
Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context. 

Sărăcia este o problemă atât la nivel local cât şi la nivel regional, respectiv global. 

Globalizarea a contribuit la eradicarea sărăciei absolute, însă este necesară continuarea 

eforturilor pentru a reduce şi sărăcia relativă şi pentru a asigura o viaţă demnă pentru 

toţi. În acest scop, Agenda 2030 ţinteşte segmentele periferice din societate şi 

încurajează transformarea societăţii într-o direcţie  care să asigure cetățenilor o viață 

demnă şi prosperă. Abordările care vizează eradicarea sărăciei, propuse pentru atingerea 

acestui scop, includ reducerea numărului celor care au risc ridicat de sărăcie şi 

promovarea incluziunii sociale. 

Moldova a fost puternic afectată de sărăcie în primii ani de tranziție. De la 

relansarea creșterii economice în 2000 și intensificarea fluxurilor de emigrare, s-a 

realizat un progres semnificativ în ce privește reducerea sărăciei. Prin urmare, rata 

sărăciei absolute la nivel național a scăzut de la 73% în 1999 până la 9,6% în 2015, iar 

rata sărăciei extreme a scăzut de la 59,7% la 0,2% în aceeași perioadă. Totuși, există 

diferențe considerabile aferente ratei sărăciei în regiunile rurale și urbane; rata sărăciei 

rurale depășind de aproape cinci ori rata sărăciei urbane. Mai mult ca atât, deoarece o 

parte semnificativă a populației rurale este implicată în activități agricole de subzistență, 

riscul de a cădea sub pragul sărăciei este mai mare în anii cu evenimente climatice 

extreme, ca seceta și inundațiile – evenimente ce au devenit recent foarte frecvente. De 

asemenea, anumite grupuri de populație, precum persoanele în etate și familiile cu mulți 

copii, sunt deosebit de afectate de sărăcie. Prin urmare, percepția generală a sărăciei în 

rândul populației a crescut în ultimul deceniu, iar rata sărăciei este extrem de sensibilă 

la schimbările mici ale pragului sărăciei. 

În Moldova, Agenda 2030 promovează reducerea durabilă a sărăciei cu cele mai 

potrivite măsuri de susținere a gospodăriilor cu venituri mici. Aceasta implică politici 

sociale adecvate care trebuie să ajungă la cei săraci și să nu le ofere doar resurse 

financiare complementare pentru existență, dar să-i abiliteze din punct de vedere social 

și economic pe cei săraci. De asemenea, Agenda 2030 are scopul să reducă 

vulnerabilitatea celor care pot cădea sub pragul sărăciei prin acces sporit la bunuri 

imobiliare, resurse și informații 

 


