optimizarea a 

profilurilor pentru căile de cale ferată principale poate dura până la 4 ani și este un proces continuu care este 

funcție de degradarea și starea tehnică a liniilor de cale ferată, capacitatea materialului rulant și a garniturii 

de vagoane, aspecte de relief și climaterice etc. Investiția dată este parte componentă a sistemei de 

monitorizarea a alimentării și consumurilor de combustibil și prezintă un soft care permite 

determinarea/trasarea profilurilor de viteză cele mai optimale. Costul soft-ului este 60 mii USD, iar efectul 

economic așteptat este reducerea consumului de motorină cu circa 4% (Error! Reference source not 
found..). Activitățile de optimizare a profilurilor de tracțiune sunt în relație directă cu celea de reabilitare a 

liniilor de cale ferată menționate mai sus. 

Scenariul de bază presupune sporirea cheltuielilor de întreținere tehnică a materialului rulant de tracțiune 

(reparații capitale și ordinare) și a timpului alocat acestor activități. Mai mult, scenariul de bază nu va aduce 

optimizări la nivelul personalului tehnic implicat în procesele de întreținere și reparații și va genera în 

continuare costuri de achiziții piese de schimb și materiale pentru dotarea parcului învechit de locomotive. 

Aceste achiziții vor deveni din ce în ce mai anevoioase pe motiv ca producătorii fie nu mai execută anumite 

componente, fie ca au falimentat și nu mai există ca entități economice. Aceasta va implica necesitatea 

restabilirii datelor tehnice pentru anumite componente și subcontractarea producerii unitare la producători 

existenți sau cu forțe proprii – evident aceasta va ridica cu mult costurile și va crea incertitudini cu privire la 

ritmicitatea aprovizionărilor. 

 
Beneficii: Beneficiul de bază al aceste opțiuni este că nu implică alocări din bugetul de stat, cu toate acestea 

sunt obținute rezultate tangibile în sensul reducerii consumurilor de motorină a materialului rulant de 

tracțiune cu aprox. 12% la finalizarea programelor de implementare. Astfel în cazul implementării măsurilor 

de optimizare energetică din Status Quo vor fi economisite în perioada anilor 2011-2021 aprox. 34,3 mii tone 

de motorină în valoare de peste 429 mln. lei. Ponderea cea mai mare a surselor economisite va fi înregistrată 

începând cu anul 2016. Evident opțiunea prezintă și alte avantaje, în special redresarea disciplinei în cadrul 

activităților operaționale legate de monitorizarea consumurilor de combustibil, sporirea securității traficului 

feroviar care nu pot cuantificate în cadrul studiului dat. 

Impactul fiscal: Opțiunea dată la prima vedere nu are un impact fiscal pentru ca nu sunt alocate mijloace 

financiare bugetare pentru implementarea măsurilor din status quo. Totuși, există un impact fiscal în 

oportunitate - implementarea măsurilor poate majora în termen mediu și lung profitul net al Î.S.CFM și deci 

încasările bugetare sub formă de dividende și eventual impozite pe profit. Pe de altă parte micșorarea 
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consumului de motorină va duce la achiziții de volume mai mici și reducerea încasărilor bugetare asociate cu 

aplicarea accizelor cu 47 800 mii lei și cu TVA în valoare de 71 540 mii lei. 

Impactul administrativ: Î.S.CFM dispune de resursele administrative interne suficiente pentru a implementa 

măsurile trasate de opțiunea vizată. Totuși, lipsa de mijloace financiare suficiente contribuie la sporirea 

efortului administrativ și dispersarea potențialului administrativ pe activități care nu au impact pozitiv 

considerabil. Un alt risc se referă la posibilitatea implementării activităților ambițioase din Status Quo cu 

resurse administrative interne.  

Impactul economic: Impactul economic pentru opțiunea dată este unul moderat pozitiv. Implementarea 

activităților din Status Quo va genera costuri de aprox. 2 105 mln. lei, din aceste costuri ponderea majoră 

sunt legate de întreținerea rețelei de linii de căi ferate (2 088 mln. lei). Aceste costuri sunt absolut necesare și 

inevitabile. Chiar dacă nu ținem cont de măsurile de eficientizare a consumurilor Î.S.CFM va trebui să 

asigure activități de menținere a stării infrastructurii liniilor de cale ferată. Implementarea măsurilor din 

status quo potențial poate aduce economii Î.S.CFM numai de la reducerea consumului de motorină în valoare 

de 429 mln. lei pentru perioada 2011-2021 (Anexa 22). Totuși aceste economii vor fi cu mult sub potențialul 

real al Î.S.CFM în condiția alocării unui suport financiar extern care va urgenta măsurile de implementare. 

Impactul social: Opțiunea dată are un impact social mixt. Aspectul pozitiv rezidă în îmbunătățirea graduală 

a indicatorilor de performanță a căilor ferate, posibilitatea menținerii eficienței operaționale și profitabilității 

transportului de mărfuri ca urmare a implementării măsurilor de eficiență energetică preconizate. Un alt 

aspect social pozitiv este menținerea politicii în domeniul resurselor umane la nivelul actual fără 

disponibilizări masive a personalului în exces. Având în vedere faptul că opțiunea dată nu va influența 

reducerea rețelei de transport CF prin sistarea serviciilor pentru unele localități (închiderea stațiilor) 

localnicii vor beneficia în continuare de serviciile transportului feroviar de pasageri. 

Aspectul negativ este totuși un grafic destul de lent de implementare a activităților trasate, care va fi funcție 

de posibilitățile financiare interne ale Î.S.CFM, menținerea unei profitabilități negative pentru transportul 

feroviar de pasageri și asigurarea eficienței totale din contul altor centre de profit.  

Impactul ecologic: Opțiunea dată are un impact ecologic pozitiv. Prin diminuarea consumurilor de motorină 

cu aprox. 12% se vor reduce emisiile nocive pe parcursul perioadei 2011-2021 cu peste 6567 t. după cum 

este menționat în Tabel 5. 

Tabel 5. Cantitatea substanțelor poluante neemanate prin reducerea consumului de motorină 

Emisii nocive CO, t Hidrocarburi, t NOx, t SO2, t Aldehide, t Metalele grele, kg Funingine, t 

Cantitate 1871 756 1632 597 1353 34 358 

Riscuri: Neintervenția în situația existentă și aplicarea măsurilor trasate în planul de activități a Î.S.CFM va 

aduce îmbunătățiri parțiale în aria problemei eficienței consumului de combustibil a materialului rulant de 

tracțiune. Aceste îmbunătățiri totuși nu vor elimina problema degradării continue a materialului rulant de 

tracțiune, sporirea costurilor de întreținere și ineficiența transportului de pasageri pe rutele interne. Prin 

urmare, în termen lung opțiunea dată poate afecta negativ activitatea operațională a Î.S.CFM, periclita 

ritmicitatea transportului feroviar pe teritoriul Republicii Moldova și poate servi sursă a unor catastrofe cu 

caracter tehnogen. 

Efectele benefice în cazul opțiunii Status Quo vor fi evidente numai în cazul implementării lor. Există totuși 

în acest sens incertitudini majore cu privire la încadrarea în termenii stabiliți a măsurilor de implementare, 

ceea ce trezește un risc de neimplementare operațională a programelor de eficientizare. 

Avantajele Dezavantajele 

Reducerea consumului de combustibil prin 

implementarea unor tehnici moderne de 

monitorizare 

Crearea premiselor pentru majorarea cheltuielilor 

operațional în special legate de întreținerea 

materialului rulant de tracțiune 

Optimizarea activităților operaționale și 

disciplinarea personalului implicat în activitatea 

operațională 

Menținerea riscurilor privind securitatea transportului 

feroviar din cauza stării tehnice depășite a 

materialului rulant de tracțiune 

Reducerea emisiilor de substanțe nocive Riscuri privind tergiversarea și neimplementarea 

activităților trasate de către Î.S. CFM  

Menținerea adecvată a infrastructurii căilor ferate Posibilități financiare moderate ale Î.S. CFM, ceea ce 

periclitează finanțarea activităților costisitoare de 

menținere a stării infrastructurii. 
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5.2. OPŢIUNEA 2: ELIMINAREA TRANSPORTULUI FEROVIAR DE PASAGERI SUBURBAN PE 

TERITORIUL RM. 

Descriere: 

Analiza evoluției transportului de pasageri conform indicatorului mln. călători-km. (Anexa 19) pe perioada 

anilor 2001-2010 ne indică o partajare a traficului domestic și internațional cu ponderi respectiv de 39% 

(trafic intern) și 61% (trafic internațional). Creșterea media a traficului de pasageri pe parcursul a 10 ani a 

fost de aprox. 2,5%.  

Totodată menționăm că pentru perioada 2001-2010 transportul de pasageri a generat pierderi Î.S.CFM în 

valoare de 1 158 375,7 mii lei (Anexa 20). 

În această optică de idei Opțiunea 2 prevede sistarea serviciilor de transport feroviar suburban realizat în 

mare parte cu trenurile Diesel Д1 cu păstrarea transportului de pasageri pe rutele internaționale (de cursă 

lungă și tranzit) și locale ca ex. Cahul-Giurgiulești (marfă și pasageri), Chișinău-Odessa, Chișinău-Ocnița 

care utilizează ca tracțiune locomotive din seria ЧМЭ și ТЭ10 (Error! Reference source not found.. Aceste 

activități presupun sistarea operațiunilor la 68 de trenuri și vor urmări limitarea numărului de stații unde vor 

opera trenurile de pasageri cu parcurs internațional (directe). Opțiunea comportă un caracter radical prin 

impactul și efectele pe care le va genera Error! Reference source not found.. 

Implementarea acestei opțiuni prevede acțiuni pe trei arii de prioritate: 

- Sistarea operațiunilor pentru 68 de trenuri care operează pe sectorul transport pasageri rute suburbane (la 

situația anului 2011).  

- Conservarea/lichidarea și închiderea stațiilor de cale ferată implicate în transportul interurban de pasageri. 

Conform datelor preliminare din totalul de 105 stații și gări urmează a fi închise 85 de unități. 

- Comercializarea, chiria sau o altă valorificare a materialului rulant implicat în transportul local de pasageri, 

inclusiv prin intermediul parteneriatelor publice private. 

