PROSPERITATE
Energie accesibilă și curată
Republica Moldova este deosebit de dependentă de resursele energetice externe, peste 75% din
consumul de energie al economiei naționale fiind astfel acoperit din import1.
În lipsa de resurse energetice proprii, promovarea eficienţei energetice şi valorificarea surselor
disponibile de energie regenerabilă contribuie la reducerea dependenţei de sursele externe, precum şi
constituie o condiţie esenţială pentru dezvoltarea durabilă a economiei.
Angajamentele asumate în domeniu sunt, în mare parte, respectate. În conformitate cu ținta națională
ODD 7.2, pentru 2020 a fost preconizată o pondere a energiei din sursele regenerabile în mărime de nu
mai puțin de 17%, de facto în 2018 aceasta a constituit 27,5%.
Se menține puțin sub cuantumul prognozat și consumul de energie finală, acesta în 2018 fiind de 2.786
ktep în raport cu 2.796 ktep, preconizat pentru 2020 (ODD 7.3.1.2).
Figura 1. Dinamica consumului de energie primară
(consum intern brut), 2014-2018

Sursa: AEE

Totodată consumul de energie primară a
înregistrat o creștere esențială în ultimii ani,
fiind cu 15,7% mai mare în anul 2018 în raport
cu 2014. De menționat că producția de energie
regenerabilă în balanța energetică a înregistrat
o evoluție mai rapidă, creșterea fiind de 25,1%
în aceeași perioadă (629 ktep în 2014, în raport
cu 787 ktep în 2018), sau înregistrând o
pondere a consumului de energie regenerabilă
în consumul final brut de energie cu 1.4 puncte
procentuale (p.p.) mai mare în 2018,
comparativ cu 2014.

În structura consumului de energie primară, circa 1/3 sunt produsele petroliere, menținându-se
aproximativ la același nivel pe parcursul perioadei de referință. În același timp, se observă o evoluție
pozitivă a ponderii energiei primare provenite din biocombustibil și deșeuri, în raport cu anul 2014,
această creștere a fost de 4.4 p.p. pe întreaga perioadă analizată.
Figura 2. Analiza comparativă a structurii consumului de energie primară, pe tipuri de resurse, și a
consumului de energie finală, pe sectoare de consum, 2014-2018
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7.3.1.2 Consum de energie finală , %

https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/balanta_energetica/BE_2019_RO.pdf
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Sursa: calcule efectuate în baza datelor AEE

Jumătate din consumul de energie finală este atribuit sectorului rezidențial, peste ¼ revine sectorului
transport, circa 1/10 revine sectorului servicii, sub 10% - industriei. Sectorul rezidențial este asigurat cu
energie electrică în mod integral. Totodată, structura consumului este una variată, fiind prezente toate
resursele energetice.
Figura 3. Ponderea gospodăriilor casnice după principalele surse de energie utilizate pentru
necesitățile casnice (prepararea bucatelor, încălzire), 2015
Sisteme de încălzire a locuințelor

Pregătirea alimentelor

Sursa: BNS, Consumul de energie în gospodăriile casnice, Rezultatele Cercetării privind consumul de energie, 2016

Eficientizarea consumului de resurse energetice și valorificarea energiei regenerabile în sectorul public și
privat se regăsește printre acțiunile prioritare menționate în Strategia națională de dezvoltare „Moldova
2030”2. Sunt prevăzute priorități politice privind creșterea și eficientizarea alocărilor de resurse publice
și private în acest scop.
Un alt document strategic care reflectă problemele prioritare ale ţării în domeniu este Strategia
Energetică a Republicii Moldova3. Documentul definește obiectivele strategice generale pentru perioada
2013-2030 şi obiectivele strategice specifice pentru etapele 2013-2020 şi 2021-2030, cu specificarea
măsurilor de implementare a acestora.
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https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf pag. 50-52
http://lex.justice.md/md/346670/ , Strategia Energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2030

2

Muncă decentă și creștere economică
Dezvoltarea economică înregistrează tendințe pozitive. În perioada 2012-2020, Republica Moldova și-a
propus schimbarea paradigmei de creștere economică4. Modelul de dezvoltare economică țintit a
presupus atragerea investiţiilor, dezvoltarea industriilor exportatoare, promovarea societăţii bazate pe
cunoştinţe, inclusiv prin fortificarea activităţilor de cercetare, inovarea şi transferul tehnologic orientate
spre eficienţă şi competitivitate.
După o cădere înregistrată în 2015, în ultimii trei
ani se observă o dinamică pozitivă a Produsului
intern brut (PIB), menținându-se o creștere
anuală a PIB de circa 4% pe cap de locuitor,
precum și o dinamică pozitivă a PIB pe o persoană
ocupată.

Figura 4. Rata anuală de creștere a PIB, %

În perioada vizată au fost înregistrate un șir de
tendințe pozitive a PIB de ordin structural. Astfel,
chiar dacă ponderea consumului final al
gospodăriilor casnice în structura PIB a rămas
înaltă (83,4% în 2018), au fost înregistrate Sursa: BNS
tendințe stabile spre diminuare. Consumul intern
al populației a continuat să fie alimentat preponderent din contul salariilor, plăților sociale și a
remitențelor. În același timp dependența economiei naționale de remitențe a scăzut, ponderea acestora
în PIB s-a diminuat de la 30,2% în 2010 la 12,4% în 20185. Totodată au fost constatate unele îmbunătățiri
calitative ale comerţului exterior în structura PIB, soldul negativ al exportului net în PIB s-a redus de la
32% în 2010 la 26% în 2018.
Ponderea sectoarelor productive în structura PIB a înregistrat tendințe spre diminuare: agricultura 10,3% în 2018 în raport cu 12,2% în 2014, industria 14,7% în 2018 față de 15,2% în 2014. Ponderea
comerțului interior de bunuri și serviciile rămâne înaltă (sumar circa jumătate în structura PIB), ceia ce
denotă că dezvoltarea economică este încă bazată pe consum, mai puțin pe producție.
Figura 5. Structura PIB, %, 2014-2018
pe categorii de utilizări, %

pe categorii de resurse, %

Sursa: calcule în baza datelor BNS, Banca de date, Produsul intern brut si valoarea adăugata bruta
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Legea nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020”,
http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48697&lang=ro
5
BNM, Balanța de plăți
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În 2018 se accentuează contribuția majoră a sectorului ”Construcții” la creșterea economică. Creșterea
VAB în sectorul ”Construcțiilor” a fost determinată de creșterea investițiilor în acest sector, inclusiv în
clădiri nerezidențiale (+5%), construcții inginerești (+30%). S-au major atât investițiile publice, cât și cele
private6.
Pozitiv a contribuit la creșterea PIB și sectorul industrial. În trendul celor mai dinamice ramuri industriale
care au determinat creșterea sectorului industrial în anul 2018 se evidențiază: industria automotive, și
anume producerea de fire și cabluri electrice, de piese pentru autovehicule și motoare (cu o contribuție
de circa 38% la creșterea producției industriale); producția și furnizarea de energie (32%), industria
produselor din minerale nemetalice (23%); industria ușoară (24%); industria de prelucrare şi conservare
a cărnii (16%), fabricarea băuturilor (10%); fabricarea mobilei (7%).7 Aceste ramuri, în cea mai mare
parte, corespund cu cele evidențiate în ODD 8.2, ceea ce arată că politicile implementate sunt orientate
în direcțiile corecte. Extinderea activității Zonelor Economice Libere, în special în ramura industriei
automotive, accesarea activă a piețelor externe și valorificarea oportunităților oferite de acordurile de
cooperare economică internațională sunt factori care au contribuit la intensificarea activității industriale.
Industria tehnologiei informației și comunicații devine tot mai valoroasă pentru economia națională.
VAB obținută de acest sector a înregistrat o creștere de circa 2,8% în 2018. Rezultatele respective se
datorează inclusiv creării Parcului pentru tehnologia informaţiei ”Moldova IT Park”. Parcul a oferit
mediului de afaceri o platformă organizațională cu un set de mecanisme şi facilități inovative necesare
pentru impulsionarea creșterii industriei tehnologiei informației, crearea de noi locuri de muncă şi
atragerea investițiilor locale şi străine.
Pa lângă Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2030”, cele mai importante documente strategice
sectoriale în domeniul economic sunt: Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii
pentru anii 2012-20208, Strategia privind cadrul de reglementare a activității de întreprinzător pentru
anii 2013-20209, Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru 2016202010, Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare
digitală în anii 2018-2019 și Programul național în domeniul concurenței și al ajutorului de stat pentru
perioada 2015- 202011.
Piața muncii se confruntă cu o serie de provocări, totodată înregistrează o dinamică pozitivă. Piața
muncii din Republica Moldova se confruntă cu provocări multiple, atât din perspectiva cererii cât și a
ofertei de muncă, precum calitatea ocupării, nivelul scăzut al productivităţii muncii şi al salariilor,
migraţia internaţională a forței de muncă.
Cu toate acestea se observă o dinamică pozitivă a indicatorilor care caracterizează piața muncii. Atât
rata de activitate cât și de ocupare au înregistrat tendințe pozitive, creșterea fiind din contul evoluțiilor
înregistrate în mediul rural.
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BNS, Banca de date, Investiții in active imobilizate pe tipuri de imobilizări, 2017-2018
https://mei.gov.md/ro/documents-terms/situatia-macroeconomica-note-informative-privind-evolutia-social-economica
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Hotărârea Guvernului nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020
9
Hotărârea Guvernului nr. 1021 din 16.12.2013 cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de
reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020
10
Hotărârea Guvernului nr. 511 din 25.04.2016 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de atragere a
investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020
11
Legea nr. 169 din 20.07.2017 cu privire la aprobarea Programului naţional în domeniul concurenţei şi ajutorului
de stat pentru anii 2017–2020
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Bărbații sunt mai activi pe piața muncii în raport cu femeile, rata de activitate fiind de 49,9% pentru
bărbați și 42,4% pentru femei, iar rata de ocupare, respectiv, 48,1% bărbați și 41,4% femei.
Figura 6. Rata de activitate și rata de ocupare, %, 2017-2018

Sursa: BNS, Banca de date, Rata de activitate, ocupare si șomaj pe Rate, Sexe, Medii, Ani si Trimestre

Ocuparea informală rămâne a fi una din provocările înregistrate pe piața muncii din țară. Acest fapt
persistă și în sectoarele mai puțin caracteristice fenomenului, una din zece persoane care muncește în
sectorul non-agricol este ocupată informal, mai frecvent în comerț și construcții12.
Mai predispuși la angajarea informală în sectorul non-agricol sunt bărbații în raport cu femeile,
ponderea bărbaților este aproape triplă în raport cu cea a femeilor (17,4% bărbați versus 6,6% femei în
2018). De menționat că se observă o ușoară diminuare a angajării informale, înregistrată în ultimii doi
ani, atât printre bărbați cât și printre femei.
Persistă disparitatea salarială de gen, fiind în continuă creștere în raport cu anul 2014, de la 12,4% la
14,4% în 2018.
Figura 7. Ponderea ocupării informale în sectorul
non-agricol, pe sexe (8.3.1), %, 2014-2018

Figura 8. Disparitatea salarială de gen (8.5.1),
%

Sursa: BNS
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BNS, Forța de muncă în Republica Moldova: ocuparea și șomajul în anul 2018,
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6328
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Rata șomajului este în descreștere, șomajul este mai pronunțat printre bărbați în raport cu femeile. Cei
mai afectați de șomaj sunt tinerii, rata șomajului atingând valoarea de 7,1% printre persoanele de 15-24
ani și de 4,3% printre cele de 25-34 ani.
Figura 9. Rata șomajului, dezagregată pe sexe, grupe de vârstă, % (8.5.2)

