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INTRODUCERE
Actualitatea temei de cercetare. Protecția socială este, în societatea contemporană, un
drept universal, de a dispune de resurse elementare minime necesare pentru o viaţă demnă şi o
funcţionare socială normală. Venitul minim garantat, ca formă de asistenţă socială, este un suport
material deloc de neglijat dar departe de a fi suficient pentru acoperirea nevoii de asistenţă socială,
care nu rezumă doar la aspectele financiare. În acelaşi timp, necesitatea financiară de asistenţă
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socială nu poate fi măsurată doar prin nivelul veniturilor actuale, ci şi prin existenţa unor condiţii
materiale elementare de viaţă. În consecinţă, ajutorul financiar nu se poate limita în condiţii actuale
doar la venitul minim garantat. Oricare ar fi venitul minim garantat, el nu poate oferi persoanelor,
de exemplu, posibilitatea de a obţine o locuinţă dacă nu au una. Venitul minim garantat oferă un
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suport minim de siguranţă pentru familiile care sunt într-adevăr dependente de această alocaţie,
întrucât o familie beneficiară tipică ar trăi în continuare în sărăcie.

Politica venitului minim garantat, bazată pe testarea mijloacelor şi resurselor de trai, este de
apreciat de către addministrația publică locală, implicându-se în ajutorul social a persoanelor
defavorizate.

Totuşi, pentru a putea considera venitul minim garantat ca fiind un mecanism eficient de
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incluziune socială, politicile care asigură un ajutor minim persoanelor singure şi familiilor cu
venituri până la limita venitului mini garantat, trebuie să fie însoţite de măsuri corespunzătoare de
asistență socială a persoanelor defavorizate.

Prin urmare, rolul administrației publice locale este esențial în ajutorarea persoanelor

defavorizate, îm special, persoanele cu dizabilități și a familiilor vulnerabile. Este de apreciat,
efortul colectivităților locale, inclusiv ONG-urile, pentru faptul că alături de APL se implică în
ajutorarea comunității. Doar printr-un efort conjugat, se poate ajunge la rezultate vizibile, în ceea
ce privește susținerea păturilor vulnerabile ale societății.
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Scopul tezei. Scopul studiului este cercetarea detaliată a aspectelor administrative privind

protecția socială a familiilor sărace în Republica Moldova și în particular acordarea ajutorului
social ca formă de protecție socială la niivelul raionului Glodeni.
În conformitatea cu scopul trasat, s-au stabilit următoarele obiective:
1. Analiza lieraturii legate de protecția socială a familiilor sărace ca instituţie a dreptului

securităţii sociale şi deosebirea acesteia de asistenţa socială privită ca ştiinţă de sine stătătoare.
2. Analiza securităţii sociale a familiilor aflate în sărăcie în Republica Moldova.
4. Identificarea persoanelor în dificultate în Republica Moldova și a ajutorului social oferit.
5. Abordarea aspectelor privind cadrul instituţional în domeniul protecției sociale a familiilor

sărace în Republica Moldova.
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6. Analiza modului de protecție socială a familiilor sărace la organizare administativă în
Republica Moldova, în baza ecxperienței și a datelor din raionul Glodeni.
7. Aprecierea rolului organizaţiilor internaţionale guvernamentale şi neguvernamentale în
promovarea eradicării sărăciei.
Suportul teoretico-ştiinţific şi metodologic al prezentei teze. Suportul teoretico-ştiinţific
al prezentei teze îl constituie lucrările doctrinarilor autohtoni, români şi ruşi, specialişti în
domeniul dreptului sau în domeniile cu care dreptul interacţionează. În special: sociologie,
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asistenţă socială, psihologie. Un rol deosebit pe parcursul realizării lucrării au avut-o lucrările
doctrinarilor: Nicolae Romandaş, Evlampie Donos, Maria Bulgaru, Sanda Ghimpu, Alexandru
Ţiclea, Alexandru Athanasiu.

Pentru efectuarea cercetărilor a fost utilizată de asemenea, legislaţia internă şi cea
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internaţională, drept punct de reper servind Convenţia Internaţională cu privire la drepturile
copilului, Constituţia Republicii Moldova, Legea Republicii Moldova privind drepturile copilului,
Legea asistenţei sociale a Republicii Moldova, precum şi Strategia Naţională privind protecţia
copilului şi familiei. În acelaşi scop au fost analizate diferite rapoarte şi studii, iar pentru analiză
comparativă au fost utilizate şi actele normative ale altor state.