Ca urmare a realizării activităților din Opțiunea 2 vor fi înregistrate efecte economice directe ca urmare a 

reducerii cheltuielilor operaționale directe și indirecte. Efectele economice indirecte se referă și la 

valorificarea patrimoniului neutilizat sau puțin utilizat în circuitul operațional care nu au fost evaluate în 

cadrul prezentei PPP. 

Beneficii: Beneficiul aceste opțiuni este rentabilizarea activităților operaționale ale Î.S. CFM pe segmentul 

transport de pasageri. Aceste beneficii pot fi realizate ca urmare a micșorării cheltuielilor operaționale directe 

și indirecte și se referă atât la materialul rulant cât și la obiecte de infrastructură prin închiderea unor stații de 

cale ferată. Obținerea beneficiilor menționate nu implică finanțări din bugetul de stat. 

Impactul fiscal: Opțiunea dată la prima vedere nu are un impact fiscal pentru ca nu sunt alocate mijloace 

financiare bugetare pentru implementarea măsurilor. Totuși, ar putea să existe un impact fiscal pozitiv în 

oportunitate - implementarea măsurilor poate majora baza impozabilă și încasări bugetare sub formă de 

impozite pe profit. Pe de altă parte reducerea activităților operaționale presupune disponibilizarea 

personalului operațional și respectiv din buget vor trebui să fie alocate îndemnizații pentru persoanele 

neîncadrate în câmpul muncii, vor fi, de asemenea, diminuate încasările în bugetul asigurărilor sociale și 

medicale pe perioada în care angajații nu vor fi încadrați în câmpul muncii. Reducerea consumului de 

consumabile, motorină etc. va reduce de asemenea achizițiile, ceea ce va micșora încasările bugetare 

potențiale sub formă de TVA și accize în valoare de 92,6 mln. lei. 

Impactul administrativ: Această opțiune presupune un efort administrativ considerabil pentru Î.S.CFM. În 

primul rând el vizează întreg spectru de activități de planificare a măsurilor menționate. În al doilea rând este 

complicat sub aspectul social – reducerea personalului implică activități manageriale specifice, inclusiv și cu 

autoritățile publice locale. O altă considerațiune privind impactul administrativ semnificativ privește 

facilitarea obținerii permisiunilor de la autoritățile publice privind închiderea unor stații de cale ferată. 

Actualmente autoritățile publice locale dispun de instrumente legislative care pot tergiversa și împiedica 

chiar obținerea permisiunilor pentru lichidarea stațiilor CF ineficiente. 

Totuși considerăm Î.S.CFM dispune de potențial administrativ suficient pentru a realiza măsurile pentru 

implementarea acestei opțiuni. 

Impactul economic: Impactul economic pentru opțiunea dată este unul moderat pozitiv Error! Reference 

source not found.. Implementarea activităților din opțiunea 2 va aduce economii cu consumurile de 
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combustibil și lubrifianți Î.S.CFM în valoare de 342 mln. lei pentru perioada 2012-2021. Consumul de 

combustibil total va fi redus potențial cu ponderi de 7%-14%. Alte economii se referă la reducerea 

cheltuielilor cu întreținerea și reparațiile materialului rulant – aprox. 65,8 mln. lei. Economii vor fi realizate 

ca urmare a reducerii cheltuielilor operaționale cu întreținerea stațiilor de cale ferată închise care nu au fost 

estimate în prezentul studiu. Mai mult, Î.S.CFM va putea obține beneficii suplimentare de la valorificarea 

activelor neutilizate. Aceste beneficii în oportunitatea nu au fost evaluate în prezenta PPP. Cheltuielile de 

bază care vor trebui să fie suportate de CFM se referă la închiderea și conservarea stațiilor CF și plata 

compensațiilor personalului disponibilizat și au fost cifrate la 68 mln. lei. Alte cheltuieli se referă la 

conservarea materialului rulant și pregătirea lui pentru valorificare prin vânzare sau altă formă și se cifrează 

la 3,9 mln. lei.  

Impactul social:  

Opțiunea 2 are un impact social moderat negativ. În primul rând va fi limitat accesul populației din 

proximitatea stațiilor de cale ferată la serviciile de transport pasageri care actualmente este mai ieftin 

comparativ cu transportul auto. Acest impact este nesemnificativ având în vedere aportul relativ redus al 

transportului de pasageri pe cale ferată în Republica Moldova comparativ cu alte moduri (aprox. 4,4% din nr. 

de pasageri transportați sau aprox. 11% ca parcurs al pasagerilor, inclusiv și rute internaționale). Această 

”sistare” de servicii transport va fi remediată rapid prin creșterea ofertei serviciilor de transport auto ce vor fi 

disponibile comunităților afectate. Beneficiile vor apar ca timp economisit de călători cu transferul la 

transportul auto care este unul mai rapid. Modelarea economică a permis estimarea efectului social total ca 

diferență între beneficiile de la timpul economisit (aprox. 24600 mii lei anual) și costurile suplimentare 

pentru accesarea transportului auto (aprox. 29500 mii lei anual). Pierderile sociale anuale se cifrează în 

mediu la  4900 mii lei anual. Aceste ”pierderi” vor fi înregistrate ca încasări la transportul auto. Un alt aspect 

social negativ este disponibilizarea personalului local al CFM care deservește stațiile de cale ferată ce 

urmează a fi închise. Personalul va fi disponibilizat sau încadrat în alte activități.  

Menționăm că această opțiune este una care poate genera rezistență din partea organelor de administrare 

locală, nemulțumiri ale populației care se pot solda și cu manifestații, greve, boicotare etc. Totuși, există 

posibilitatea diminuării impactului negativ prin aplicarea unor măsuri de valorificare a patrimoniului căilor 

ferate care va rămâne neutilizat în procesul operațional sau măsuri de compensare. 

Impactul ecologic: Opțiunea dată are un impact ecologic pozitiv. Prin diminuarea consumurilor de motorină 

în medie cu aprox. 10% se vor reduce emisiile nocive pe parcursul perioadei 2012-2021 cu peste 5600 t față 

de reducerile din Status Quo după cum este menționat în Tabel 6. 

Tabel 6. Cantitatea substanțelor poluante neemanate cu reducerea consumului de motorină Opțiunea 2 

Emisii nocive CO, t Hidrocarburi, t NOx, t SO2, t Aldehide, t Metalele grele, kg Funingine, t 

Cantitate 1595 645 1392 509 1154 29 306 

Riscuri: Riscurile principale se referă la rezistența din partea personalului, administrațiilor locale și 

comunităților care vor fi afectate de sistarea serviciilor de transport persoane pe cale ferată. Aceste riscuri se 

pot traduce în manifestații, greve, boicotare etc. Alt risc se referă la insuficiența capacităților administrative 

necesare pentru efectuarea activităților într-o perioadă scurtă de timp – în limitele unui an. Un risc cu sistarea 

activităților de transport suburban de pasageri este posibilitatea apariției unor intervale temporare când în 

virtutea unor cauze meteo-climaterice nefaste transportul auto să nu fie în stare a presta serviciile necesare 

(ex. zăpadă, lapoviță, etc.). Transportul feroviar în general este unul mai independent de diferite calamități 

meteorologice. Alte riscuri țin de apariția diverselor fraude în perioada lichidării stațiilor și valorificării 

patrimoniului eliberat din procesul operațional. 

Avantajele Dezavantajele 

Reducerea consumurilor de combustibil și 

lubrifianți  

Insuficiența capacităților administrative 

Eliminarea cheltuielilor de întreținere și reparații 

a materialului rulant implicat în transportul de 

pasageri suburban 

Rezistența din partea personalului, administrațiilor 

locale și comunităților: potențial ridicat pentru 

manifestații, greve, boicotare. 

Reducerea cheltuielilor operaționale cu stațiile 

care urmează a fi închise/conservate 

Riscuri privind tergiversarea și neimplementarea 

activităților trasate de către Î.S. CFM 

Crearea premiselor pentru majorarea 

semnificativă a profitului operațional realizat de 

Privarea comunităților din proximitatea stațiilor CF 

ce urmează a fi închise  de serviciile transportului CF 
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CFM și creșterea atractivității investiționale de pasageri 

Reducerea emisiilor de substanțe nocive Reducerea independenței vis-a-vis de condiții meteo. 

5.3.  OPŢIUNEA 3: ÎNLOCUIREA MOTOARELOR DIESEL ȘI MODERNIZAREA 

LOCOMOTIVELOR EXISTENTE. 

Opțiunea 3 prevede modernizarea graduală a parcului de material rulant de tracțiune existent. După 

cum a fost menționat la capitolul descrierii problemei materialul rulant de tracțiune este depășit tehnologic și 

uzat tehnic, ceea ce este un factor generator de costuri și riscuri sporite. Procurarea locomotivelor noi este 

foarte costisitoare, de aceea modernizarea complexă ar fi putea fi o soluție fezabilă mai ales într-o optică 

temporară de durată.  

Efectul economic așteptat este reducerea consumurilor de motorină de la 15,5%
12

 - 40%, cu lubrifianți de la 

50% până la 65% și a cheltuielilor cu întreținerea și reparații de la 50% până la 70%
13

 ca urmare a dotării 

materialului rulant de tracțiune cu motoare diesel moderne și eficiente. Având în vedere experiența pozitivă a 

unor companii feroviare inclusiv și din fostul spațiu sovietic activitățile Î.S.CFM privind eventuala 

implementare a acestei opțiuni vor cuprinde următoarele: 

(1) Prima etapă. Identificarea unor parteneri potențiali care la etapa inițială vor efectua lucrările 

de retehnologizare a locomotivelor în atelierele lor proprii (timp estimat: 24 luni). Modernizarea va fi 

introdusă gradual astfel ca la prima etapă vor fi modernizate locomotivele care nu sunt utilizate frecvent în 

procesul operațional, astfel asigurându-se continuitatea derulării normale a activităților căilor ferate ceea ce 

va fi asigurat în continuare cu o parte din locomotivele existente, Error! Reference source not found..  