Sursa: BNS

Este în diminuare și șomajul înregistrat. Conform datelor ANOFM în 2018 se atestă o scădere a
numărului de șomeri înregistrați cu circa 16% comparativ cu anul 2017. Totodată este în creștere
numărul locurilor vacante de muncă, înregistrate la ANOFM. De asemenea a crescut ponderea şomerilor
plasaţi în câmpul muncii în raport cu numărul total de şomeri înregistraţi, fiind de 41,4% în 2018 față de
38,9% în 201413.
Figura 10. Statistica locurilor de muncă vacante, a șomerilor înregistrați și plasați în câmpul muncii,
2014-2018

Sursa: MSMPS/ANOFM
Tinerii se confruntă cu probleme privind angajarea, chiar dacă procentul tinerilor NEET (care nu fac parte
din populația ocupată, nu învață/studiază în cadrul sistemului formal de educaţie şi nu urmează careva
cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație) este în diminuare. În 2018 aceștia au
constituit aproape ¼ dintre tinerii cu vârsta de 15-29 ani și circa 16% printre cei de 15-24 ani, valorile
indicatorului fiind cu mult mai ridicate față de media UE (12,9% - pentru cei de 15-29 ani și 10,5% - de
15-24 ani), dar și în comparație cu unele țări ale UE14. Printre femei aceste ponderi sunt mai pronunțate,
13

MSMPS, raport_social_anual_2018_final.pdf
EUROSTAT. Young people neither in employment nor in education and training by sex, age and labour status
(NEET rates) https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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de asemenea și tendințele spre diminuare sunt mai reduse, în 2018 printre bărbații de 15-24 ani în
raport cu 2014 aceste ponderi s-au micșorat cu circa 15 p.p., printre femei doar cu circa 8 p.p.
Figura 11. Procentul tinerilor care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază pe grupe de vârste
ale tinerilor (8.6.1)

Sursa: BNS

Accidentele de muncă relatează asupra calității mediilor de lucru, a gradului de securizare a muncii. Se
observă că rata accidentelor de muncă la 100000 salariați a crescut în ultimii 3 ani, cele nemortale având
tendințe mai pronunțate de ascendență în raport cu cele mortale. Mai afectați de accidente sunt
bărbații, în special ce ține de accidente nemortale, rata acestora fiind dublă în raport cu femeile.
Figura 12. Rata accidentelor de muncă, la 100000, total, pe sexe (8.8.1)

Sursa: BNS

Strategia Națională privind Ocuparea Forței de Muncă pe anii 2017-2021, documentul de bază privind
politica de ocupare a forței de muncă din Republica Moldova, prevede o abordare integrată a politicilor
de ocupare, atât din perspectiva dezvoltării cererii, cât şi din perspectiva gestionării eficiente a ofertei
pe piaţa muncii. Obiectivul major al Strategiei rezultă în creşterea nivelului de ocupare formală bazată
pe competitivitate economică, competențe și calificări adecvate, în condiţii de dezvoltare durabilă şi
incluzivă. Strategia se implementează începând cu anul 2017 prin intermediul Planurilor anuale de
acțiuni, focusate pe 4 priorități ale Strategiei precum: (i) Crearea oportunităților de angajare formală,
non-discriminatorie şi productivă, (ii) Dezvoltarea capitalului uman pentru șanse sporite de angajare, (iii)
O mai bună guvernare a pieței muncii, (iv) Valorificarea potențialului migrației pentru dezvoltare
durabilă. În 2018 au fost elaborate și aprobate Planuri anuale de acțiuni atât la nivel de tară cât și pe
subdiviziuni teritoriale.
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Guvernul Republicii Moldova susține activitățile de antreprenoriat și implementează politici pentru
crearea unui mediu de afaceri favorabil. Au fost elaborate și se implementează Strategia de Dezvoltare a
sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii pentru anii 2012-2020, Strategia reformei cadrului de
reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020, Strategia Națională de Atragere a
Investițiilor și Promovare a Exporturilor 2016-2020, documente menite să favorizeze și să susțină
dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova.
În contextul implementării politicilor respective au fost realizate o serie de măsuri active de ocupare a
forței de muncă, precum servicii de intermediere a muncii, informare și consiliere profesională, formare
profesională, servicii acordate persoanelor defavorizate pe piața muncii15. În 2018 a fost desfășurat
Forumul profesiilor „O carieră de succes acasă”, Târguri anuale ale locurilor de muncă pentru Tineret, (în
2019 ediția a IX). În cadrul târgurilor în fiecare an participă peste 50 angajatori din diverse domenii:
tehnologii informaționale, industria ușoară, prelucrătoare și alimentară, comerț, finanțe, prestări
servicii, etc. Anual au fost prezentate peste 2000 locuri de muncă, libere, au participat peste 2500
persoane de toate vârstele, au fost selectați candidați pentru interviurile de angajare16.
În 2018 ANOFM, în comun cu structurile sale teritoriale a desfășurat Târgul on-line al locurilor de muncă,
ediția a XIII-a, cu genericul „Locuri de muncă pentru tineret” la care au participat 150 de companii din
diverse domenii din 28 de zone ale țării, care au promovat circa 3800 de oportunități de angajare. În
cadrul proiectului ,,Dezvoltarea oportunităților de educație antreprenorială și inițiere a afacerilor în
rândul tinerilor din Republica Moldova”, susținut prin intermediul Programului de Granturi 2019 pentru
organizațiile de tineret, au beneficiat de instruire antreprenorială circa 400 tineri17.
Patrimoniul turistic este valorificat insuficient. Republica Moldova este o ţară mică cu o diversitate
mare de obiecte de interes turistic amplasate la distanţe mici de la principalele oraşe – centre hoteliere.
Patrimoniul turistic al țării este constituit din peste 15 mii atracţii turistice antropice şi peste 300 arii
naturale importante, peste 1000 monumente de arhitectură protejate, circa 50 mănăstiri ortodoxe.
Patrimoniul arheologic imobil al Republicii Moldova cuprinde un număr de peste 9000 de situri de
categorii și tipuri diferite, dintre care 180 sunt stațiuni paleolitice, circa 2650 – așezări deschise datând
din neolitic și până în evul mediu târziu, 90 – cetățui sau așezări fortificate din eneolitic, epoca fierului și
evul mediu, 5 – fortificații liniare antice sau medievale, 5950 – tumuli sau movile funerare datate
preponderent în epoca bronzului și 130 – cimitire plane preistorice, antice și medievale.
Obiectivele turistice sunt relativ uniform dispersate pe
teritoriul naţional, iar valoarea acestora motivează
suficient vizitele turistice.

Figura 13. Activitatea agențiilor de turism
si tur-operatori

Formele de turism sunt valorificate și dezvoltate
neuniform, mai răspândit fiind turismul vitivinicol, de
afaceri, rural, balnear, religios şi de excursii, mai puțin
valorificat este turismul cultural, gastronomic, social,
sportiv, automobilistic, de week-end, urban, nostalgic şi
ecologic.
Republica Moldova este o destinație turistică care
prezintă interes pentru cetățenii străini. În ultimii ani

Sursa: BNS
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MSMPS, raport_social_anual_2018_final.pdf
https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/sinteza_raport_pnado_2018-2019_optimized.semnat-2.pdf
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ibidem
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turismul a evoluat, dinamica vizitatorilor străini și a turismului intern este în ascendență, totuși este
constatat faptul că potenţialul formelor de turism este promovat şi valorificat insuficient, iar contribuția
sectorului la dezvoltare este redusă.
Astfel, cota turismului în PIB este destul de mică, totuși o anumită creștere a fost înregistrată în perioada
de referință. Totodată se observă că oferta de muncă este redusă în sfera turismului, este înregistrată o
tendință spre diminuare a ponderii salariaților în activitățile respective. Sfera turismului este feminizată,
ponderea femeilor salariate în acest domeniu depășește ponderea bărbaților.
Figura 14. Dinamica indicatorilor ODD cu referire la sfera turismului, %

Sursa: BNS

Impulsionarea activității turistice în Moldova prin dezvoltarea turismului intern și receptor este
obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a turismului Turism 2020. Strategia stabilește 5 obiective
specifice în acest domeniu, precum (i) perfecționarea legislației turistice în conformitate cu cerințele
pieței turistice, racordate la standardele europene, (ii) valorificarea potențialului turistic național și
promovarea imaginii republicii ca destinație turistică, (iii) dezvoltarea regională a turismului, (iv) sporirea
nivelului de pregătire a cadrelor de specialitate și a calității serviciilor turistice, (v) modernizarea
tehnologică a industriei turistice prin utilizarea tehnologiilor informaționale. Acțiunile preconizate
pentru atingerea obiectivelor respective sunt menite să contribuie la creșterea veniturilor din activitatea
turistică.
Pentru sporirea atractivității turistice în anii 2009-2019 au fost implementate o serie de proiecte de
dezvoltare regională, finanțate din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională. În regiunea
de dezvoltare Nord: (i) Amenajarea traseului eco-turistic Pădurea Domnească cu două obiective turistice
„Zimbrăria” în s. Moara Domnească și popasul turistic „La Fontal” în s. Cobani, r. Glodeni, (ii)
Reabilitarea monumentului istorico-arhitectural „Conacul A. I. Pommer” și a drumului de acces la parcul
dendrologic din satul Țaul, raionul Dondușeni. În regiunea de dezvoltare Centru: (i) Sporirea atractivității
turistice a zonei centru prin consolidarea patrimoniului existent, inclusiv au fost renovate și amenajate 5
clădiri istorico-arhitecturale (muzee), au fost amenajate 3 parcuri, au fost amenajate 30 popasuri
turistice (ii) Construcția complexului turistic sportive s. Vălcineț, r. Călărași, (iii) Deschiderea traseului
turistic (Vama Veche – Lăpuşna) prin restaurarea obiectelor de patrimoniu istoric, Conacul „Manuc-Bei”
din oraşul Hînceşti, locaţia geto-dacică din satul Stolniceni, (iv) Traseul turistic în 9 localități – crearea
oportunităților de investiţii în turism. În regiunea de dezvoltare Sud: (i) Amenajarea drumului de acces
spre Casa - muzeu ,,Alexei Mateevici” din satul Zaim, raionul Căuşeni, Turism sportiv în promovarea
imaginii regiunii în or. Căușeni, (iii) Reabilitarea zonei de odihnă „Lacul Sărat” din Cahul.
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Accesul la instituțiile financiare înregistrează o dinamică pozitivă. Asigurarea accesului la instituțiile
bancare este observat prin numărul în creștere a filialelor și agențiilor băncilor, dar și prin numărul de
bancomate, acesta din urmă în 2018 a crescut cu 12% în raport cu 2014.
Cu peste 25 p.p. în 2017 în raport cu 2014 a crescut și procentul populației care dispune de conturi
bancare. Nu se observă diferențe majore în aspect de gen, totodată pe diferite grupuri ale populației
accesul este diferit.
Astfel, doar puțin peste ¼ dintre persoanele cu studii primare și mai jos dispun de conturi bancare, cu o
creștere înregistrată de circa 19 p.p. în 2017 în raport cu anul 2014. Printre cei cu studii secundare și mai
sus aproape jumătate dispun de conturi, dar și creșterea este mai pronunțată, constituind circa 26 p.p.
Diferențe considerabile sunt constatate în dependență de nivelul de bunăstare al populației. Se observă
că doar 1/3 dintre cei săraci (primele 40% ale populației conform distribuției după venituri) dispun de
conturi bancare, creșterea fiind cu 20 p.p.). Populația cu un nivel înalt de trai (următoarele 60%) dispun
de conturi bancare în proporție de peste 50%,cu o creștere de 30 p.p.
S-a înregistrat și o creștere considerabilă a persoanelor din mediul rural care dispun de conturi bancare
de la 15% în 2014 la 42% în 2017.
Figura 15. Accesul la serviciile instituțiilor
financiare

Figura 16. Procentul populației (15+) care dispune
de cont bancar (8.10.2.1)

Sursa: BNM

Depozitele bancare ale populației, formate din economii, inclusiv cele acumulate din migrație în scop de
muncă și din remitențe, reprezintă o sursă importantă de finanțare a activității de creditare în cadrul
sistemului financiar-bancar, dar și de investire în dezvoltarea economiei naționale. Pe parcursul ultimilor
ani volumul și structura depozitelor în Republica Moldova au fost influențate de o serie de factori cum
sunt: încrederea în băncile locale, stabilitatea monedei naționale, rata de remunerare sau tendința spre
economisire a populației, dar și a firmelor. La finele anului 2017 depozitele au constituit 40,3% în PIB, cu
o ușoară creștere cu 0,8 p.p. în raport cu anul anterior, care a fost determinată de consolidarea
încrederii populației în sectorul bancar după măsurile de reanimare operate de către BNM18 pentru
depășirea crizei bancare.
18

Expert-Grup (2018). ”Republica Moldova 2018. Raport de stare al țării.” https://www.expertgrup.org/media/k2/attachments/Raport_de_Stare_a_Tarii_2018.pdf
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La 1 ianuarie 2018 a intrat în vigoare Legea privind activitatea băncilor, care stabilește un cadru
principial nou de reglementare și de activitate a acestor instituții financiare, inter alia, prefigurând și
tranziția instituțiilor la principiile de supraveghere prudențială Basel III. BNM a aprobat și noul
Regulament privind cadrul de administrare a băncilor. În martie 2018 a fost constituit Depozitarul
Central Unic al valorilor mobiliare (DCU), care va substitui registratorii independenți. Progresele în cauză
au fost apreciate de partenerii externi, inclusiv FMI și Uniunea Europeană19.
Comerțul a avansat rapid după anul 2015 și a crescut în medie cu 7,5% între 2016 și 2018. Drept
urmare, comparativ cu 2015, în anul 2018 ponderea comerțului în PIB a crescut de la 13,8% la 15,5%20.
Republica Moldova este deținătoare a 14 acorduri comerciale regionale cu 45 de parteneri, printre care:
Uniunea Europeană, Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia și Herțegovina, Federația Rusă,
Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Tadjikistan, Turkmenistan,
Ucraina și Uzbekistan. Moldova este, de asemenea, un semnatar al Spațiului Central Liber de Schimb
(CEFTA). Aceste acorduri sunt completate de condiții preferențiale de acces pe piață din Canada,
Japonia, Norvegia, Elveția, Turcia și Statele Unite ale Americii, care sunt stabilite în cadrul sistemului
generalizat al preferințelor (SPG). Republica Moldova se bucură, de asemenea, de acces preferențial pe
piața Uniunii Europene în contextul Acordului de Asociere, care include Zona de Liber Schimb
Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) ce a înlocuit din anul 2014 schema de Preferințe Comerciale
Autonome (ATP)21.
În 2017-2018, Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA) a servit drept un factor esențial
care a antrenat creșterea exporturilor unor produse industriale și agricole spre piețele europene. La
patru ani de la semnarea și punerea în aplicare a Acordului de Asociere cu UE, datele statistice
demonstrează că, de facto, expansiunea exporturilor cu destinația europeană a compensat integral
pierderile suportate după instituirea embargoului comercial rusesc și după declanșarea conflictului
armat din Ucraina. În anul 2017, exporturile de produse agricole pe piața UE au crescut cu 235 de
milioane USD, depășind substanțial pierderile de 53 de milioane USD pe piața CSI22.
Totuși, privind economia și comerțul extern în ansamblu, impactul net al DCFTA este încă destul de
modest, producătorii moldoveni având încă multe de realizat pentru a valorifica integral oportunitățile
comerciale oferite de piața europeană.
Printre principalele documente aprobate de către Guvern pentru dezvoltarea comerțului și atragerea
investițiilor se enumeră: Strategia de dezvoltare a comerțului interior în Republica Moldova pentru anii
2014-2020, HG nr.948/2013; Strategia națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor
pentru anii 2016-2020, HG nr. 511/2016.
Tinerii constituie un grup extrem de vulnerabil pe piața muncii. Accesul tinerilor la piața muncii este
influențat de o serie de bariere, precum: (i) tranzițiile mai lungi și mai nesigure de la școală la muncă; (ii)
incapacitatea de a răspunde cerințelor angajatorilor, care în condițiile unei economii de piață optează
pentru o forță de muncă calificată, cu experiență; (iii) corelarea insuficientă a ofertei educaționale cu
cerințele pieței muncii, ce conduce la ocuparea de către tineri a locurilor de muncă de o calitate mai
scăzută în raport cu calificările deținute; (iv) nivelul de salarizare oferit de către angajatori mai jos în
19

Ibidem
Expert-Grup (2019). ”Republica Moldova 2019. Raport de stare al țării.” https://www.expertgrup.org/media/k2/attachments/Raport_2019_ro_compilat.pdf
21
UN (2017). ”Regulatory and Procedural barriers to trade in the Republic of Moldova. Needs assessment.”
Chapter 2. http://mei.gov.md/sites/default/files/all_study-for_publication.with_comments_integrated.final.pdf
22
Expert-Grup (2018). ”Republica Moldova 2018. Raport de stare al țării.” https://www.expertgrup.org/media/k2/attachments/Raport_de_Stare_a_Tarii_2018.pdf
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raport cu cel așteptat; precum și (v) comportamentul migrațional asumat, care s-a format în societatea
moldovenească pe parcursul ultimelor două decenii.
În scopul sporii accesului și prezenței pe piața muncii, dezvoltării oportunităților antreprenoriale și de
angajare în rândul tinerilor, în special al celor cu oportunități reduse, a redresării situației în domeniu,
Guvernul a aprobat un set de documente strategice, precum: (i) Strategia Națională privind Ocuparea
Forței de Muncă pentru anii 2017-2021, Planurile anuale de acțiuni ale acesteia prevede, inclusiv, acțiuni
direcționate ocupării tinerilor în câmpul muncii; (ii) Strategia Națională de Dezvoltare a Sectorului de
Tineret 2020 și Planul de acțiuni de implementare al acesteia.
În vederea realizării politicii de stat în domeniul dezvoltării sectorului de tineret, prin intermediul
Programului național de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale
Tinerilor, au fost create condiții pentru o participare incluzivă a tinerilor în viața comunitară. Numărul
APL, care implică tinerii în procesul de luare a deciziilor constituie 54.6% din numărul total de unități
administrativ teritoriale. În anul 2016 a fost creată Rețeaua Națională a Consiliilor Raionale/Municipale
ale Tinerilor, care, în anul 2019, s-a extins la 23 raioane/municipii. A fost organizată Reuniunea Rețelei
europene a cercetătorilor pe domeniul de tineret, precum și a Corespondenților naționali pe domeniul
de tineret, organizată în parteneriat cu Youth Partnership, platformă de cooperare între Consiliul
Europei și UE. A fost desfășurată Conferința Națională a Organizațiilor de Tineret cu trei paneluri de
instruire (Project Management, Marketing Social media, Resurse Umane) la care au participat 80 de
participanți din 39 de organizații de tineret. În cadrul proiectului „Consolidarea instituțională a
organizațiilor de tineret prin dezvoltarea capacităților de planificare și management”, susținut prin
intermediul Programului de Granturi 2018 al MECC pentru organizațiile de tineret, 143 de reprezentanți
ai 16 organizații de tineret au beneficiat de instruiri în vederea dezvoltării instituționale. În cadrul
Programului de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret a fost susținut proiectul ,,Promovarea
educației non-formale de calitate în domeniul tineret”, în parteneriat cu Institutul de Instruire în
Dezvoltare „MilleniuM”, în cadrul căruia au fost instruiți în jur de 120 de tineri, iar alții peste 500 de
tineri au fost informați cu privire la oportunitățile programului Eramus+: Youth in Action.
în cadrul proiectului ,,Competențe-cheie pentru piața muncii”, susținut prin intermediul Programului de
Granturi 2018 al MECC pentru organizațiile de tineret, au fost desfășurate 20 de stagii de formare, în
vederea dezvoltării competențelor pentru piața muncii, în cadrul cărora au participat 80 de tineri. În
contextul încurajării femeilor tinere pentru alegerea domeniilor netradiționale de studiu și activitate,
Direcția Tineret a realizat proiectul ,,Dezvoltarea oportunităților de educație antreprenorială și inițiere a
afacerilor în rândul tinerilor din Republica Moldova”, în cadrul căruia a fost desfășurată activitatea
,,Startup Grind: Female Founders”. Evenimentul a fost dedicat femeilor antreprenoare la nivel global,
beneficiarii direcți au fost 143 de fete tinere23.
Industrie, inovație și infrastructură
Reţeaua infrastructurii de transport este dezvoltată suficient şi acoperă întreg teritoriul ţării, dar
necesită investiţii majore pentru reabilitare şi modernizare. Republica Moldova este asigurată cu
infrastructura de transport suficientă, raportată la suprafaţă şi numărul de populaţie: un aeroport
internaţional principal, un port maritim internaţional principal, 10.544 km de drumuri şi 1.150 km de căi
ferate. Totodată în unele zone, cu potențial economic, infrastructura rutieră ar putea fi extinsă conform
cerinţelor traficului.
Rețeaua de drumuri publice reprezintă principala infrastructură de transport în țară. Ponderea acestora
constituie 62,7% din întreaga reţea de drumuri. Peste 90% din drumurile naționale și aproape jumătate
23
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din cele locale sunt cu îmbrăcăminte rutieră permanentă şi semipermanentă (beton asfaltic, beton de
ciment, mixturi bituminoase executate în situ).
O serie de intervenții de reabilitare a infrastructurii drumurilor au fost realizate, inclusiv prin finanțare
externă în formă de împrumuturi sau granturi.
Astfel, Programul prioritizat de reabilitare a drumurilor a realizat intervenții ce țin de reabilitare a mai
mult de 800 km, cu o investiție totală de peste 630 mil. Euro. În 2020 în proces de reabilitare/
construcție sau în lansare a lucrărilor sunt 1000 km de drumuri, cu un cost estimativ de 13950 mil. lei,
sunt planificate pe termen mediu/ proiectare 850 km cu un cost estimativ de 15300 mil. lei.
Din Fondul rutier au fost direcționate pentru întreținerea și reparația drumurilor naționale 1718 mil. lei,
a celor raionale - 660 mil. lei. A fost lansat Programul de reparație a drumurilor naționale, locale
comunale și străzi ”DRUMURI 2020”, costul fiind de 1000 mil. lei.
În ultimii ani s-a înregistrat o creștere a activității de transport. Astfel transportul de mărfuri a crescut cu
circa 15%, majorarea fiind generată în special din contul transportului rutier, care s-a mărit cu circa 23%
în 2018 în raport cu 2014. Transportul rutier rămâne a fi principalul mod de transportare în Moldova,
constituind circa 84% din totalul parcursului de mărfuri transportate, urmat de transportul feroviar cu
16% mil. tone-km. Transportul de pasageri a evoluat mai semnificativ, parcursul pasagerilor transportați
înregistrând o creștere cu 42%. Parcursul transportului aerian de pasageri s-a dublat, cel cu taximetre s-a
mărit de 3,5 ori, cel rutier și cu troleibuzele - cu circa 24%. Circa jumătate din volumul parcursului de
pasageri este realizat prin intermediul transportului rutier, 37% îl constituie cel aerian iar 7% - prin
intermediul troleibuzelor, acest mod de transport este utilizat în special în mun. Chișinău și Bălți.
Figura 17. Parcursul mărfurilor transportate,
după modul de transport (aerian, rutier, feroviar,
fluvial), mil. tone-km (9.1.2)