În scopul analizei cost-beneficiu s-a abordat principiul de modernizare graduală a parcului rulant de tracțiune 

pornind de la experiența Lituaniei (Depourile de Reparații Locomotive din Vilnius - UAB Vilniaus 

Lokomotyvų Remonto Depo). Costul modernizării unei locomotive de manevră din seria ЧМЭ se ridică la 

1,5 mln. EUR.  

Mai jos sunt descrie detaliile tehnice cu privire la operațiune de modernizare conform propunerii tehnice 

parvenite de la Depourile de Reparații Locomotive din Vilnius. 

În decembrie 2007 depourile de la Vilnius demarat lucrările de modernizare a locomotivelor din seria ЧМЭ3. 

În anul 2010 se găseau în exploatare cinci locomotive ЧМЭ3М dotate cu motor diesel produs de compania 

internațională Caterpillar
14

 (CAT 3512 B DI-TA, putere nominală 1455 kWt) și 17 locomotive ЧМЭ3М cu 

motor diesel (САТ3508В B DI-TA putere nominală 993 kWt). Motoarele sunt avizate pozitiv în 

conformitate cu standardul UIC624
15

 privind emisiile poluante. Pot fi utilizate și versiuni mai noi de motoare 

din gama CAT 3512C (1550 kW), aprobate de UIC pentru faza III A de reducere a emisiilor. 

Locomotivele diesel electrice au ca sursă de energie primară motorina și sunt acționate de un motor diesel, 

care antrenează un generator electric de curent alternativ sau continuu. La locomotivele cu generator de 

curent alternativ, curentul este redresat într-un sistem cu diode de putere și alimentează motoare electrice de 

curent continuu care antrenează roțile (transmisie C„A-C„C). Cele care au si motoare de tracțiune de curent 

alternativ, primesc curentul de la generatorul de curent alternativ prin intermediul redresorului, care mai 

departe îl transmite unui invertor pentru a regla tensiunea și frecvența (transmisie C„A-C„A). Locomotivele 

cu transmisie С„O-С„O își alimentează motoarele electrice de curent continuu direct de la generatorul de 

curent continuu, fără a mai fi nevoie de redresor, invertor etc. 

Locomotiva cu șase osii din seria ЧМЭ3 este utilizată la lucrări de manevrare și triaj pentru liniile cu 

ecartament de 1520 mm la viteza de până la 90 km/oră. Locomotiva este modernizată prin utilizarea cadrului 

de bază și a părții de tracțiune ca construcții modulare, ceea ce a permis montarea cabinei de pilotaj cu 

capotă joasă. Sunt utilizate 6 module de bază în construcția modernizată, Figura 1 Datele tehnice de bază 

sunt descrise în Tabel 7. 

Comparativ cu motorul de tip K6S310DR cu care sunt actualmente dotate locomotivele Î.S. CFM 

consumurile specifice de motorină raportate la kWt-oră sunt mai mici cu 8,2% și a lubrifianților raportate la 

kWt-oră - cu 33%. 

                                                 
12

 http://www.kolomnadiesel.com/eng/modernization/1a_9dg/ 
13

 http://www.vlrd.lt/nauju-silumveziu-gamyba 
14

 http://www.cat.com/cda/layout?m=37644&x=7 
15

 http://www.uic.org/IMG/pdf/624-appendi_f_list_of_engines_having_passed_an_emission_test.pdf 
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 Șasiul și cadrul locomotivei 

Cadrul principal al locomotivei este modernizat. Suspensia locomotivei modernizată cu utilizarea biților de 

cauciuc-metal în loc de șuruburi verticale. Rezervorul de carburant este amplasat ca și la versiunea 

nemodernizată. Sistema de ungere a bandajului - Delimon Rail Jet. 

Tabel 7. Datele tehnice de bază privind locomotivă modernizată ЧМЭ3М 

Formula osiei (tipul transmisiei)  C„O-C„O  

Putere nominală, kWt  1455  

Ecartament, mm  1435/1520  

Viteza maximă, km/oră  90  

Greutatea totală, t  120 (+3% -1%)  

Motor  Caterpillar 3512 B DI-TA  

Generator de bază Siemens 1FC2 631-6B029T  

Generator auxiliar  Siemens 1FC2 631-6B029P  

Consumul de combustibil (gr/kWt-oră) 208,2  

Consumul de lubrifianți (gr/kWt-oră) 1,8  

 Sistema de răcire 

Sistemul de răcire este cu circuit dublu, suprapresiune, cu un tiraj închis. Răcirea este asigurată cu radiator, 

două ventilatoare axiale, cu un motor electric. Sistemul de răcire este umplută cu lichid antigel pe baza de 

etilenglicol. Răcirea motoarelor de tracţiune este asigurată cu două ventilatoare centrifugale cu transmisie 

electrică. 

 Sistema de frânare  

Locomotiva este dotată cu frâne electrodinamice cu acțiune directă DAKO. Drept sursă pentru aer 

comprimat servește compresorul Mattei M111 H dotat cu electromotor asincron. Aparatura de frânare este 

montată într-un modul separat în partea din față a locomotivei. 

 Cabina de pilotaj  

Cabina este de design nou, de tip turn. În cabină sunt montate două panoul de control. Vizibilitatea este 

excelentă cu ferestre mari în faţă și pantă oblică a sticlelor. Cabina este încălzită de schimbătoare de căldură 

de la motorul cu combustie şi cu unitate de aer cald de încălzire Eberspächer 5DLC (sau Webasto). Cabina 

are doua scaune moi, cu setări orizontale şi verticale, dulap, aragaz şi frigider. La cererea clientului au 

opţiunea de a instala aer condiţionat şi cuptor cu microunde. 

 Utilare electrotehnică 

Locomotiva este dotată cu baterii - tip alcaline, 18 SCC 265 F24V, tensiune electrică de circuit al unităților 

auxiliare 3h400 B. Dispozitivele de înaltă tensiune, cu control al mişcării camerei şi de frânare a locomotivei 

sunt montate ca modul separat în partea din spate a locomotivei. 

Efectuarea modernizării prin contractarea unei entități din străinătate va ridica un șir de elemente tehnice cu 

privire la tranzacție: regimul vamal aplicat, posibil scutirea de taxe, tarife, certificări etc., unde autoritatea 

publică ar putea interveni pentru a reduce costurile, dar și termenii. 

Modernizarea locomotivelor din seria ТЭ10 poate fi efectuată la PJSC "Kolomensky Zavod" parte a 

TRANSMASHHOLDING prin înlocuirea motoarelor de tip 10Д100 cu motoare noi 1А-9ДГ (Tabel 8). 

Tabel 8. Comparația caracteristicilor tehnice ale motoarelor noi 1А-9ДГ și 10Д100 

Parametri 1А-9ДГ 10Д100 

Putere, kW (hp) 2206 (3000) 2206 (3000) 

Greutatea diesel-generatorului, kg 28900 28000 

Consumul specific de carburant la putere maximă, g/kW h 198 226 

Consumul pe oră stare de repaos, kg/h 13,5 23 

Consumul specific de lubrifianți la putere maximă, g/kW h 0,9 1,74 

Intervalul reparațiilor curente, mii km 400 200 

Intervalul reparațiilor capitale, mii km 1600 800 

 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_diesel
http://ro.wikipedia.org/wiki/Generator_electric
http://ro.wikipedia.org/wiki/Curent_electric
http://ro.wikipedia.org/wiki/Motor_electric
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Graficul de modernizare a locomotivelor din prima fază prevede modernizarea la contractor extern a 8 

locomotive din seria ЧМЭ3 și 8 locomotive din seria ТЭ10 în decurs a doi ani 2012-2013. 

În scopul studiului pentru transportul de pasageri efectuat cu Trenurile Diesel Д1 s-a analizat posibilitatea 

utilizării ca tracțiune a locomotivelor ЧМЭ3. 

 

(2) Etapa a doua. Dotarea atelierelor, crearea bazei tehnice proprii a Î.S. CFM, achiziția know-

how-ului necesar pentru realizarea lucrărilor în ateliere cu forțe proprii. 

Faza a doua prevede crearea capacităților proprii în cadrul ÎS CFM pentru deservirea locomotivelor 

modernizate, dar și pentru modernizarea în antrepriză proprie a parcului de locomotive care nu va fi 

subcontractat pentru modernizare. Activitățile din această fază se vor axa pe achiziția cunoștințelor tehnice în 

bază de know-how sau altă forma de licențiere sau cooperare industrială, școlarizarea personalului, dotarea 

corespunzătoare cu mașini unelte, echipamente și scule a depourilor și atelierelor, aprovizionarea depozitelor 

cu piese de schimb și materiale consumabile necesare. În această ordine de idei va fi necesară stabilirea unei 

conlucrări directe cu producătorul de motoare și alți furnizori. 

Durata estimativă de lansare în producție va fi de 24 de luni de la lansarea primei faze. 

Efect economic așteptat este dat de reducerea costurilor de modernizare cu cel puțin 40% ca urmare a 

efectuării lucrărilor în antrepriză proprie, dar și cu reducerea termenilor de reparații, întrețineri și 

modernizări, Error! Reference source not found..  

Opțiunea 3 presupune sporirea investițiilor inițiale, dar care va permite un salt calitativ nou al sistemului 

căilor ferate din Republica Moldova prin alinierea lui la cele mai înalte standarde internaționale în ceea ce 

privește dotarea materialului rulant de tracțiune, fără însă a recurge la achiziții de locomotive completate din 

străinătate. O parte din cheltuieli pot fi acoperite prin valorificarea activelor care nu vor mai putea fi folosite: 

vânzare sau creare de parteneriate publice private. Măsurile din această opțiune vor mări atractivitatea 

investițională a Î.S: CFM pentru scenariul de deetatizare. 

Beneficii: Beneficiul de bază al aceste opțiuni este că se investește în retehnologizarea parcului de material 

rulant de tracțiune și alinierea la unor standarde moderne cu crearea bazei de producere și întreținere proprie. 

Beneficiile sunt mai tangibile începând cu anul 15-16 de la lansarea proiectului când economiile directe 

acoperă costurile investiționale. Un beneficiu important este resimțit la nivel de personal care va căpăta 

calificările necesare pentru menținerea activităților operaționale în contextul retehnologizării. La finalizarea 

programelor de implementare reducerii consumurilor de motorină a materialului rulant de tracțiune va fi de 

aprox. 29% peste rezultatele obținute în Status Quo. Ponderea cea mai mare a surselor economisite va fi 

înregistrată începând cu anul 2016. Evident opțiunea prezintă și alte avantaje, în special sporirea securității 

traficului feroviar, cooperarea cu companii internaționale notorii în domeniul dotării transportului feroviar. 

Impactul fiscal: Opțiunea dată prevede ingerința statului ca investitor în retehnologizare. Impactul fiscal este 

major. Efortul investițional net al statului se ridică la 1922 mln lei. Forma de investire a statului poate să fie 

ca aport la capitalul social (fără costuri de finanțare, dobânzi etc.) sau ca creditare. O altă posibilitatea ar fi 

privatizarea domeniului cu stabilirea unor obiective investiționale clare noului proprietar. Impactul fiscal în 

oportunitate este dat de micșorarea consumului de motorină și uleiuri ce va duce la achiziții de volume mai 

mici și reducerea încasărilor bugetare asociate cu aplicarea accizelor cu 76 930 mii lei și cu TVA în valoare 

de 114 550 mii lei. 

Impactul administrativ: Î.S.CFM dispune de resursele administrative interne suficiente pentru a implementa 

măsurile trasate de opțiunea vizată. Un risc se referă la capacitățile personalului tehnic actual care va trebui 

înlocuit gradual cu unul mai tânăr. Opțiunea prevede activități ambițioase și posibil pe domeniul cooperării 

tehnice internaționale va fi nevoie de implicat expertiză din exterior.  

Impactul economic: Impactul economic pentru opțiunea dată trebuie privit într-o optică temporară de durată, 

efectele cele mai mari vor fi tangibile peste 15-16 ani de la lansarea proiectului, Error! Reference source 

not found..  

Implementarea activităților din Opțiunea III va solicita costuri investiționale de aprox. 1 922 mln. lei, 

ponderea majoră sunt legate de activitățile de modernizare la facilitățile proprii Î.S. CFM, dar si de achiziția 

serviciilor de modernizare din exterior pentru prima etapă.  

În cazul implementării măsurilor de optimizare energetică din Opțiunea III vor fi economisite în perioada 

anilor 2011-2021 aprox. 50,6 mii tone de motorină în valoare de peste 632 mln. lei. Mai mult, această 
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opțiune va permite economii de lubrifianți de aproximativ 61% față de Status Quo (2680 tone în valoare de 

peste 55 mln. lei) și economii cu reparații în valoare de peste 28,3 mln lei (nu au fost incluse reparațiile 

capitale termenul cărora depășește 10 ani). Economiile menționate au o tendință de amplificare pentru 

perioadele următoare. 

Impactul social: Opțiunea dată are un impact social mixt. Aspectul pozitiv rezidă în îmbunătățirea graduală 

a indicatorilor de performanță a căilor ferate, posibilitatea menținerii eficienței operaționale și profitabilității 

transportului de mărfuri ca urmare a implementării măsurilor de eficiență energetică preconizate. Un alt 

aspect social pozitiv este menținerea politicii în domeniul resurselor umane la nivelul actual fără 

disponibilizări masive a personalului în exces și pregătirea de cadre noi. Având în vedere faptul că opțiunea 

dată nu va influența reducerea rețelei de transport CF prin sistarea serviciilor pentru unele localități 

(închiderea stațiilor) localnicii vor beneficia în continuare de serviciile transportului feroviar de pasageri. 

Aspectul negativ poate fi dat de creșterea tarifului de transport ca urmare a necesității acoperirii costurilor 

investiționale, va fi menținută profitabilitatea negativă pentru transportul feroviar de pasageri și asigurarea 

eficienței totale din contul altor centre de profit. 

Impactul ecologic: Opțiunea dată are un impact ecologic pozitiv. Prin diminuarea consumurilor de motorină 

cu aprox. 29% se vor reduce emisiile nocive pe parcursul perioadei 2012-2021 cu peste 9673 t față de 

reducerile din Status Quo după cum este menționat în Tabel 9. 

Tabel 9. Cantitatea substanțelor poluante neemanate cu reducerea consumului de motorină Opțiunea 3 

Emisii nocive CO, t Hidrocarburi, t NOx, t SO2, t Aldehide, t Metalele grele, kg Funingine, t 

Cantitate 2755 1114 2404 879 1993 51 528 

Riscuri: Lipsa resurselor financiare necesare; deficiența capacităților și resursei administrative de a gestiona 

proiectul investițional din Opțiunea III; incertitudini cu privire la încadrarea în termenii stabiliți a măsurilor 

de implementare, riscuri de fraude în perioada selecției partenerilor externi. 

Avantajele Dezavantajele 

Alinierea standardelor tehnice privind dotarea 

materialului rulant de tracțiune la rigorile UE 

Cheltuieli investiționale ridicate în faza inițială 

Reducerea consumurilor de combustibil, 

lubrifianți și posibilitatea utilizării ca combustie a 

mix-urilor cu biocombustibil  

Riscuri privind tergiversarea și neimplementarea 

activităților trasate de către Î.S. CFM 

Reducerea cheltuielilor de întreținere și reparații  Riscuri cu privire la perturbarea activităților 

operaționale prin nesincronizarea planului de 

implementare cu alte activități operaționale 

Reducerea emisiilor de substanțe nocive Riscuri privind neindentificarea creditorilor: stat, 

entități private locale sau internaționale 

Posibilitatea atragerii unor fonduri financiare și 

granturi din străinătate 

Riscuri legate de costurile sporite ale creditelor, 

posibil și solicitare de garanții de stat 

Personal școlarizat și achiziție de know-how Cadrul reglementar insuficient pentru atragerea 

investitorilor internaționali 

 



345 
 

 

5.4. OPŢIUNEA 4: MIXT DE ACTIVITĂȚI: MODERNIZAREA LOCOMOTIVELOR ȘI SISTAREA 

SERVICIILOR DE TRANSPORT FEROVIAR SUBURBAN. 

Descriere: 

Opțiunea 4 prevede realizarea unui mixt de activități selectat din cadrul opțiunilor descrise mai sus cu 

păstrarea măsurilor din Opțiunea 1. 

Astfel Opțiunea prevede următoarele: 

- Modernizarea materialului rulant de tracțiune în antrepriză proprie (este evitată etapa 1 din Opțiunea 

3 când s-a analizat modernizarea locomotivelor la un contractor extern). A fost estimată varianta 

conform căreia din 12 locomotive eliberate de la transportul suburban de pasageri 6 sunt reținute ca 

piese schimb și 6 unități modernizate și valorificate prin vânzare. 

- Conservarea/lichidarea și închiderea unor stații de cale ferată și sistarea serviciilor de transport 

feroviar suburban. 

Ca urmare a realizării activităților din Opțiunea 4 urmează a fi înregistrate reducerea cheltuielilor 

operaționale directe și indirecte. Pot parveni și efectele economice benefice de la valorificarea patrimoniului 

scos din circuitul operațional. Efectele menționate nu au fost evaluate în cadrul prezentei PPP. 

Beneficii: Beneficiul aceste opțiuni este rentabilizarea activităților operaționale ale Î.S. CFM atât pe 

segmentul transport de pasageri, cât și pe segmentul transportului de marfă. Aceste beneficii pot fi realizate 

ca urmare a micșorării cheltuielilor operaționale directe și indirecte și se referă atât la materialul rulant de 

tracțiune cât și la obiecte de infrastructură prin închiderea unor stații de cale ferată. 

Impactul fiscal: Opțiunea are un impact fiscal major. Efortul investițional al statului se ridică la 1615 mln. 

lei (Error! Reference source not found.). Totuși, ar putea să existe un impact fiscal pozitiv în oportunitate - 

implementarea măsurilor poate majora baza impozabilă și încasări bugetare sub formă de impozite pe profit 

sau profiturile obținute pot fi reinvestite. La finalizarea programelor de implementare reducerii consumurilor 

de motorină a materialului rulant de tracțiune va fi de aprox. 38% peste rezultatele obținute în Status Quo. Pe 

de altă parte reducerea activităților operaționale presupune disponibilizarea personalului operațional și 

respectiv din buget vor trebui să fie alocate îndemnizații pentru persoanele neîncadrate în câmpul muncii, vor 

fi, de asemenea, diminuate încasările în bugetul asigurărilor sociale și medicale pe perioada în care angajații 

nu vor fi încadrați în câmpul muncii. Reducerea consumului de consumabile, motorină etc. va reduce de 

asemenea achizițiile, ceea ce va micșora încasările bugetare potențiale sub formă de TVA și accize în valoare 

de aprox. 284 mln. lei. 

Impactul administrativ: Impactul administrativ al acestei opțiuni este unul major și în mare măsură similar 

celui menționat la Opțiunile 2 și 3. Considerăm că Î.S.CFM dispune de resurse administrative suficiente 

pentru a realiza măsurile necesare implementării acestei opțiuni. 

Impactul economic: Impactul economic pentru opțiunea dată este unul pozitiv, Error! Reference source 

not found.. Implementarea activităților din Opțiunea 4 va aduce economii cu consumurile de combustibil și 

lubrifianți Î.S.CFM în valoare de 972 mln. lei pentru perioada 2012-2021. Consumul de combustibil total va 

fi redus potențial cu ponderi de la 16%-38%. Alte economii se referă la reducerea cheltuielilor cu întreținerea 

și reparațiile materialului rulant – aprox. 135,7 mln. lei. Economii vor fi realizate și ca urmare a reducerii 

cheltuielilor operaționale cu întreținerea stațiilor de cale ferată închise care nu au fost estimate în prezentul 

studiu. Î.S.CFM va putea obține beneficii suplimentare și de la valorificarea activelor neutilizate. Aceste 

beneficii în oportunitatea nu au fost evaluate în prezenta PPP. Cheltuielile de bază care vor trebui să fie 

suportate de CFM se referă la închiderea și conservarea stațiilor CF, plata compensațiilor personalului 

disponibilizat, modernizarea locomotivelor și crearea infrastructurii necesare pentru retehnologizare și au 

fost evaluate la 1615 mln. lei, inclusiv investiția publică.  

Impactul social:  

Opțiunea 4 are un impact social moderat negativ și este similar cu cel descris la Opțiunea 2. 