Figura 18. Parcursul pasagerilor transportați,
după modul de transport (aerian, rutier,
feroviar, fluvial), mil. pasageri-km (9.1.3)

Sursa: BNS
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Viziunea Republicii Moldova în domeniul transporturilor este prezentată în Strategia Transport și
Logistică pe anii 2013-202224. Obiectivele specifice ale prezentei Strategii sunt: (i) crearea unui mediu
legal, instituțional și adecvat pentru ca sectorul de transport și logistică să faciliteze dezvoltarea
economică durabilă a Republicii Moldova; (ii) asigurarea unui cadru ce-ar permite fiecărui tip de
transport să contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova, orientată spre dezvoltarea
comerțului exterior; (iii) asigurarea transparenței deciziilor cu privire la investițiile și cheltuielile de
infrastructură, și stabilirea bazei pentru încheierea unor acorduri cu partenerii externi ai Moldovei, cum
ar fi instituțiile financiare internaționale și comunitatea de donatori.
Sectorul industrial. Sectorul industrial din Republica Moldova este focusat pe 4 dimensiuni industriale:
industria prelucrătoare (industria alimentară și a băuturilor, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte,
produselor textile etc.); furnizarea de energie termică/electrică, apă gaze; distribuția apei și
salubritate; industria extractivă.
Producția industriei prelucrătoare constituie cca 83% din structura totală a activității de producție din
sector, iar 1/3 din ponderea producției industriei prelucrătoare îi revine anume industriei alimentare și
băuturilor, fapt ce denotă aspectul agroindustrial al acesteia, în general. O ramură importantă a
sectorului industrial este industria ușoară, ce deține o cotă de circa 10%. Ponderea industriei în PIB este
sub nivelul înregistrat în UE. Aceasta ocupă circa 15% în PIB-ul național, comparativ cu 19% valoarea
înregistrată în UE-2825.
Tempoul de creștere a indicatorilor cu referire la industria prelucrătoare a fost menținut aproximativ la
același nivel în perioada 2014-2018. Valoarea adăugată brută în industria prelucrătoare, ca proporţie în
PIB (dolari SUA, prețuri constante) a constituit circa 12% în perioada respectivă.
Valoarea adăugată brută în industria prelucrătoare pe persoană (dolari SUA, prețuri constante) a crescut
cu circa 20%, iar valoarea adăugată brută în industria prelucrătoare pe o persoană ocupată în industria
prelucrătoare, (MDL, prețuri constante) a crescut cu aproape 40%.
Totodată se observă o ușoară diminuare a ponderii persoanelor ocupate în industria prelucrătoare în
ultimii ani 2017-2018.
Figura 19. Dinamica indicatorilor cu referire la industria prelucrătoare

Sursa: BNS
24
25

HG 827/2013, https://mei.gov.md/ro/content/transporturi
http://ec.europa.eu/eurostat,
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Întreprinderile mici și mijlocii. Accesul la finanțare este un factor principal de facilitare a creșterii
economice şi competitivității. ÎMM au nevoie de acces la finanțare la un cost rezonabil pentru a investi
în echipamente şi alte active, care le-ar putea ajuta să-şi îmbunătățească productivitatea muncii și
competitivitatea produselor, să-şi finanțeze necesitățile pe termen scurt în cadrul ciclului de afacere şi să
se ajusteze la schimbarea necesităților pe piaţă.
Contribuția ÎMM în total valoarea adăugată brută în 2018 este de circa 34%, cu o ușoară creștere
înregistrată în ultimii ani. În cazul sectorului industriei prelucrătoare contribuția ÎMM este de aproape
4%. Circa 1/3 din totalul ÎMM au accesat credite iar ponderea acestor credite este de circa 12% în totalul
creditelor accesate.
Figura 20. Dinamica indicatorilor cu referire la IMM

Sursa: BNS

Îmbunătățirea accesului la finanțe reprezintă o prioritate națională setată din 2012 în principalul
document de dezvoltare al țării Strategia națională de dezvoltare ”Moldova 2020”26, precum și în
Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-202027. Pentru a
facilita accesul la finanțe și a stimula dezvoltarea afacerilor în perioada de acțiune a documentelor
strategice relevante sectorului IMM, până în prezent au fost implementate un șir de programe de suport
antreprenorial finanțate de stat și/sau de partenerii de dezvoltare internaționali și instrumente noi de
finanțare a afacerilor, precum: Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor „PNAET”,
Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1”, Programul JNPGA de Susținere și
Dezvoltare a Sectorului IMM finanțat de Guvernul Japoniei, Proiectul Ameliorarea competitivității,
Fondul de garantare a Creditelor gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor
Mici și Mijlocii, Programul „Femei în afaceri”, Programul de dezvoltare a incubatoarelor de afaceri în RM,
etc. De acest suport au beneficiat întreprinderile mici și mijlocii, ceea ce este în concordanță cu
necesitățile antreprenorilor și obiectivele stabilite la nivel global.
Sectorul cercetare și inovare este în diminuare. Cheltuielile pentru cercetare și inovare ca procent din
PIB constituie doar 0,25%, este în descendență numărul cercetătorilor, care constituie 92 persoane la
100 mii locuitori. Printre femei numărul este și mai mic, fiind de 87 femei versus 98 bărbați la 100 mii
locuitori.
26

Legea nr. 166 din 11.07.2012 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020”
Hotărârea Guvernului nr.685 din 13 septembrie 2012 pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020
27
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Figura 21. Date privind cercetarea și dezvoltarea

Sursa: BNS

Activitatea de inovare în cadrul întreprinderilor
nu este foarte extinsă, fiind observate și
tendințe de stagnare. Conform rezultatelor
cercetării în domeniu, realizate în anii 2017 și
2019 de către BNS28, ponderea întreprinderilor
care au realizat activitate de inovare s-a
diminuat cu 2,6 p.p., fiind de 18,2% în 2019 în
raport cu 20,8% în 2017.
Cercetarea din 2019 denotă că din numărul total
al întreprinderilor inovatoare, 40% au realizat
concomitent mai multe tipuri de inovări (de
produse, procese, metode de organizare și
marketing), 20% au realizat inovări de produse
și/sau procese, 40% - au realizat inovări de

metode de organizare și/sau marketing.
Cele mai inovatoare ramuri ale economiei rămân a fi industria prelucrătoare și sectorul energetic. Circa
24% dintre întreprinderile industriei prelucrătoare și 23% ale sectorului energetic realizează activități de
inovare (câte 28% conform rezultatelor cercetării din 2019). În servicii cea mai inovatoare ramură este
activități financiare și asigurări cu 25,0% întreprinderi care au realizat activități inovatoare (27,3%
conform datelor cercetării anterioare).
Figura 22. Dimensiunea inovării în cadrul întreprinderilor, pe activități economice, 2015-2016, %

Sursa: BNS, Activitatea de inovare a întreprinderilor în Republica Moldova

Conform datelor prezentate de ONU, ponderea valorii adăugate brute a industriei cu tehnologii
avansate si medii-avansate în total valoarea adăugată în industria prelucrătoare (9.b.1) în 2016 a fost de
circa 16,38%, menținând aproximativ aceiași valoare precum și în 2015 .
28

BNS, Cercetare statistică privind activitatea de inovare în industrie și servicii, perioada de referință a cercetării
2019 a fost anii 2017-2018, din 2017 perioada de referință 2015-2016.
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Guvernul Republicii Moldova a aprobat un set de documente strategice care formează viziunea de
dezvoltare a domeniului de cercetare și inovare29. Aceste documente stabilesc prioritățile și direcțiile
strategice de dezvoltare în domeniile cercetării și inovării și au drept scop creșterea eficienței sistemului
național de cercetare și inovare, asigurarea condițiilor optime pentru generarea de noi cunoștințe
obținute în baza cercetărilor fundamentale și aplicative și implementarea acestora în vederea sporirii
competitivității economiei naționale și a nivelului general de bunăstare.
De asemenea, activitatea de cercetare și inovare este reglementată de un șir de acte normative.
Principalele acte legislative ce reglementează procesul inovațional sunt Codul cu privire la știință şi
inovare30, Legea cu privire la parcurile științifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare31, Legea cu
privire la parcurile industriale32.
Statul a pus în funcțiune diverse instrumente pentru a încuraja inovațiile. Conform Legii cu privire la
parcurile științifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare rezidenții acestor parcuri și incubatoare, în
conformitate cu legislația în vigoare, beneficiază de: a) facilități fiscale şi vamale; b) finanțări, obținute
prin concurs în cadrul programelor de stat şi al proiectelor din sfera științei şi inovării, acordate inclusiv
pentru crearea şi/sau dezvoltarea infrastructurii de inovare; c) investiții şi dotări cu echipamente de la
persoane fizice şi persoane juridice de drept public sau privat şi din asistenţă financiară externă; d)
donații, sponsorizări şi investiții; e) condiții avantajoase de locațiune, folosire a infrastructurii şi a
comunicațiilor, inclusiv prin eșalonare a plăţilor; f) scutiri sau reduceri de tarife.
De asemenea, Legea cu privire la parcurile industriale prevede că în parcurile industriale se pot
desfășura activități de valorificare a cercetărilor științifice şi/sau dezvoltare tehnologică într-un regim de
facilități specifice în vederea valorificării potențialului uman şi material al unei regiuni.
Obiectivele principale ale acestor instrumente sunt atragerea de investiții, crearea unor sectoare
competitive ale industriei în baza tehnologiilor moderne avansate și inovaționale, desfășurarea de
activități în concordanță cu oportunitățile de dezvoltare specifice zonei respective, inclusiv utilizarea mai
eficientă a patrimoniului public și crearea locurilor noi de muncă.
Din 2014, Republica Moldova are statut de stat asociat la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru
cercetare şi inovare „Orizont 2020” (2014-2020). Acest fapt a extins considerabil oportunitățile de
accesibilitate la proiecte europene de cercetare și inovare pentru companiile din țara noastră. Această
asociere oferă guvernelor susținere practică în identificarea, implementarea şi evaluarea reformelor
necesare pentru consolidarea calității sistemelor de cercetare şi inovare.
În scopul racordării sistemului național de cercetare și inovare la sistemul European de cercetare și
inovare, în Foaia națională de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova la spațiul European de
cercetare pe anii 2019-2021, au fost fixate 6 priorități: (i) Sistem național de cercetare mai eficient; (ii)
Cooperare şi competitivitate transnațională optima; (iii) Locuri de muncă accesibile pentru cercetători;
(iv) Egalitatea de gender în cercetare; (v) Circulația optimă, accesul şi transferul cunoștințelor; (vi)
Cooperarea internațională.