Impactul ecologic: Opțiunea dată are un impact ecologic pozitiv. Prin diminuarea consumurilor de motorină 

în medie cu aprox. 26% se vor reduce emisiile nocive pe parcursul perioadei 2012-2021 cu peste 14875 t față 

de reducerile din Status Quo după cum este menționat în Tabel 10. 
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Tabel 10. Cantitatea substanțelor poluante neemanate cu reducerea consumului de motorină Opțiunea 4 

Emisii nocive CO, t Hidrocarburi, 

t 

NOx, t SO2, t Aldehide, t Metalele grele, 

kg 

Funingine, 

t 

Cantitate 4237 1713 3696 1352 3065 78 811 

Riscuri: Riscurile principale ale acestei opțiuni sunt similare cu celea de la Opțiunea 2 și 3.  

Avantajele Dezavantajele 

Reducerea semnificativă a consumurilor de 

combustibil și lubrifianți  

Insuficiența capacităților administrative 

Economii semnificative cu cheltuielile de 

întreținere și reparații a materialului rulant 

Rezistența din partea personalului, administrațiilor 

locale și comunităților: potențial ridicat pentru 

manifestații, greve, boicotare. 

Reducerea cheltuielilor operaționale cu stațiile 

care urmează a fi închise/conservate 

Riscuri privind tergiversarea și neimplementarea 

activităților trasate de către Î.S. CFM 

Crearea premiselor pentru majorarea 

semnificativă a profitului operațional realizat de 

CFM și creșterea atractivității investiționale 

Privarea comunităților din proximitatea stațiilor CF 

ce urmează a fi închise  de serviciile transportului CF 

de pasageri 

Reducerea emisiilor de substanțe nocive Cheltuieli investiționale ridicate în faza inițială, 

costul creditării 

 

6. SINTEZA PROCESULUI DE CONSULTARE  

 

Consultările au fost inițiate odată cu crearea grupului de lucru pentru evaluarea ex-ante la care au luat parte 

și reprezentanți ai Î.S. CFM. Rezultatele prealabile ale PPP au fost discutate în cadrul şedinţelor comune a 

grupului de lucru cu specialiști de la Î.S. CFM și societatea civilă. Informațiile privind etapele PPP și 

proiectul propunerii de politică publică au fost plasate pe pagina web al MTID pentru informarea și 

consultările cu societatea civilă la rubrica ”Transparența decizională”.  

În cadrul mese rotunde, organizate la 11 ianuarie 2012 au fost invitați reprezentanți ai următoarelor structuri 

guvernamentale și non-guvernamentale: direcțiile de profil din cadrul MTID; Î.S. “Calea Ferată din 

Moldova”; Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova; Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor; 

Centrul pentru Protecţia Drepturilor Consumatorilor; Alianţa pentru Eficienţa Energetică şi Regenerabile; 

Agenţia pentru conservarea energiei, protecţia mediului prin eficienţa energetică şi utilizarea resurselor 

energetice renovabile; Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic; Institutul pentru Dezvoltare şi 

Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”; Centrul analitic Independent „Expert-Grup”; Agenția pentru Eficienţă 

Energetică. Participanții și-au expus părerea cu privire la problema ridicată în cadrul propunerii de politică 

publică. 

Cei prezenți au menționat efectele pozitive de la implementarea opțiunii ”Status Quo” și necesitatea 

menținerii cursului de acțiuni pe care le-a propus spre implementare Î.S. CFM. 

Societatea civilă a fost îngrijorată cu privire impactul social major și riscurile de la Opțiunea 2, care prevede 

sistarea prestării serviciilor de transport feroviar suburban și respectiv închiderea unui șir de stații de cale 

ferată. În urma discuțiilor s-a atenționat că măsurile trasate în Opțiunea 2 pot cataliza efecte negative de 

lungă durată. Totuși, experții de la Î.S. CFM au menționat oportunitatea închiderii graduale a unor stații mici 

sau opriri care sunt generatoare de pierderi și nu implică un impact social mare. De asemenea ei au propus 

inițierea unor activități privind înlocuirea trenurilor suburbane prin ”trenuri autobuse”. Aceste activități 

urmează a fi demarate după o analiză mai profundă. 

Cei prezenți au menționat efortul financiar major de la opțiunea 3 (inclusiv și de la bugetul public), dar având 

în vedere starea deplorabilă a materialului rulant de tracțiune, costurile ridicate pentru înlocuirea 

locomotivelor vechi cu locomotive noi s-a propus inițierea de către Î.S. CFM a unui studiu de fezabilitate 

privind oportunitatea retehnologizării locomotivelor existente. 
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Spre finalul procesului de consultare nu s-a dat predilecție nici uneia dintre opțiunile analizate, dar s-a 

menționat necesitatea retehnologizării materialului rulant de tracțiune. În această optică de idei MTID va 

include în planul de activități ai Î.S. CFM pentru primul trimestru al anului 2012 executarea de către o 

companie străină independentă a unui studiului de fezabilitate de detaliu privind eficientizarea consumurilor 

energetice a materialului rulant de tracțiune care va analiza atât opțiunile vizate de prezenta PPP (ex. 

retehnologizarea locomotivelor existente), oportunitatea introducerii ”trenurilor autobuse” pentru transportul 

suburban de pasageri cât și va propune alte soluții de eficientizare energetică. 

7. OPȚIUNEA RECOMANDATĂ 

 

Având în vedere anvergura proiectelor vizate în cadrul opțiunilor analizate (retehnologizarea parcului de 

material rulant de tracțiune) beneficiile și costurile totale au fost calculate pentru o perioadă de 10 și 20 ani. 

Sumarul analizei este prezentat mai jos. 

 Opţiunea 1  

- Status quo 
Opţiunea 2 Opţiunea 3 Opţiunea 4 

Impact economic: 10 ani 20 ani 10 ani 20 ani 10 ani 20 ani 10 ani 20 ani 

Investiția publică, mii 

lei 0 1 922 379 0 1 464 670 1 922 079 0 1 351 407 0 
Valoarea netă prezentă 

a beneficiilor, mii lei 265 202 38 903 227 016 -313 288 -928 617 -446 451 -378 088 195 328 
IRR, % 29% -5% 13% -22% -30% -3% -17% 0% 

 

În contextul angajării potențiale a unor investiții considerabile și problematica complexă pusă în 

discuție de prezenta PPP, dar și ca urmare a procesului de consultare Ministerul Transporturilor și 

Infrastructurii Drumurilor va solicita imediat de la ÎS CFM executarea de către o companie străină 

independentă a unui studiului de fezabilitate de detaliu privind eficientizarea consumurilor energetice 

a materialului rulant de tracțiune care va analiza atât opțiunile vizate de prezenta PPP (ex. 

retehnologizarea locomotivelor existente), dar va identifica și alte soluții de eficientizare energetică (ex. 

oportunitatea introducerii ”trenurilor autobuse” pentru transportul suburban de pasageri). 

 

Data prezentării: 20 ianuarie 2012 

Semnătura conducătorului autorității inițiatoare 

 

Ministru          Anatol ȘALARU 

 

Anexe: 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



348 
 

 

 

ANEXE 

Anexa 1. Arborele problemei 

Consum ineficient energetic de către 

materialul rulant (locomotive, 

vagoane)

opriri și staționări frecvente lipsa sistemelor moderne de 

monitorizare a consumului de 

combustibil 

Emisii CO2, S 

etc. adiționale 

față de nivelul 

potențial

Cheltuieli 

suplimentare 

pentru 

consumatori

Reducerea 

securității 

energetice a RM

”accesul nesancționat„ al 

angajaților la sistemul de 

alimentare a locomotivei cu 

combustibil

starea proastă a liniilor de 

cale ferată pe unele 

sectoare / restricții de 

greutate

distanțe mici dintre stațiile 

CF și puncte de oprire

viteza de deplasare redusă garnituri de vagoane cu nr. 

redus la transport marfă/pas.

motoare diesel învechite și 

depășite tehnologic

motoare diesel de capacitate 

mare

tehnologii ineficiente de 

recuperare a energiei 

cinetice de la materialul 

rulant de tracțiune și 

vagoane

lipsa cunoștințelor și 

abilităților conducătorilor de 

locomotive privind conducerea 

eficiente din punct de vedere 

energetic 

izolarea defectuoasă a 

vagoanelor de pasageri pe 

rute locale

Lipsa 

atractivității 

investiționale a 

CFM

Pierderea clienților 

potențiali și evitarea 

tranzitului internațional 

pe teritoriul RM

Tarife de transport  

mai mari

pierderi de timp

Probleme ecologice și de 

sănătate a populației

eliminarea pe unele sectoare 

a unei linii de cale ferată 

Supraconsum de motorină 
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Anexa 2. Evoluția transportului de mărfuri pe moduri de transport
16

 

Mărfuri 

transportate  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

mii tone % mii tone % mii tone % mii tone % mii tone % mii tone % 

Transporturi 

– total 
36410,0 100% 38250,1 100% 40794,2 100% 39793,6 100% 25988,5 100% 27781,2 100% 

din care:                         

feroviar 11704,1 32,1% 11092,5 29,0% 11846,8 29,0% 11006,2 27,7% 4414,9 17,0% 3852,1 13,9% 

auto 24593,3 67,5% 27015,1 70,6% 28779,9 70,5% 28584,6 71,8% 21390,8 82,3% 23800,6 85,7% 

fluvial 111,8 0,3% 141,5 0,4% 166,5 0,4% 202,0 0,5% 182,0 0,7% 127,2 0,5% 

aerian 0,77 0,0% 0,97 0,0% 1,00 0,0% 0,83 0,0% 0,83 0,0% 1,30 0,0% 

Parcursul 

mărfurilor 

mln t-

km* 
% mln t-km % mln t-km % mln t-km % mln t-km % mln t-km % 

Transporturi 

– total 
5459,6 100% 6242,2 100% 5864,6 100% 5840,6 100% 3773,6 100% 4192,7 100% 

din care:                         

feroviar 3052,9 55,9% 3673,2 58,8% 3120,2 53,2% 2872,7 49,2% 1058,2 28,0% 958,2 22,9% 

auto 2405,3 44,1% 2567,1 41,1% 2742,5 46,8% 2965,9 50,8% 2713,7 71,9% 3232,4 77,1% 

fluvial 0,4 0,0% 0,6 0,0% 0,6 0,0% 0,8 0,0% 0,6 0,0% 0,4 0,0% 

aerian 1,0 0,0% 1,3 0,0% 1,3 0,0% 1,2 0,0% 1,1 0,0% 1,7 0,0% 

Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova 

*mln t-km - milioane tone-km 

 

Anexa 3. Evoluția transportului de pasageri pe moduri de transport
17

 

Pasageri 

transportati 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

mii pas.* % mii pas. % mii pas. % mii pas. % mii pas. % mii pas. % 

Transporturi 

total: 111 176,2 100% 115 187,8 100% 109 308,5 100% 116 628,0 100% 109 703,4 100% 111 697,0 100% 

din care:                         

Feroviar 5 024,1 4,5% 5 283,9 4,6% 5 590,5 5,1% 5 762,9 4,9% 5 186,7 4,7% 4 963,7 4,4% 

Autobuze 105 655,6 95,0% 109 404,6 95,0% 103 183,6 94,4% 110 286,2 94,6% 103 938,4 94,7% 105 965,3 94,9% 

Fluvial 134,8 0,1% 102,7 0,1% 119,2 0,1% 105,0 0,1% 118,7 0,1% 118,8 0,1% 

Aerian 361,7 0,3% 396,6 0,3% 415,2 0,4% 473,9 0,4% 459,6 0,4% 649,2 0,6% 

Parcursul 

pasagerilor 

mii pas.-

km** 
% mii pas.-km % mii pas.-km % mii pas.-km % mii pas.-km % mii pas.-km % 

Transporturi 

total: 2 853 672,8 100% 3 158 679,5 100% 3 493 488,4 100% 3 722 165,0 100% 3 294 954,5 100% 3 543 740,0 100% 

din care:                         

Feroviar 355 015,0 12,4% 471 428,0 14,9% 468 175,0 13,4% 485 577,0 13,0% 422 793,0 12,8% 398 900,0 11,3% 

Autobuze 2 058 672,2 72,1% 2 206 097,2 69,8% 2 475 474,2 70,9% 2 598 924,7 69,8% 2 268 094,0 68,8% 2 393 800,0 67,6% 

Fluvial 330,4 0,0% 205,4 0,0% 238,4 0,0% 210,0 0,0% 237,4 0,0% 240,0 0,0% 

Aerian 439 655,2 15,4% 480 948,9 15,2% 549 600,8 15,7% 637 453,3 17,1% 603 830,1 18,3% 750 800,0 21,2% 

Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova 

*mii pas. – mii pasageri 

** mii pas.-km – mii pasageri-km 

                                                 
16 Date fără regiunea raioanele din stânga Nistrului  
17 Date fără regiunea separatista Transnistria, exclus transportul orășenesc   
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Anexa 4. Indicatori ai activităţii de transport pe moduri de transport în perioada 2000 -2010 (transport 

interurban şi internaţional) 

Indicator \ Perioada 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mărfuri transportate                       

feroviar* 28,4% 37,9% 39,7% 42,9% 38,4% 32,1% 29,0% 29,0% 27,7% 17,0% 13,9% 

Auto 71,5% 61,7% 60,0% 56,7% 61,3% 67,5% 70,6% 70,5% 71,8% 82,3% 85,7% 

Fluvial 0,1% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,5% 0,7% 0,5% 

Aerian 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Parcursul mărfurilor            

Feroviar 58,1% 65,0% 68,6% 65,7% 58,2% 55,9% 58,8% 53,2% 49,2% 28,0% 22,9% 

Auto 41,8% 34,8% 31,4% 34,3% 41,8% 44,1% 41,1% 46,8% 50,8% 71,9% 77,1% 

Fluvial 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Aerian 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Pasageri transportaţi            

Feroviar 6,2% 6,1% 5,7% 5,3% 4,9% 4,5% 4,6% 5,1% 4,9% 4,7% 4,4% 

Autobuze si 

microbuze 

93,5% 93,4% 94,0% 94,3% 94,7% 95,0% 95,0% 94,4% 94,6% 94,7% 94,9% 

Fluvial 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Aerian 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,6% 

Parcursul pasagerilor            

Feroviar 19,8% 19,3% 17,9% 15,3% 13,0% 12,4% 14,9% 13,4% 13,0% 12,8% 11,3% 

Autobuze si 

microbuze 

64,3% 63,5% 65,7% 71,4% 73,3% 72,1% 69,8% 70,9% 69,8% 68,8% 67,6% 

Fluvial 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Aerian 15,9% 17,2% 16,4% 13,3% 13,7% 15,4% 15,2% 15,7% 17,1% 18,3% 21,2% 

Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova 

* Datele cu privire la transportul feroviar pentru anii 2000-2003, ianuarie-iulie 2004 sunt prezentate în 

ansamblu pe ţară. 

Anexa 5. Evoluția ponderilor indicatorilor transportului feroviar din Republica Moldova comparativ cu alte 

moduri de transport (transport interurban şi internaţional) 
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Anexa 6. Evoluția materialului rulant al Î.S.CFM* (unități) 

Perioada 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Locomotive diesel 

(peste 350 CP) 162 162 160 159 156 156 154 154 152 152 152 

Vagoane de marfă 10577 10033 9303 8723 8492 8318 8177 7940 7921 7919 7835 

Vagoane de pasageri 460 440 460 452 452 440 436 416 398 423 411 

Sursa: Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova 

* Datele sunt prezentate în ansamblu pe țară 

 

Anexa 7. Materialul rulant de tracțiune din dotarea Î.S.CFM, situația din august 2011 

Locomotive și instalații 

tracțiune (seria) 

nr. 

CFM 

nr. 

secții 

anii 

producerii 
țara de origine tip motor  

nr. 
motoare 

/ unitate 

total nr. 

motoare 

putere 

(C.P.) 

putere 

(kWt) 

consum 
motor18 

(gr/kWt-oră) 

viteza 
constructivă, 

km/oră 

3ТЭ10М 56 149 1981-1990 URSS, Ucraina 10Д100 3 168 3000 2206 226,0 100 

2ТЭ10М 9 17 1981-1990 URSS, Ucraina 10Д100 2 18 3000 2206 226,0 100 

2ТЭ10Л 12 24 1961-1977 URSS, Ucraina 10Д100 2 24 3000 2206 226,0 100 

2ТЭ10В 1 2 1975-1981 URSS, Ucraina 10Д100 2 2 3000 2206 226,0 100 

М62 4  1965-1994 URSS, Ucraina 14Д40 1 4 2000 1470 215,0 100 

ЧМЭ-3 67  1963-1991 Cehoslovacia K63S310DR 1 67 1350 993 220,3 95 

ТЭМ2У 1  1978-1984 URSS ПД-1М 1 1 1200 882 210,8 100 

Tren Diesel Д1 21 21 1982-1988 RPU 12VFE 17/24 2 42 730 538 n/a 126,7 

Automotoare Д1 7  1982-1988 RPU 12VFE 17/24 1 7 730 538 n/a 126,7 

Sursa: date cu privire la nr. și tipuri de locomotive și instalații de tracțiune prezentate de Î.S.CFM 

 

Anexa 8. Motoarele Diesel din dotarea Î.S.CFM, situația din august 2011 

Tipul 

motorului 

nr. motoare 

în dotare 

Î.S.CFM 

% 

 

10Д100 212 64% 

K63S310DR 67 20% 

12VFE 17/24 49 15% 

14Д40 4 1% 

ПД-1М 1 0% 

Total: 333 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Brake Specific Fuel Consumption (BSFC) 
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Seria 

locomotivel

or şi a 

trenurilor-

diesel 

Intervalele între reparaţii, durata de deservire tehnică şi 

reparaţie 

Deservire tehnică Reparații curente Reparaţii 

de uzină 

TO-2 TO-3 TR-1 TR-3 RK-1 RK-2 

perioad

a 

durat

a 

perioa

da 

durat

a 

perioa

da 

durat

a 

perioa

da 

durat

a 

perioa

da 

perioad

a 

Locomotive 

diesel de marfa 

seria ТЭ10 (1 

secţie) 

48 1,0 

ore 

10 tone-

km 

20 

ore 
50 

tone-

km 

48 

ore 

200 tone-

km 

12 

zile 

800 

tone-km 

1600 

tone-

km 

Locomotive 

diesel de marfa 

şi călători M-

62 

5 zile 1,0 

ore 

30 zile 12 

ore 

6 luni 30 

ore 

30 luni 10 

zile 

10 

ani 

20 ani 

Locomotive de 

manevră ЧМЭ-

3 şi ТЭМ-24 

7 zile 1,0 

ore 

45 zile 12 

ore 

8,5 

luni 

24 

ore 

30 luni 11 

zile 

10 

ani 

20 ani 

Trenuri-diesel 

Д1 

36 

ore 

2,0 

ore 

12 zile 8 ore 2 luni 20 

ore 

120 tone-

km 

15 

zile 

600 

tone-km 
1200 

tone-

km sau 

10 ani 
Sursa: Î.S.CFM 

Adnotări: 

RK- reparație capitală; TR- reparație curentă; TO - întreținere tehnică 
1. Pentru locomotivele seria ТЭ10 cu două şi trei secţii norma duratei deservirii tehnice TO-2, TO-3 şi a reparaţiei 

curente TR-1 se majorează cu 0,5 ore, 4 ore şi 8 ore respectiv pentru fiecare secţie suplimentară. 

2. Se permite punerea materialului rulant de tracţiune la TO-3 şi reparaţia curentă TR-1, TR-3 cu derogare de la 

normele intervalelor între reparaţii stabilite în limitele de la (-) 10% până (+) la 20%. 

3. În cazul, în care la punerea materialului rulant de tracţiune la TO-3, TR-1 este necesară executarea unor lucrări 

suplementare supraciclu, staţionarea locomotivei se majorează proporţional timpului necesar pentru executarea 

acestor lucrări, conform normelor şi regulilor stabilite. 

4. Dacă starea tehnică a unor ansambluri, agregate necesită reparaţie capitală se admite staţionarea suplimentară a 

locomotivelor şi trenurilor-diesel defectate în reparaţie, necesară pentru executarea acestor lucrări după 

procentul prevăzut pentru uzină, în conformitate cu pct.5.10 al "Instrucţiei privind evidenţa disponibilului, 

starea şi utilizarea locomotivelor şi a materialului rulant motor-vagon". 