29

Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 (Hotărârea Guvernului nr. 381/2019), Foaia de parcurs pentru
integrarea Republicii Moldova în Spațiul european de cercetare pe anii 2019-2021 (Hotărârea Guvernului nr.1081/2018), Concepția dezvoltării
clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova (Hotărârea Guvernului Nr. 614 din 20.08.2013) Strategiei de dezvoltare a industriei
tehnologiei informației și a ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023 (Hotărârea Guvernului nr. 904 din 24.09.2018)
30

Legea nr.259-XV din 15 iulie 2004 cu privire la adoptarea Codului cu privire la știință şi inovare
31 Legea nr.138-XVI din 21 iunie 2007 cu privire la parcurile științifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare
32 Legea nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale
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Sectorul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) este unul din sectoarele prioritare ale
economiei Republicii Moldova. Contribuția anuală a sectorului la formarea PIB este de circa 11-12%33
(Figura 1). Valoarea adăugată brută a sectorului TIC în economia națională a constituit circa 21,7 mild. lei
în 2018, în creștere cu 4,3% față de anul precedent (prețuri curente) 34.
Accesul la Internet în bandă largă, cu viteze mari de transfer de date, devine tot mai accesibil pe tot
teritoriul țării. Companiile au o previzibilitate clară pe termen lung și pot investi eficient în dezvoltarea
rețelelor, iar utilizatorii – să se bucure de servicii avansate calitative în orice colț ai Republicii Moldova.
Conform datelor statistice privind evoluţia pieţei serviciilor de Internet fix în bandă largă în anul 2019,
numărul total al abonaţilor care preferă serviciile respective a crescut, comparativ cu anul 2018, cu
7,6%, însumând 670,5 mii35. Rata de penetrare a serviciilor de Internet fix în bandă largă, raportată la
100 locuitori, a crescut timp de un an cu 2,2 puncte procentuale, ajungând la 25%.
În anul 2019 numărul abonaţilor care au optat pentru conexiunile care permit viteze mari de transfer al
datelor, de peste 100 Mbps, a crescut cu 64,4%, alcătuind circa 103 mii, iar numărul celor ce au
contractat conexiuni care permit viteze cuprinse între 30-100 Mbps s-a majorat cu 9,2% şi au totalizat
puţin peste 370 mii36.
În ultimii ani au fost efectuate investiții considerabile în serviciile și rețelele de comunicații mobile,
confirmându-se teza, că Moldova alege mobilitatea și accesul de oriunde. Ratele de acoperire cu rețele
electronice de comunicații mobile este de circa 100%, în ultimii 3 ani inclusiv și cele de tip 4G a atins rata
de acoperire de 97%. Rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă, raportată la 100 locuitori, a
ajuns la 134,8%.
În anul 2019, principalii indicatori ai
pieței serviciilor de acces la Internet
mobil în bandă largă au înregistrat cele
mai mari rate de creștere în sectorul
comunicațiilor electronice din țară37.
O asemenea creştere vertiginoasă se
explică prin extinderea substanţială a
acoperirii reţelelor 4G/LTE, apariţia pe
piaţă a terminalelor la preţuri accesibile
(doar de 2-3 ori mai scumpe faţă de
terminalele şi modemele 3G) şi
interesul sporit al utilizatorilor pentru
avantajele tehnologiei 4G/LTE faţă de
tehnologiile 3G (UMTS/HSPA), în
special, pentru viteza mare de
transmitere a datelor.

Figura 23. Ratele de acoperire a populaţiei cu reţele
electronice de comunicații mobile, după tip 3G si 4G (9.c.1)

Sursa: ANRCETI

33

https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Femei_barbati_TIC/3_Antreprenoriat_pozitii_decizie_TIC.pdf

34

Hotărârea Guvernului nr.511 din 25.04.2016 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Atragere a
Investițiilor și Promovare a Exporturilor 2016-2020
35
MEI, date prelucrate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia
Informaţiei (ANRCETI)
36
MEI, potrivit datelor ANRCETI
37
MEI, potrivit datelor ANRCETI
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Astfel, în anul 2019 numărul total al utilizatorilor care au accesat Internetul mobil în baza tehnologiei 4G,
a înregistrat o creștere semnificativă, de 51,6%, în comparație cu anul 2018, și a însumat 1 mil. 546,3 mii
de persoane. Din ei, circa 1 mil. 450 mii au accesat Internetul prin intermediul smartphone-urilor, în
creștere cu 55%, iar circa 97 mii au utilizat Internetul mobil dedicat (prin modemuri/carduri).
Conform datelor prezentate de furnizorii de comunicații electronice mobile, în anul 2019 numărul total
al utilizatorilor de Internet mobil în bandă largă s-a majorat cu 9,8% și a totalizat circa 2 mil. 382 mii, iar
rata de penetrare a serviciilor de acces la Internet mobil în bandă largă, raportată la 100 de locuitori, a
crescut cu 9,4 puncte procentuale și a însumat 88,8%.
Viziunea de dezvoltare a sectorului tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) este expusă în
următoarele documente strategice precum sunt: Strategia națională de dezvoltare a societății
informaționale “Moldova Digitală 2020” , Strategia de dezvoltare a industriei tehnologiei informației și a
ecosistemului pentru inovare digitală pe anii 2018-2023, Programul de dezvoltare a rețelelor de bandă
largă 2018-2020.
Inegalități reduse
Reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale. În anul 2018 veniturile disponibile medii
lunare pe o persoană în total pe țară au depășit minimul de existență. Astfel, în medie veniturile pe o
persoană au constituit 2357 lei, minimul de existență total fiind de 1891 lei, iar coraportul constituind
1,25. În cazul mediului rural venitul pe o persoană a fost de 1996 lei, cu 1,11 în raport la minimul de
existență estimat pentru mediul rural, care a fost de 1796 lei.
Totodată
persistă
inegalități
semnificative
privind
veniturile
disponibile pe o persoană între
diverse grupuri ale populației.

Figura 24. Veniturile disponibile medii pe persoană, pe
quintile, lei, 2018

Veniturile celor mai sărace 40% ale
populației sunt sub minimum de
existență, atât a celor din mediul rural
cât și urban, în cazul celor din cel mai
înstărit grup al populației acestea sunt
mai mult decât duble.
Cheltuielile de consum medii lunare
pe o persoană depășesc veniturile, în
total pe țară în anul 2018 acestea au
constituit 2389 lei, în mediul rural –
2019 lei.
Ritmul de creștere a cheltuielilor de
consum pe o persoană este în Sursa: BNS
diminuare, rămânând, totuși, pozitiv.
În special s-a redus acest indicator calculat în cazul grupului cel mai sărac al populației (40%, primele
două quintile).
Totodată rata sărăciei relative este în diminuare, ceea ce vorbește despre tendințele de reducere a
inegalității. Inegalitatea este mai pronunțată printre persoanele de 0-17 ani și 30-39 ani, cu cele mai
mari rate ale sărăciei relative. Aceasta vorbește despre un risc mai înalt al sărăciei printre familiile tinere,
a celor cu copii.
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Figura 25. Indicatori privind nivelul de bunăstare

Sursa: BNS
Circa ¼ din veniturile disponibile ale celor 40% populație mai puțin asigurate provin din prestații sociale:
pensii, indemnizații pentru copii, ajutor social. Astfel, acestea sunt preponderent pensionarii, familiile cu
copii.
În anul 2018, veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) au constituit 10,4 % din PIB,
comparativ cu anul 2017, veniturile BASS au crescut cu 11,1 %. Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale
de stat au fost executate în sumă de 19426502,8 mii lei, din suma totală 98,5% au constituit cheltuielile
destinate pentru plata prestaţiilor sociale, inclusiv 79,1% - pensii pentru limită de vârstă.
De către stat sunt realizate implicări majore privind diminuarea sărăciei și promovarea incluziunii sociale
a persoanelor din grupurile defavorizate. Sunt dezvoltate rețele de servicii sociale, de incluziune,
reabilitare, recalificare, este îmbunătățit accesului la suport social al grupurilor defavorizate prin oferirea
serviciilor relevante, conform necesităților.
A fost elaborat și se realizează Planul de acțiuni privind implementarea Programului național de
incluziune socială a persoanelor cu dizabilități pentru anii 2017-2022. A fost aprobat Programul național
de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituțiile
rezidențiale38 gestionate de Agenția Națională Asistență Socială, pentru anii 2018-2026. Acesta prevede
realizarea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale prin
oferirea serviciilor sociale la nivel de comunitate şi transformarea instituțiilor rezidențiale în centre
regionale cu atribuții în dezvoltarea şi prestarea serviciilor alternative la nivel de comunitate, prin prisma
respectării drepturilor omului şi a incluziunii sociale.
În vederea realizării politicii de stat în domeniul protecției și incluziunii persoanelor vârstnice a fost
aprobată Hotărârea Guvernului nr. 1147 din 20 octombrie 2017 cu privire la completarea Programului
pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici (în vigoare de la 5.01.2018) cu Planul de acțiuni
privind implementarea principiului îmbătrânirii active pentru 2018-2021. În ultimii ani a sporit gradul de
reflectare a fenomenului îmbătrânirii în politicile naționale din domeniul populației și dezvoltării,
precum Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”, Legea bugetului pentru anul 2018, Legea cu
privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj.

38

Hotărârea Guvernului nr. 893 din 12 octombrie 2018
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A fost elaborată Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017–
2027 şi Planul de acțiuni pentru anii 2017–2020 privind implementarea acesteia. Pe parcursul anului
2018 de către Agenția Relații Interetnice au fost susținute financiar circa 380 de activități pentru
promovarea toleranței și a respectului pentru diversitate, inclusiv cu sprijinul organizațiilor
internaționale. Sunt implementate acțiuni privind incluziune persoanelor de etnie romă, Agenția Relații
Interetnice anual elaborează raportul cu privire la implementarea Planului de acțiuni pentru susținerea
populației de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2016–2020.
Politici fiscale, salariale și de protecție socială. În iulie 2018, în cadrul legislației fiscale au fost operate o
serie de amendamente, în baza cărora a fost demarat procesul de „relaxare fiscală”. Astfel, cu începere
de la 1 octombrie 201839, a fost efectuată trecerea de la sistemul progresiv de impozitare al persoanelor
fizice (7% și 18%) la cel bazat pe cotă unică de 12%40. Totodată a fost dublat și plafonul scutirii personale
anuale pentru persoanelor fizice de la 11280 lei la 24000 lei41. În rezultat persoanele cu venituri brute
mai mici decât minimul de existență (1895,7 lei în semestrul I 201842) au fost scutite de plata impozitului
pe venit, aceasta fiind o măsură în premieră pentru Republica Moldova.
Concomitent cu diminuarea cotelor de impozitare au fost diminuate şi cotele contribuțiilor sociale
achitate la Bugetul asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anumite categorii de angajatori precum: (i)
angajatorii sectorului privat, instituțiilor de învățământ superior și medico-sanitare, de la 23% la 18%; (ii)
angajatorii sectorului privat, condiții speciale, de la 33% la 26%; și (iii) angajatorii din agricultură, de la
16% la 12%43.
În ceea ce ține de politica de salarizare în stat sunt fortificate eforturile în scopul creşterii durabile a
salariilor, diminuării discrepanțelor remunerării muncii pe ramuri ale economiei, precum şi asigurării
creşterii competitivităţii economice şi a productivităţii muncii.
În Moldova este reglementată salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, indiferent de
tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, prin stabilirea cuantumului minim garantat a
salariului în sectorul real, precum şi unele norme şi garanţii de stat (plata sporurilor de compensare
pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, plata orelor de noapte, plata orelor suplimentare, plata
pentru orele de staţionare şi aflarea în şomajul tehnic, etc.)44. În 2018 cuantumul minim garantat al
salariului a fost stabilit în mărime de 2610 lei pe lună, în creștere cu 9,7% față de 2017.
Se implementează o serie de acțiuni precum: sporirea cotei de înregistrare a salariului; sporirea
responsabilității angajatorului în protecția drepturilor salariatului; intensificarea controlului în scopul
depistării evaziunilor și contracarării fenomenului „muncii la negru”; antrenarea sindicatelor în activitate
de anihilare a „muncii la negru” și a plății salariilor „în plic”, promovarea politicilor de educație juridică a
salariaților.