5. Durata staţionării, în aşteptarea lucrărilor, nu se include în perioada dintre reparaţii. 

6. În perioada desfăşurării reviziilor de primăvară şi de toamnă ale materialului rulant de tracţiune, durata staţionării la 

TO-3 şi TR-1 se majorează cu 25%. 
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Anexa 9. Frecvența reparațiilor și întreținerilor tehnice la motoarele Diesel din dotarea Î.S.CFM și costul lor, 

perioada anilor 2005-2010 

Seria materialului rulant de 

tracțiune 
Tip motor Diesel 

Tip 

reparați 

Nr. 

reparații 

în anii 

2005-

2010 

Cost mediu 

pentru o unitate 

de reparație* la 

01.08.2011, mii 

LEI 

Tren Diesel Д1 

12VFE 17/24 

RK 17 621,4 

Tren Diesel Д1 TR-3 64 306,0 

Tren Diesel Д1 TR-1 484 1,6 

Tren Diesel Д1 TO-3 1984 1,0 

ЧМЭ-3 

K63S310DR 

RK 14 137,3 

ЧМЭ-3 TR-3 31 70,1 

ЧМЭ-3 TR-1 103 1,3 

ЧМЭ-3 TO-3 538 0,5 

ТЭ10 

10Д100 

RK 20 1 491,8 

ТЭ10 TR-3 23 724,0 

ТЭ10 TR-1 360 3,2 

ТЭ10 TO-3 1800 2,0 

Sursa: Î.S.CFM, scr. nr. H-4/1714 din 14.09.2011 

* valoare aproximativă în prețuri curente ale anului 2011 

RK- reparație capitală; TR- reparație curentă; TO - întreținere tehnică 

Anexa 10. Consum final energetic pe sectoare, UE 27, anii 2006, 2007 

  

U.M. Sector 

rezidențial, 

servicii, 

agricultură 

Industrie Transport, 

din care:  
rutier feroviar aerian fluvial 

2007 
Mtoe* 457,6 322,9 377,2 309,1 9,4 53,4 5,4 

% 39,5% 27,9% 32,6% 81,9% 2,5% 14,2% 1,4% 

2006 
Mtoe* 481,5 324,3 370,3 303,3 9,2 51,9 5,9 

% 
40,9% 27,6% 31,5% 81,9% 2,5% 14,0% 1,6% 

Sursa: EU Energy and transport in figures, Pocketbook 2010, Pocketbook 2009 

Mtoe* - milion tone echivalent petrol 

Anexa 11. Consum final energetic pe sectoare, Republica Moldova 

mii tone echivalent petrol/% 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Necesităţi 

tehnologice de 

producţie, total 1090   1297   1361   1436   1454   1393   1427   1355   

inclusiv: 

Industrie 117 11% 124 10% 130 10% 161 11% 163 11% 156 11% 142 10% 85 6% 

Sector 

rezidențial, 

servicii, 
agricultură 725 67% 894 69% 977 72% 1008 70% 1006 69% 912 65% 949 67% 979 72% 

Transporturi 248 23% 279 22% 254 19% 267 19% 285 20% 325 23% 336 24% 291 21% 

din care 

feroviar*: 
        

48 17% 41 12% 39 12% 24 8% 

Sursa: Balanța Energetică a Republicii Moldova, Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova 

* Ponderea (%) transportul feroviar în total transport. 

 
 
 

http://scado.narod.ru/rail/index.htm
http://scado.narod.ru/rail/index.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/3%D0%A2%D0%AD10%D0%9C#2.D0.A2.D0.AD10.D0.9C.2C_3.D0.A2.D0.AD10.D0.9C_.D0.B8_2.D0.A2.D0.AD10.D0.9C.D0.9A
http://www.kolomnadiesel.com/modernization/1a_9dg/
http://ru.wikipedia.org/wiki/3%D0%A2%D0%AD10%D0%9C#2.D0.A2.D0.AD10.D0.9C.2C_3.D0.A2.D0.AD10.D0.9C_.D0.B8_2.D0.A2.D0.AD10.D0.9C.D0.9A
http://malyshevplant.com/content/zheleznodorozhnye-dvigateli
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7_%D0%9C62
http://scado.narod.ru/th/th_dvig_14d40.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%9C%D0%AD3
http://www.kolomnadiesel.com/modernization/4_36dg/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%9C2%D0%A3#.D0.A2.D0.AD.D0.9C2.D0.A3
http://www.kolomnadiesel.com/modernization/3_36dg/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%941
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Anexa 12. Consum energetic la Î.S.CFM pe tipuri de combustibil, cantitativ 

Tipul de 

combusti

bil şi 
energie 

u.m. 

Perioada 

2006 2007 2008 2009 2010 

Q Toe* %, Toe Q Toe %, Toe Q Toe %, Toe Q Toe %, Toe Q Toe 

%, 

Toe 

Cărbune tonă 5858 3351 6,9% 4479 2562 6,3% 4392 2512 6,4% 4225 2417 9,9% 6118 3499 14,0% 

Motorină tonă 41682 42098 86,9% 34837 35185 86,3% 33411 33745 86,2% 19781 19979 82,2% 19278 19470 78,2% 

Păcură tonă 26 25 0,1%   0 0,0% 18 17 0,0% 48 46 0,2% 101 96 0,4% 

Benzină 

auto tonă 1213 1275 2,6% 1298 1364 3,3% 1253 1317 3,4% 561 590 2,4% 563 592 2,4% 

Energie 

electrică 

mii 

kWh 17453 1501 3,1% 17263 1485 3,6% 16881 1452 3,7% 13266 1141 4,7% 12994 1118 4,5% 

Gaz 

natural mii m3 237 211 0,4% 180 160 0,4% 140 125 0,3% 142 126 0,5% 154 137 0,5% 

Total Toe   48461 100%   40756 100%   39168 100%   24298 100%   24913 100% 

Sursa: Calcule conform informațiilor prezentate de Î.S.CFM (scr. nr. H-4/1501) 

*toe - tone echivalent petrol (factori de conversie
19

); Q – cantitate  

Anexa 13. Consum energetic la Î.S.CFM pe tipuri de combustibil, valoric 

Tipul de 

combustibil 

şi energie 

u.m. 

Perioada 

2006 2007 2008 2009 2010 

Q 
valoare, 
mii LEI 

% 
valoare Q 

valoare, 
mii LEI 

% 
valoare Q 

valoare, 
mii LEI 

% 
valoare Q 

valoare, 
mii LEI 

% 
valoare Q 

valoare, 
mii LEI 

% 
valoare 

Cărbune tonă 5858 6 010,3 1,5% 4479 5 374,8 1,5% 4 392,0 5490 1,2% 4225 6 126,3 3,5% 6118 9 482,9 3,9% 

Motorină tonă 41682 377743,3 91,6% 34837 311580,0 89,1% 33410,9 395986 90,2% 19781 147433,3 84,1% 19278 203705,1 84,8% 

Păcură tonă 26 221,0 0,1%     0,0% 18,0 166 0,0% 48 427,2 0,2% 101 959,5 0,4% 

Benzină 
auto tonă 1213 14 752,8 3,6% 1298 17 891,8 5,1% 1 253,0 19472 4,4% 561 6 064,8 3,5% 563 8 258,8 3,4% 

Energie 

electrică kWh 17453 13 593,6 3,3% 17263 14 953,4 4,3% 16881,3 18089 4,1% 13266 15 331,8 8,7% 12994 17 899,5 7,4% 

Gaz natural miim3 237 n/a n/a 180  n/a 0 n/a 140,2  n/a n/a 142  n/a n/a 154  n/a n/a 

Total toe   412321,0 100%   349800,0 100%   439202 100%   175383,4 100%   240305,8 100% 

Sursa: Calcule conform informațiilor prezentate de Î.S.CFM (scr. nr. H-4/1501, H-4/1714) 

Anexa 14. Consumul de lubrefianți pentru motoarele diesel la Î.S.CFM (marca M14B2) 

Perioada 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Consumul de 

lubrefianți pentru 

motoare diesel, tone 

687,8 914,9 839,4 764,2 532,3 515,9 

Preţul, 1 tonă, USD 995,0 960,0 945,0 1 060,0 975,0 1 247,0 

Total cheltuieli, USD 656 849,0 878 304,0 793 233,0 810 052,0 518 993,0 643 327,0 

Sursa: Î.S.CFM 

Anexa 15. Consumul resurselor energetice (energie electrică, cărbune şi gaz) la staţiile de cale ferată ale 

Î.S.CFM 

Tipul de 

combustibil 

u.m. 2006 2007 2008 2009 2010 

consumul de gaz 

natural 

mii m3 237 180 140 142 154 

toe 211 160 125 126 137 

consumul cu 

cărbune 

t 674 631 565 657 544 

toe 386 361 323 376 311 

consumul de energie 

electrică 

mii kwh 1 522 1 500 1 443 1 229 1 210 

toe 131 129 124 106 104 

Total: toe 728 650 572 608 552 

Sursa: analiza datelor prezentate de Î.S.CFM. 