39

Legea nr. 178 din 26.07.2018, cu privire la modificarea unor acte legislative.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=376849
40
Art. 15, lit. a), Titlul II „Impozitul pe venit”, Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997.
41
Art. 33, alin. 1, Titlul II „Impozitul pe venit”, Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997.
42
BNS (2018). ”Minimul de existență în semestrul I 2018”. Comunicat de presă.
http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6129
43
Art. 3 și Anexa 3 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018, nr. 281 din 15.12.2017,
inclusiv cu modificările ulterioare. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=373499
44
Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002, Codul muncii, Hotărîrea Guvernului nr. 743 din 11 iunie 2002
cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, Hotărîrea Guvernului nr.165 din 9 martie
2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.
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În rezultat, în anul 2018, salariul mediu lunar din economia naţională s-a mărit faţă de anul 2017 în
valoare nominală cu 13,2%, iar în termeni reali (ajustat la indicele preţurilor de consum) – cu 9,9%,
constituind 6446,4 lei.
Ponderea costului forței de muncă în PIB, a crescut
de la 34,6% în 2014 la 40,1% în anul 2018, cu o
creștere înregistrată de 5,5 p.p.
În pofida creșterilor anuale realizate, nivelul de
salarizare din Republica Moldova rămâne a fi
printre cele mai joase (circa 334 EU) în comparație
cu unele țări ale Regiunii Europene, ceea ce
constituie un factor determinant al participării
reduse la piața forței de muncă, dar și a migrației
internaționale în scop de muncă. Analizele
efectuate arată că, aceste creșteri salariale anuale
nu sunt corelate cu productivitatea muncii care
rămâne a fi destul joasă, stagnând la nivelul de
20% - 23% față de mediile corespunzătoare ale
țărilor din ECE și UE45.

Figura 26. Ponderea costului forței de muncă in
Produsul intern brut, % (10.4.1)

Sursa: BNS

În linii mari, actualul sistem de salarizare este caracterizat prin disparități semnificative salariale între
sectoarele economice și în cadrul acestora, dar și persistență unui ecart de gen în salarizare destul de
pronunțat. Astfel, cele mai mici salarii în anul 2018 au fost înregistrate în sectoarele: (i) artei, activităților
de recreere și agrement; (ii) activităților de cazare și alimentației publice; și (iii) agriculturii, silviculturii și
pisciculturii, care au constituit puțin peste 2/3 din salariul mediu lunar brut pe economie. Totodată,
salariile din sectorul informațiilor și comunicațiilor au depășit de 2 ori media pe economie.
Pentru reducerea disparităților salariale în sistemul bugetar și creșterea salariilor medii, in iulie 2017
Guvernul a demarat reforma complexă a sistemului de salarizare în sectorul public46 care a rezultat în
elaborarea Conceptului privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar47 și a Legii privind
sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar (adoptată de legislativ în data de 23 noiembrie 201848).
Conform prevederilor noii legi raportul de compresie49 a salariilor de bază în sectorul bugetar constituie
1/15 față de cel precedent 1/30. De asemenea, valoarea de referință corespunzătoare coeficientului de
salarizare 1,00 se stabilește anual în legea bugetului de stat, pentru anul 2019 acesta a constituit 1500
lei (iar pentru unele categorii, prin derogare, acesta variază de la 1300 lei la 2600 lei în funcție de
categorie)50. Aceste mărimi pot fi considerate ca fiind salarii minime în sectorul bugetar.

45

Expert Grup/Friedrich Ebert Stiftung (2018). ”Republica Moldova 2018. Raport de stare a țării.” Pag. 9.
https://www.expert-grup.org/media/k2/attachments/Raport_de_Stare_a_Tarii_2018.pdf
46
Dispoziția Guvernului nr. 1-d din 16.01.2017.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=368856
47
Dispoziția Guvernului nr. 80-d din 28 iulie 2017.
http://mf.gov.md/sites/default/files/Conceptul%20privind%20sistemul%20unitar%20de%20salarizare.pdf
48
Legea nr. 270 din 23.11.2018, privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.
http://lex.justice.md/md/378184/
49
Raport de compresie - raportul dintre valoarea minimă și valoarea maximă a salariului de bază din sectorul
bugetar.
50
Art. 10, alin. 1 și 2 din Legea bugetului de stat pentru anul 2019, nr. 303 din 30.11.2018.
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378600
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Potrivit estimărilor Guvernului, costul implementării acestei reforme în anul 2019-2021 va constitui 3,9
miliarde MDL. Către anul 2021 se preconizează o creștere cu 30% a salariilor medii lunare a angajaților
instituțiilor finanțate din bugetul de stat și cu 55% pentru cele finanțate din bugetele locale51.
Au fost operate modificări în Legea privind sistemul public de pensii, au fost introduse modificări în
realizarea etapelor de valorizare a pensiilor stabilite între anii 2012 -31 martie 2017. De asemenea, la 26
iulie 2018,a fost adoptată Legea nr. 165 pentru modificarea unor acte legislative (în vigoare de la 1
ianuarie 2019), care prevede modificarea art. 33 din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind sistemul
public de pensii, în partea ce ține de modul de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă
persoanelor care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la pensie pentru
limită de vârstă52.
Pe fundalul unei creșteri economice marcate de provocări interne (majorarea deficitului balanței de
plăți, inflație volatilă) și externe (tensiuni comerciale internaționale, Brexit-ul), sistemul financiar
contribuie destul de modest la redresarea situației economice. Creditarea populației (persoanelor
fizice) a avut dinamici ascendente, finanțările fiind acordate atât de sectorul bancar, cât și de cel
nebancar, a luat amploare fenomenul creditării ipotecare.
Sectorul bancar a realizat performanțe financiare satisfăcătoare, menținându-și pozițiile solide de
profitabilitate și solvabilitate. Activele totale ale sectorului bancar la finele anului 2018 au constituit 82
152,3 mil. MDL, în creștere cu 4,6 la sută față de valoarea înregistrată în 2017. Sectorul bancar a rămas
profitabil și pe parcursul anului 2018, profitul agregat corespunde unei creșteri anuale de circa 7%.
Indicatorii care relatează asupra stabilității financiare au înregistrat evoluții pozitive în anii de referință.
Figura 27. Stabilitatea financiară, % (10.5.1.)

Sursa: BNM
Condițiile stabilite pe piața financiară denotă importanța alinierii cerințelor de reglementare și
supraveghere aplicabile sectoarelor bancar și nebancar la standardele și practicile internaționale din
domeniu. În contextul consolidării stabilității financiare a fost ajustat cadrul de reglementare și
supraveghere bancară la Basel III, îmbunătățită schema de garantare a depozitelor bancare și creșterea
plafonului de garantare la 20 mii lei în 2018 și la 50 mii din anul 2020, aprobată Legea cu privire la
organizațiile nebancare de creditare.
51

GoRM https://gov.md/ro/content/salariile-bugetarilor-vor-fi-majorate-guvernul-aprobat-reforma-salarizariisectorul-bugetar
52
https://msmps.gov.md/sites/default/files/raport_social_anual_2018_final.pdf
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Pentru o mai bună gestionare a riscurilor din sistem a fost aprobată Legea privind redresarea și rezoluția
băncilor și instituit Comitetului Național de Stabilitate Financiară53, în responsabilitatea acestuia este
coordonarea politicii macroprudențiale, de gestionare a riscurilor ce amenință stabilitatea financiară și a
situațiilor de criză financiară.
Atribuțiile Comitetului vizează și prezentarea propunerilor de politici și măsuri în scopul protejării
depozitelor, capitalizării și recapitalizării băncilor; aprobarea acțiunilor menite să restabilească
credibilitatea sistemului financiar; aprobarea politicii și a planului de comunicare în situații de criză.
De asemenea, Comitetul garantează transparentizarea procesului decizional și creșterea gradului de
răspundere a factorilor de decizie pentru gestionarea și minimizarea riscurilor la nivel de sistem. Toate
acestea – cu scopul de a asigura o contribuție sustenabilă a sectorului financiar la creșterea economică.
Cadrul naţional legislativ-normativ a înregistrat progrese semnificative în ceea ce priveşte constituirea
unei baze comprehensive pentru un sistem eficient de gestionare al migraţiei. Au fost elaborate și
implementate strategii și politici de stat în diferite domenii legate de migrație: gestionarea frontierelor,
reintegrarea la întoarcerea migranților, investiția remitențelor în dezvoltare, dezvoltarea IMM-urilor,
combaterea migrației neregulate, a traficului și integrarea străinilor. A fost creat Profilul migrațional al
țării, instrument de suport în gestionarea migrației, a fost elaborata a treia ediție a Migration
Governance Snapshot Report, based on applying the Migration Governance Indicators (MGI).
Coordonarea și coerența politicilor și strategiilor legate de fenomenul migrației se realizează în cadrul
Mecanismului de coordonare a politicii de stat în domeniul diaspora, migrație și dezvoltare, constituit în
201754.
Politica statului se orientează spre sporirea oportunităților de angajare legală peste hotare,
reglementarea imigrării legale a cetățenilor străini în scop de muncă în Republica Moldova,
monitorizarea procesului de reîntoarcere și reintegrare a migranților moldoveni.
Astfel, continuă activităţile privind semnarea acordurilor bilaterale în domeniul migraţiei forţei de
muncă în scopul asigurării securităţii sociale şi de muncă a migranţilor din Republica Moldova. Pe
parcursul ultimilor ani o serie de acorduri privind securitatea socială au fost semnate sau sunt în proces
de negociere cu mai multe țări de destinație a acestora, principiile cărora se bazează pe
contributivitate55. Până în anul 2018 fost semnate 13 acorduri bilaterale de securitate socială, cu
următoarele state: România, Marele Ducat de Luxemburg, Austria, Estonia, Republica Cehă, Regatul
Belgiei, Polonia, Ungaria, Lituania, Portugalia, Bulgaria, Germania și Turcia.
Acordurile în domeniul securității sociale încheiate între Republica Moldova și alte state, stabilesc o serie
de prestații, precum: (i) pensie pentru limita de vârstă, pensie de dizabilitate și pensie de urmaș; (ii)
indemnizații de invaliditate cauzată de accidente de muncă sau boli profesionale; (iii) indemnizații
pentru incapacitate temporară de muncă și maternitate (în dependență de acord); (iv) indemnizații la
nașterea și îngrijirea copilului până la vârsta de 3 ani (în dependență de acord) și (v) ajutoarele de deces
și șomaj (în dependență de acord)56.
Pe parcursul anului 2018 în baza acordurilor în domeniul securităţii/asigurărilor sociale încheiate între
Republica Moldova şi alte ţări, bazate pe principiul proporţionalităţii, au fost stabilite pensii pentru 106
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de persoane, din care 84 au beneficiat de pensie pentru limita de vârstă, 19 persoane - pensie de
dizabilitate și 3 persoane –pensie de urmaș, comparativ cu total 68 beneficiari de pensie în anul 201757
Republica Moldova are semnate 8 acorduri bilaterale în domeniul migrației de muncă cu Federația Rusă,
Ucraina, Azerbaidjan, Belarus, Italia, Israel, Franța (în domeniul reintegrării în Republica Moldova a
cetățenilor moldoveni) și Bulgaria (ultimul fiind semnat în anul 2018).
În 2019 au fost purtate o serie de negocieri: (i) în domeniul migrației circulare - Acordul între Guvernul
Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind colaborarea în domeniul migraţiei de muncă;
Programului-pilot comun între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Israel cu privire la
recrutarea şi angajarea cetăţenilor Republicii Moldova în calitate de îngrijitori ai persoanelor vârstnice
cu dizabilități din Statul Israel; Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii
Italiene în domeniul muncii, (ii) în domeniul protecției sociale - a fost semnat Acordul între Republica
Moldova şi Republica Belarus privind securitatea socială; s-au organizat runde de negocieri pentru
definitivarea Acordurilor cu Grecia, Spania și Federaţia Rusă; s-a lansat propunerea de a încheia
asemenea tratat cu Kazahstan; sunt gata de semnare Acordul cu Italia și Amendamentele la Acordul cu
Estonia, data și locul semnării acestora urmează a fi identificate conform agendei bilaterale; au intrat în
vigoare Acordul între Republica Moldova şi Republica Federală Germania privind securitatea socială și
Înțelegerile administrative pentru aplicarea acestuia.
Asigurarea protecției lucrătorilor migranți moldoveni se realizează în conformitate cu prevederile Legii
nr.180/2008 cu privire la migrația de muncă, prin înregistrarea, în modul corespunzător, a contractelor
individuale de muncă ale cetățenilor Republicii Moldova angajați peste hotare (i) în mod individual, în
baza unui contract individual de muncă încheiat cu beneficiarul solicitant înainte de ieșirea din țară; (ii)
prin intermediul agențiilor private de ocupare a forței de muncă, care dispun de licență; (iii) în
conformitate cu prevederile acordurilor bilaterale.
Pe parcursul ultimilor ani sunt observate tendințe ascendente privind numărul persoanelor care lucrează
peste hotare cu contracte legale de muncă de la 1590 persoane în anul 2014 la 4544 persoane în
201858. Dintre persoanele care au fost angajate peste hotare în anul 2018, 31,6% au fost angajate prin
intermediul ANOFM în cadrul acordurilor semnate, iar 68,4% prin intermediul agențiilor private de
ocupare.
Sunt implementate măsuri de creștere a gradului de informare a migranților în scop de muncă, precum
liniile fierbinți de informare a potențialilor migrați migratiesigura.md, Linia Fierbinte pentru migrațiune
sigură și anti-trafic 0 800 77777, realizate campanii de prevenire a riscurilor conexe migrației59.
Statul asigură, potrivit legislației în vigoare, protecția imigranților indiferent de rasă, naționalitate,
origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine socială. Începând cu
2015, Moldova a facilitat procedurile de imigrație pentru multe categorii de străini, valorificând
contribuția lor la dezvoltarea țării.
Documentul de bază în domeniu este Strategia Națională privind Ocuparea Forței de Muncă pe anii
2017-2021.
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Orașe și comunități durabile
Locuințe și condiții de locuire. La 1 ianuarie 2019 fondul locativ al Republicii Moldova a constituit
87751,3 mii m². Localităților urbane le revin 38697,0 mii m² sau 42,1% din volumul total al fondului
locativ, localităților rurale – respectiv 49054,3 mii m² sau – 57,9%60.
Gradul de asigurare a populației cu spațiu locativ pe un locuitor, în medie pe țară, a constituit 24,8 m², în
localitățile urbane – 25,4 m², rurale – 24,3 m²61.
Analiza datelor privind dotarea cu utilități
a
fondului
locativ
atestă
că,
aprovizionarea cu apă potabilă este de
59,6% din totalul fondului locativ la nivel
național, cu sisteme de canalizare 57,5%, încălzire centrală – 46,4%,
alimentare cu gaze naturale și lichefiate –
90,2%. De menționat că gradul de dotare
cu facilități de bază anual este în creștere.