Anexa16. Consumul resurselor energetice la obiectele sferei non-productive ale Î.S.CFM, 2010 

Componenta energetică U.M. Consum Consum, unități 

echivalente (toe) 

                                                 
19 EU Energy and transport in figures, Pocketbook 2010, pp. 22-23, ref. KO -AB -10-001-EN-C 
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energie electrică  mii kWh 1318,3 113,4 

gaz natural mii m3 770,0 685,2 

motorină mii litri 3,4 3,0 

benzină mii litri 27,0 20,0 

Total toe:  821,6 

Sursa: Calcule conform informațiilor prezentate de Î.S.CFM (scr. nr. H-4/1501) 

 

Anexa 17. Ponderea componenţei energetice în tariful de transport (mărfuri şi călători)* și a elementelor de 

consum energetic 
            % 

Elementele 

cheltuielilor de 

exploatare 

2006 2007 2008 2009 2010 

mărfuri călători mărfuri călători mărfuri călători mărfuri călători mărfuri călători 

carburanţi 

tracțiune 
39,0 (94%) 31,8 (89%) 30,0 (92%) 25,0 (88%) 31,8 (92%) 26,4 (88%) 18,3 (87%) 16,2 (81%) 24,5 (89%) 21,0 (84%) 

alţi carburanţi 1,8(4%) 3,1 (9%) 1,7 (5%) 2,7 (9%) 1,8 (5%) 2,7 (9%) 1,4 (7%) 2,6 (13%) 1,6 (6%) 2,7 (11%) 

energie 
electrică 

0,8(2%) 0,8 (2%) 0,8 (2%) 0,8 (3%) 0,9(3%) 0,8 (3%) 1,3 (6%) 1,1 (6%) 1,4 (5%) 1,3 (5%) 

total 

componenta 

energetică 41,6 35,7 32,5 28,5 34,5 29,9 21,0 19,9 27,5 25,0 

Sursa: Calcule conform informațiilor prezentate de Î.S.CFM (scr. nr. H-4/1501) 

* Ponderile calculate în baza consumurilor valorice. 

 

Anexa 18. Evoluția consumului de motorină raportați la indicatorii de parcurs (mărfuri și pasageri) 

Indicatori: U.M./an 2006 2007 2008 2009 2010 

Consum motorină, din care 

pentru:             

transport marfă % 55% 55% 55% 53% 54% 

transport călători % 45% 45% 45% 47% 46% 

transport marfă Tonă 22 960 19 002 18 255 10 493 10 380 

transport călători Tonă 18 721 15 835 15 155 9 289 8 897 

Parcursul pe cale ferată, din care:             

de mărfuri mln t-km 3673 3120 2873 1058 958 

de pasageri mii pas.-km 471428 468175 485577 422793 398900 

Consum motorină / parcursul 

mărfurilor  t/1mln t-km 
6,251 6,090 6,355 9,916 10,833 

Consum motorină / parcursul 

pasagerilor  
t/1mie pas.-

km 0,040 0,034 0,031 0,022 0,022 

Sursa: analiza datelor prezentate de Î.S.CFM. 
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Anexa 19. Evoluția traficului de pasageri, mln. călători-km. 

 

Perioada 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Trafic de călători total: 324,8 354,9 351,9 346,1 355,1 471,4 468,2 485,6 422,8 398,9 

- suburbane 102,4 116,5 112,6 114,6 117,8 135,6 145,3 153,0 152,2 138,2 

- locale 14,6 17,8 19,1 21,2 27,5 30,5 31,0 36,0 36,2 35,0 

- directe 207,8 220,6 220,2 210,3 209,8 305,3 291,9 296,6 234,4 225,7 

Sursa: Î.S.CFM 

 
Anexa 20. Evoluția rezultatului financiar de la activitățile de transport pasageri, mii lei 

 

 Indicatori: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Venituri pentru trafic 

de călători 93755,6 134427,6 155716,4 154871,1 160832,9 187671,0 224236,2 257552,1 215004,2 235486,5 

Cheltuieli pentru trafic 

de calatori 139438,4 183071,2 235385,6 260477,1 301075,0 299770,6 360876,7 426566,9 378472,8 392795,0 

Rezultate pentru trafic 

de calatori -45682,8 -48643,6 -79669,2 -105606,0 -140242,1 -112099,6 -136640,5 -169014,8 -163468,6 -157308,5 

Sursa: Î.S.CFM 
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Anexa 21. Implementarea activităților din opțiunea Status Quo (costuri și efecte) 

- (1) Sistem de monitorizare 

Perioa

da 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

- grafic dotare un./an 30 40 25 25 20 10           

- cost anual incl. întreținere mii lei 

2 

993,7 

4 

021,5 

2 

564,6 

2 

589,6 

2 

115,5 

1 

147,6 149,7 149,7 149,7 149,7 149,7 

- ponderea din consumul de combustibil 

monitorizată % 20% 27% 17% 17% 13% 7%           

- ponderea cumulată din consumul de combustibil 

monitorizat % 20% 47% 63% 80% 93% 100%           

- ponderea din consumul total de motorină 

economisită % 1,6% 3,7% 5,1% 6,4% 7,5% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

- (2)   Înlocuirea traverselor din lemn cu traverse din beton armat și a șinelor: 

- grafic reparații, înlocuire și menținere R50 (45% 

din 265,4km) km/an 5,0 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9 15,0 15,0 

- grafic reparații, înlocuire și menținere R65 (55% 

din 265,4km) km/an 6,1 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 18,0 18,0 

- cost înlocuire R50 nou - mii lei/km (1800 mii lei 

- șine reabilitate) * mii lei 

8 

957,3 

40 

307,6 

53 

743,5 

53 

743,5 

53 

743,5 

53 

743,5 

53 

743,5 

53 

743,5 

53 

743,5 

54 

000,0 

54 

000,0 

- cost înlocuire R65 nou - mii lei/km (1800 mii lei 

- șine reabilitate) mii lei 

10 

947,8 

53 

826,4 

74 

809,6 

74 

809,6 

74 

809,6 

74 

809,6 

74 

809,6 

74 

809,6 

74 

809,6 

73 

800,0 

73 

800,0 

- cost anual mii lei 

19 

905,0 

94 

134,1 

12855

3,1 

12855

3,1 

12855

3,1 

12855

3,1 

12855

3,1 

12855

3,1 

12855

3,1 

12780

0,0 

12780

0,0 

- lungimea sectoarelor cu limită min. de viteză 

15km/oră și consum de 33kg motorină/km km 72 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

- nr. mediu de trenuri marfă pe sectoare 

restricționate un 94 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

- consum motorină trenuri marfă pe sectoare 

restricționate t 224 65 65 65 65 65 65 65 65 66 66 

- economie motorină trenuri marfă cu reducerea 

sectoarelor restricționate t 27 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

- economie motorină trenuri pasageri cu 

reducerea sectoarelor restricționate t 22 35 32 30 27 24 21 18 16 14 13 

- total economie motorină cu reducerea 

sectoarelor restricționate t 49 79 76 73 71 68 65 62 60 58 57 

- ponderea din consumul total de motorină 

economisită % 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 

- (3) Optimizarea profilurilor de tracțiune: 

- grafic trasare profiluri de tracțiune și actualizare 

(1096 km principale) km/an 110 329 329 329 100 100 100 100 100 100 100 

- cost anual incl. service post vânzare mii lei 704,4                     

- ponderea din consumul de combustibil 

monitorizată % 10% 30% 30% 30%               

- ponderea cumulată din consumul de combustibil 

monitorizat % 10% 40% 70% 100%               

- ponderea din consumul total de motorină 

economisită % 0,4% 1,6% 2,8% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

Cost Total: mii lei 

23 

603,1 

98 

155,6 

13111

7,7 

13114

2,7 

13066

8,7 

12970

0,7 

12870

2,8 

12870

2,8 

12870

2,8 

12794

9,7 

12794

9,7 

Ponderea din consumul total de motorină 

economisită: % 2,3% 5,7% 8,2% 10,7% 11,7% 12,2% 12,2% 12,2% 12,1% 12,1% 12,1% 

* din anul 2013 cost cu șine noi 3600 mii lei/km - R50, 4200 mii lei/km R65
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Anexa 22. Impact economic Opțiunea 1. Status Quo 
Prognoza evoluției transportului 

feroviar/consum motorină 

Perio

ada 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

TOT

AL 

- marfa 

mln 

t-km 

1 

006 

1 

056 

1 

162 

1 

302 

1 

471 

1 

677 

1 

928 

2 

237 

2 

550 

2 

830 

3 

113 20 331 

- pasageri 

mii 

pas.-

km 

402 

889 

408 

932 

417 

111 

427 

539 

436 

090 

442 

631 

447 

057 

449 

292 

451 

539 

453 

797 

456 

066 
4 792 

942 

Consum motorină (implementare 

activități Status Quo)                           

- consum motorină la transport 

marfă t 

10 

690 

11 

225 

12 

347 

13 

829 

15 

626 

17 

814 

20 

486 

23 

764 

27 

091 

30 

071 

33 

078 
216 

020 

- consum motorină la transport 

pasageri t 

8 

814 

8 

946 

9 

125 

9 

353 

9 

540 

9 

683 

9 

780 

9 

829 

9 

878 

9 

927 

9 

977 
104 

853 

Total consum motorină 

neimplementare măsuri Status Quo t 

19 

504 

20 

171 

21 

472 

23 

182 

25 

166 

27 

497 

30 

266 

33 

593 

36 

969 

39 

998 

43 

055 
320 

872 

Consum motorină (implementare 

activități Status Quo) t 

19 

065 

19 

035 

19 

726 

20 

717 

22 

229 

24 

149 

26 

590 

29 

520 

32 

493 

35 

160 

37 

852 
286 

534 

Economii motorină (implementare 

activități Status Quo) t 439 

1 

136 

1 

746 

2 

465 

2 

937 

3 

348 

3 

676 

4 

073 

4 

476 

4 

838 

5 

203 34 338 

Valoarea motorinei economisite 

(*preț curent 2011 august - 12500 

lei/t) 

mii 

lei 

5 

490 

14 

199 

21 

829 

30 

809 

36 

713 

41 

855 

45 

954 

50 

912 

55 

950 

60 

474 

65 

042 
429 

227 

Prognoza evoluției accizelor la 

motorină și lubrifianți                           

- accizul la motorina lei/t 1125 1200 1200 1200 1320 1320 1320 1452 1452 1452 

1597

,2   

- accizul la lubrifianți lei/t 1200 1200 1200 1200 1320 1320 1320 1452 1452 1452 

1597

,2   

Valoarea accizului la motorină 

neîncasat (Status Quo) 

mii 

lei 494 1363 2096 2958 3877 4420 4853 5914 6499 7025 8311 47 809 

TVA neîncasat (Status Quo) 

mii 

lei 915 2367 3638 5135 6119 6976 7659 8485 9325 

1007

9 

1084

0 71 538 
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Figură 1. Detaliile locomotivei modernizate ЧМЭ3М 

Aspectul exterior Șasiu și cadrul locomotivei 

  

  

Centrală electrică Sistema de răcire 

  
  

Modului sistemei de frânare Cabina, panoul de comandă 
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