Figura 28. Dinamica gradului de dotare cu facilități a
fondului locativ, %

Sunt înregistrate discrepanțe majore
dintre localitățile urbane și rurale, pe
regiuni de dezvoltare.
În localitățile urbane gradul de conectare
la apeduct și canalizare depășește 85%, în Sursa: BNS, Banca de date
localitățile rurale în medie este de doar circa 36%. Cele mai mari discrepanțe se atestă în cazul asigurării
fondului locativ cu încălzire centrală, 83,5% în mediul urban și doar 17,1% în rural. Disparități mai mici se
observă în cazul alimentării cu gaze naturale și lichefiate, cu 93,0% asigurare în mediul urban și 88,0% în rural62.
De menționat că cel mai jos grad de dotare cu majoritatea tipurilor de facilități este înregistrat în
localitățile rurale din regiunea Nord, cel mai înalt – în localitățile urbane din mun. Chișinău și UTAG63.
Cheltuielile pentru întreținerea locuinței cumulează aproape 1/5 din cheltuielile totale de consum ale
populației. Totodată, ponderea populației care cheltuie pentru întreținerea locuinței mai mult de 30%
dintre veniturile lunare înregistrează tendințe stabile spre diminuare și constituie circa 16%, cu o
reducere de circa 4 p.p în 2018 față de 2014.
În același timp, supraaglomerarea crește lent, dar stabil, în anul 2018 circa 6,5% populație trăiește în
locuințe cu mai mult de două persoane într-o cameră. Persistă și anumite limitări privind spațiul locativ
disponibil, în special această problemă este caracteristică mediului urban.
În Moldova este stabilită prin lege norma suprafeţei locuibile pentru locuinţa socială în mărime de 9
m2 pentru fiecare persoană64. Aproape 15% dintre gospodăriile din mediul urban dispun de mai puțin
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de 9 m2 pe persoană. În mun. Chișinău această pondere este de aproape 20%, iar peste 10% gospodării
care dispun de 7m2 și mai puțin.
Figura 29. Gradul de dotare cu facilități a fondului
locativ pe medii de reședință, %

Figura 30. Accesul la locuințe, %

Sursa: BNS, banca de date

Sursa: BNS, banca de date

Grupurile cele mai vulnerabile privind accesibilitatea locuinței din punct de vedere financiar sunt printre
locuitorii orașelor, printre femei, persoanele cu dizabilități, dar și persoanele vârstnice de 60 ani și mai
mult. Printre aceste grupuri circa 1/5 cheltuie pentru întreținerea locuinței peste 30% dintre veniturile
disponibile.
Figura 31. Ponderea populației cu cheltuielile lunare pentru întreținerea locuinței care depășesc 30%
din veniturile disponibile lunare ale gospodăriei (accesibilitate - locuință adecvată) (11.1.1.1)

Sursa: BNS
Supraaglomerarea este de asemenea caracteristică mediului urban, unul din zece persoane locuiește în
locuințe cu mai mult de două persoane într-o cameră. În locuințe supraaglomerate locuiesc
preponderent persoanele tinere, care fie că locuiesc împreună cu părinții, fie că arendează locuințe.
Supraaglomerarea este mai pronunțată, de asemenea, și printre persoanele cu venituri reduse, din
quintila I.
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Din motivul prețurilor înalte ale locuințelor, peste 9% din gospodării din mediul urban și 13% gospodării
care locuiesc în mun. Chișinău nu dispun de case, apartamente, locuiesc în locuințe închiriate. De obicei
închiriază locuințe familii tinere, preponderent cu copii, care nu au posibilitatea de a procura o locuință,
închiriind spații locative mici, locuințe cu o odaie. Totodată și proprietarii care oferă în chirie odăi/
locuințe sunt persoane din grupurile vulnerabile, cu venituri reduse, preponderent pensionarii, mamele
solitare sau care nu lucrează, pentru care acesta este un supliment la pensia lor sau la salariul mic.
Figura 32. Ponderea persoanelor care trăiesc în locuințe cu mai mult de două persoane pe o cameră.
(supraaglomerarea) (11.1.1.2)

Sursa: BNS
În scopul ameliorării situației privind accesul la locuințe și condiții de locuire a fost lansat programul de
stat „Prima casă” care prevede acordarea unor credite ipotecare pentru salariații angajați în sectorul
privat, pentru familiile cu copii, pentru angajații din sectorul public. Beneficiar al programului de stat
”Prima Casă” poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani la
momentul solicitării creditului ipotecar și prevede o serie de facilități, inclusiv compensații bănești
pentru persoanele eligibile.
Cu scopul de a îmbunătăţi şi de a creşte fondul de locuinţe pentru familiile social vulnerabile au fost
implementate mai multe proiecte de finanțare a locuințelor sociale. Este în etapa de finalizare Proiectul
de construcţie a locuinţelor pentru păturile socialmente vulnerabile II65. Suma aprobată a Împrumutului
este 13,4 mln. Euro, iar costul total al Proiectului constituie 20,4 mln. Euro, din care Banca de Dezvoltare
a Consiliului Europei (BDCE ) participă cu 65% din cost, Republica Moldova cu 35%66. în perioada 20132019 au fost finalizate la cheie și repartizate beneficiarilor 524 locuințe sociale, alte 153 locuințe se vor
finaliza în 2020.
BDCE a exprimat disponibilitatea continuării colaborări întru realizarea fazei III, a fost pregătit un
preconcept al Proiectului nou, care pe lângă construcția locuințelor sociale conține mai multe
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LEGE Nr. 182 din 11-07-2012 pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre Republica
Moldova şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei întru realizarea Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru
păturile socialmente vulnerabile II
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aportul nefinanciar constituie mai puţin de 35%, APL completează aportul financiar pînă la atingerea cotei de 35%.
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componente, precum: renovarea/reconstrucția căminelor studențești și profesionale; reconvertirea
imobililor publice nefolosite în locuințe; reconstrucția/renovarea locuințelor private ale persoanelor
vulnerabile, cu o pondere substanțială de grant pentru compartimentul de eficiența energetică la toate
componentele Proiectului.
Transport și siguranță rutieră. Asigurarea unui sistem de transport sigur și accesibil pentru populație
care ar satisface necesitatea cetăţenilor în mobilitate este o precondiție pentru asigurarea unei
dezvoltări socio-economice durabile.
Factorii care pun în pericol circulația rutieră
în țară, sunt: calitatea drumurilor, nivelul
de exploatare, calitatea vehiculelor care
asigură transportarea mărfurilor și a
pasagerilor, alți factori de ordin subiectiv și
obiectiv. Cumulate acestea se reflectă
asupra siguranței rutiere. În ultimii ani în
Republica Moldova se atestă un tablou
negativ a indicatorilor care măsoară
siguranța rutieră. Astfel, rata accidentelor
rutiere a crescut cu circa 8 p.p., constituind
96,6 cazuri în 2018 în raport cu 88,8 cazuri
în 2014, la 100 mii populație.

Figura 33. Rata accidentelor rutiere la 100 mii populație
cu reședința obișnuita (11.2.2.)

Sursa: IGP al MAI/ BNS

Printre provocările majore în orașe, în special în Chișinău, sunt starea nesatisfăcătoare a stațiilor de
așteptare, insuficiența locurilor de parcare a automobilelor. Sunt supuse riscurilor preponderent
persoanele care nu dispun de automobil propriu: vârstnicii, persoanele cu dizabilități, tinerii, copii.
Mai rămân în utilizare unități de transport învechite care afectează calitatea vieții, în special în mediul
urban. Conform rapoartelor Agenției Naționale Transport Auto, doar 59% din unitățile de transport
înscrise în Registrul de stat sunt supuse anual inspecției tehnice periodice, fapt care pune în pericol
securitatea în trafic. Astfel, rămâne actuală adoptarea noului regulament pentru Inspecția Tehnică
Periodică (ITP) a unităților de transport care urmează să transpună Directiva UE 2014/45.
Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, îmbunătățirea siguranței rutiere, alte măsuri cu
referire la acest aspect se regăsesc în mai multe documente de politici, precum Strategia de transport și
logistică 2013-2022, Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020, strategiile de
dezvoltare ale regiunilor, Planul de acțiuni pentru siguranța rutieră pentru anii 2020-2021.
De asemenea, Programul de promovare a economiei „verzi”67 printre acțiunile prevăzute include
elaborarea mecanismului de stimulare și promovare a înnoirii parcului auto național prin (i) elaborarea
stimulentelor fiscale pentru importul autovehiculelor cu motor electric și hibride, precum și dezvoltarea
infrastructurii naționale necesare pentru autovehiculele electrice; (ii) aplicarea restricțiilor pentru
circulația autovehiculelor (de toate tipurile, inclusiv pentru transportul public și cel industrial/comercial)
mai vechi de 15 ani.
Dezvoltare regională și urbanizarea. Moldova implementează politici de dezvoltare regională orientate
spre obţinerea unei dezvoltări social-economice echilibrate şi durabile pe întreg teritoriul țării,
reducerea dezechilibrelor de dezvoltare social-economică între regiuni şi în interiorul lor, consolidarea
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oportunităţilor financiare, instituţionale şi umane pentru dezvoltarea social-economică echilibrată a
regiunilor. La nivel regional sânt constituite agențiile de dezvoltare regională, structuri executive care au
rolul de a implementa strategiile de dezvoltare regională.
Principalul document de planificare a dezvoltării regionale în Republica Moldova este Strategia națională
de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, care reflectă cadrul strategic național în domeniu și
introduce mecanismele naționale ale acestei dezvoltări. Obiectivul general al strategiei este dezvoltarea
echilibrată și durabilă asigurată în toate regiunile de dezvoltare ale Republicii Moldova, care se
realizează prin trei obiective specifice: 1) asigurarea accesului la servicii și utilități publice calitative; 2)
asigurarea creșterii economice sustenabile în regiuni; 3) îmbunătățirea guvernanței în domeniul
dezvoltării regionale.
Rolul orașelor în evoluția socialeconomică a unui stat este unul
determinant și de importanță
majoră. Generic, orașele sunt
locuri în care se produc cea mai
mare parte a activităților
economice,
în
care
se
înregistrează cele mai mari
creșteri ale productivității și în
care se creează cele mai multe
dintre locurile de muncă noi.
Orașele regionale reprezintă
sursa de dinamism a unei țări și
au
un
rol
esențial
în
îmbunătățirea
performanței
economiei naționale și a
economiilor regionale.

Figura 34. Harta privind rangul localităților urbane în
Republica Moldova

În
Republica
Moldova,
activitatea dezvoltării urbane a
fost întotdeauna strâns legată
de organizarea administrativteritorială, iar spațiul urban este
compus din: 1 municipiu de rang
0, 2 localități urbane de rang 1,
10 localități urbane de rang 2, și
53 de localități urbane de rangul
368.
Gradul de urbanizare (11.3.3) în Moldova este cel mai mic din regiune și constituie 42,6%, menținânduse aproximativ la același nivel în ultimii ani. Moldova se plasează sub media mondială de 55,3%69 .
Totodată, pe fundalul diminuării numărului total al populației țării în ultimii ani se observă tendințe de
creștere a populației urbane, ceia ce vorbește despre concentrarea populației în orașe, în special în
capitală.
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Figura 35. Rata de urbanizare,%, 2018

Sursa: BM, United Nations Population Division. World Urbanization Prospects: 2018 Revision,
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=MD

în contextul general de promovare a politicii de dezvoltare regională, în cadrul Ministerului Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului a fost inițiată activitatea de elaborare a unui Program distinct menit să
susțină accelerarea dezvoltării socio-economice a celor mai puternice centre urbane regionale, în
vederea transformării acestora în poli de dezvoltare regională, capabili să susțină difuzarea dezvoltării și
în zonele rurale proxime.
Esența Programului constă în crearea în Republica Moldova a unei rețele de centre urbane regionale
atractive pentru locuitori, antreprenori și vizitatori care generează creștere, ocupare a forței de muncă și
stimulează dezvoltarea zonelor teritoriale adiacente.
Activitățile prevăzute de Program sânt orientate spre: (i) îmbunătățirea mobilității și a calității
infrastructurii de acces a centrelor urbane de dezvoltare și a legăturilor acestora cu zonele
înconjurătoare; (ii) dezvoltarea și echiparea infrastructurilor și serviciilor de suport economic al centrelor
urbane de dezvoltare pentru a stimula competitivitatea; (iii) sporirea atractivității centrelor urbane de
dezvoltare și a potențialului lor de a genera creșterea calității vieții cetățenilor.
Realizarea acestor activități va contribui esențial la crearea rețelei de centre urbane care ating un nivel
mai înalt de dezvoltare, distribuită relativ uniform pe întreg teritoriul, asigurarea coeziunii, stimularea
competitivității și creșterii economice a zonelor lor adiacente. Concomitent, această rețea va contribui la
asigurarea structurii de sprijin instituțional a implementării tuturor celorlalte politici de dezvoltare
sectoriale și generale.
În contextul respectiv, în cadrul proiectului „Sprijin administrației publice locale din Republica Moldova
în implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 prin prisma
dezvoltării urbane integrate și durabile pentru anii 2017–2019”, a fost elaborat proiectul „Liniile
Directoare ale revitalizării urbane în Republica Moldova”, document ce are menirea de a acorda suport
orașelor din țară în vederea elaborării Programelor de revitalizare a zonelor urbane degradate. În baza
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acestui document, 14 orașe au elaborat propriile Programe de revitalizare urbană, au fost realizate în
practică 16 proiecte-pilot de revitalizare.
Realizarea politicilor autorităților administrației publice centrale și locale în domeniul urbanismului și
amenajării teritoriului este reglementată prin Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și
amenajării teritoriului, care prevede realizarea operațiunilor de urbanism și amenajare a teritoriului
respective în conformitate cu documentațiile și programele de urbanism și amenajare a teritoriului
aprobate. Conducerea nemijlocită a activității de urbanism în localități se efectuează de către
autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu documentația de urbanism și amenajare a
teritoriului.
Patrimoniului cultural și natural. Patrimoniul cultural al Republicii Moldova este unul dintre pilonii pe
care se sprijină cultura şi identitatea țării. Ponderea cheltuielilor pentru conservarea și protejarea
patrimoniului cultural în total cheltuieli ale Bugetului Public Național (11.4.1) constituie 0,06%.
Patrimoniul cultural al Republicii Moldova este alcătuit din 4 tipuri precum urmează: (i) patrimoniu
cultural imaterial; (ii) patrimoniul cultural mobil; (iii) patrimoniu cultural imobil sau arheologic și (iv)
patrimoniu cultural construit. Pentru salvgardarea fiecărui dintre aceste tipuri de patrimoniu la nivel
național este determinată o structură instituțională bine-conturată și un cadrul legislativ și normativ
definit în conformitate cu cele 6 convenții culturale ale UNESCO la care Republica Moldova este parte70,
dar și alte angajamente internaționale asumate în cadrul colaborării multilaterale în domeniul culturii71.
Astfel, salvgardarea patrimoniului cultural imaterial este reglementată prin Legea nr. 58/2012 privind
protejarea patrimoniului cultural imaterial , care integrează principiile, definițiile și normele Convenției
UNESCO privind Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, pe care Republica Moldova a ratificat-o în
anul 2003 alături de alte 130 de țări. De asemenea, din anul 2012 la nivel național activează Comisia
națională pentru salvgardarea patrimoniului național imaterial, a fost instituit și publicat Registrul
Național al Patrimoniului Cultural Imaterial. Un rol special în contextul dat i-au fost atribuite
organizațiilor din domeniile cercetării și inovării, precum și Centrului Național de Conservare și de
Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, care asigură aplicarea politicilor de protejare în teritoriu,
în special în comunitățile purtătoare de patrimoniu, susține prin măsuri concrete viabilitatea
patrimoniului cultural imaterial şi transmiterea lui către tânăra generaţie, inventariază elementele
acestuia, conservând informațiile pe diverse suporturi moderne72.
Republica Moldova are înscrise trei elemente ale patrimoniului cultural imaterial pe lista reprezentativă
a Patrimoniului Mondial Imaterial (PMI) UNESCO, și anume Colindatul în ceată bărbătească (2013),
Tehnici tradiționale de realizare a scoarței în Republica Moldova și România (2016), Practici culturale
asociate zilei de 1 martie (Mărțișorul) (2017) .
Republica Moldova are 1 sit inclus în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, și anume Arcul Geodezic
Struve (2005) și 2 situri incluse în Lista Indicativă a Patrimoniului Mondial UNESCO: Cernoziomurile din
stepa Bălților (2011) și Peisajul Arheologic Orheiul Vechi (2017).
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Republica Moldova este un membru activ al 6 din cele 7 convenții culturale UNESCO existente: (i) Convenția pentru protecția
bunurilor culturale în caz de conflict armat împreună cu Protocolul I la Convenţie, adoptată la 14 mai 1954 la Haga ; (ii)
Convenția privind protecție patrimoniului mondial, cultural şi natural (1972); (iii) Convenția asupra măsurilor ce urmează a fi
luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale
(1970); (iv) Convenția pentru protecția patrimoniului cultural subacvatic; (v) Convenția pentru salvgardarea patrimoniului
cultural imaterial (2003); și (vi) Convenția pentru protecția şi promovarea diversității expresiilor culturale (2005).
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Salvgardarea patrimoniului cultural mobil este reglementată în principal prin Legea nr. 280/2011, privind
protejarea patrimoniului cultural național mobil, Legea muzeelor nr. 262/2017, care la rândul său sunt
implementate printr-un set de acte normative cu caracter secundar. Totodată, în calitate de entitate
științifică consultativă și de avizare, cu atribuții specifice în domeniul muzeelor și salvgardării
patrimoniului cultural mobil, din anul 2012 la nivel național activează Comisia națională a muzeelor și
colecțiilor. Sunt create 4 registre: (i) Registrul patrimoniului cultural național mobil; (ii) Registrul muzelor
din Republica Moldova; (iii) Registrul restauratorilor acreditați în domeniul patrimoniului cultural
național mobil și (iv) Registrul experților acreditați în domeniul patrimoniului cultural național mobil.
Activitățile de salvgardare a patrimoniului național imobil sau arheologic sunt reglementate prin Legea
nr. 218/2010, pentru protejarea patrimoniului arheologic, și Legea 161/2017 privind regimul
mormintelor și operelor comemorative de război, aplicarea cărora este realizată printr-o seri de acte
normative secundare. La nivel național activează Comisia Națională Arheologie care reprezintă
autoritatea ştiinţifico-metodică în domeniul protejării patrimoniului arheologic. De asemenea,
implementarea politicii de stat în domeniul protejării şi valorificării patrimoniului arheologic este
asigurată prin intermediul Agenției Naționale Arheologice și instituțiilor cu profil arheologic. Sunt
instituite 3 registre: (I) Registrul național arheologic; (ii) Registrul autorizațiilor de cercetări arheologice;
(iii) Registrul Arheologilor din Republica Moldova.
Activitățile de salvgardare a patrimoniului istoric construit sunt reglementate prin Legea nr. 1530/1993,
privind ocrotirea monumentelor. La nivel național din anul 2014 activează Consiliul Național al
Monumentelor Istorice care reprezintă autoritatea ştiinţifico-metodică în domeniul protejării de stat a
monumentelor istorice. Totodată, inspectarea pe teren a monumentelor de istorie, artă şi arhitectură şi
a zonelor lor de protecție, precum şi controlul/supravegherea respectării prevederilor legislației în
vigoare în domeniul ocrotirii monumentelor este realizată de către Agenția de Inspectare şi Restaurare a
Monumentelor (AIRM). Este creat Registrul național al monumentelor istorice73.
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