Metode de cercetare. Pe parcursul efectuării studiului au fost utilizate mai multe metode de
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cercetare, cum sunt: metodele logică (analiza şi sinteza), comparativă, sociologică, statistică. Prin
intermediul unei analize deductive a fost posibilă cercetarea aspectelor privind Situații de asistenţă
socială a persoanelor defavorizate, iar printr-o analiză dinamică au fost scoase în evidenţă
schimbările survenite în timp, în domeniul supus abordării.
Structura şi volumul lucrării. Lucrarea este constituită din introducere, trei capitole

structurate în 11 paragrafe, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii şi recomandări, bibliografie, şi
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anexe.
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CAPITOLUL I. CONTEXTUL TEORETIC ȘI LEGAL PRIVIND
PROTECȚIA SOCIALĂ A FAMILIILOR SĂRACE ÎN REPUBLICA
MOLDOVA
1.1. Cadrul teoretic și conceptual privind protecția socială a familiilor afectate de sărăcie
Promovarea demnităţii umane, asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului au constituit o preocupare a societăţii încă din cele mai vechi timpuri. În
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orice societate există anumite categorii de persoane care se confruntă cu situaţii de risc ce
generează imposibilitatea asigurării unui nivel de trai decent. Din aceste motive, întotdeauna s-au
întreprins anumite acţiuni destinate îmbunătăţirii situaţiei categoriilor defavorizate de persoane.
Literaura istorică ne informează că pe vremea împăraţilor Nerva, Traian, Hadrian, sec. I-II
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d. Hr., erau ajutoraţi copiii săraci şi orfani, în special băieţii, iar dintre aceştea aveau prioritate cei
legitimi şi cei legitimaţi, sprijinindu-se astfel, creşterea natalităţii legale prin căsătorie.
Primele forme prin care a acţionat Biserica pentru ocrotirea celor oropsiţi au fost:
comunităţile bisericeşti cu proprietate de obşte, comunităţile bisericeşti sub formă de colegii,
corporaţiile sau asociaţiile admise de lege şi comunităţile fără proprietate de obşte care aveau reţea
de societăţi religioase şi instituţii de asistenţă socială1.
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Sentimentul de milă şi datoria de ajutorare a aproapelui nu au fost străine nici poporului

nostru. Ţinând cont de faptul că suntem un neam născut creştin, putem conchide că opera

filantropică a Bisericii Vechi s-a extins pe teritoriul populat de strămoşii noştri încă din primele
secole de existenţă a creştinismului, ea înscriindu-se „într-o preistorie a procesului de formare a

politicilor de asistenţă socială”. Totodată, putem evidenţia faptul că ajutorarea aproapelui a fost
practicată în calitate de principiu de bază şi de alte religii, de exemplu, în concepţia religioasă
evreiască, binefacerea a fost întotdeauna considerată ca o îndatorire obştească.
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Pentru monitorizarea impactului social al politicilor economice de eradicare a sărăciei în

Moldova considerăm raţională introducerea a trei indicatori care ar completa setul de indicatori
utilizaţi actualmente. Este vorba de coeficientul de bunăstare socială (descris de Todaro, 2015),

coeficientul de vulnerabilitate în faţa sărăciei (descris de Pritchett et all, 2015) şi coeficientul
sintetic geografic al sărăciei.
În variate lucrări apărute recent în domeniul dezvoltării sunt criticate abordările analitice

care pretind a considera PIB/capita şi ratele de creştere drept indicatorii cei mai reprezentativi ai

bunăstării economice şi sociale (a se vedea analiza excelentă din Todaro, 2015 şi din Allen and

Manoiu Florica, Epureanu Viorica. Asistenţa socială a copilului Studii teologice / Revista institutelor teologice din
patriarhia română, Seria II, Anul XLIII, nr.5-6, noiembrie – decembrie. – Bucureşti, 1991, p. 3 – 44.
1
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Thomas, 2015). Cu adevărat, PIB/capita nu dă nici o indicaţie asupra repartizării reale veniturilor
şi nu arată cine anume şi în ce proporţii beneficiază din creşterea economică.
Istoria economică contemporană demonstrează că o creştere economică impresionată poate
camufla situaţia precară a celor mai sărace categorii ale societăţii. Este bine ştiut faptul că în
majoritatea ţărilor sărace din America Latină creşterea PIB se traduce de fapt în sporirea veniturilor
celor mai bogaţi cetăţeni. Or, în evaluarea progresului economic contează nu numai cât constituie
PIB şi cu cât creşte acesta, dar şi cine participă la realizarea PIB şi cine beneficiază din repartizarea
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veniturilor. Esenţa aserţiunilor de mai sus constă în faptul că creşterea bunăstării sociale poate să
nu fie identică cu creşterea economică în termenii PIB/capita.

Pentru evaluarea impactului pe care-l are creşterea economică şi politicile care favorizează
creşterea asupra sărăciei pot fi elaboraţi şi monitorizaţi indicatori sintetici alternativi care ar oferi

chiar se produce în realitate.
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un tablou mai complet şi mai detaliat al dezvoltării economice şi să arate dacă această dezvoltare
Este clar că ponderea chintilelor sărace în totalul veniturilor se va micşora dacă veniturile
în chintilele superioare vor creşte mai repede şi în acest caz coeficientul bunăstării sociale se va
micşora, chiar şi în cazul unei creşteri economice medii foarte înalte, iar în cazul cel mai bun
nivelul acestui indicator nu se va schimba.
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Dacă scopul politic major este de a reduce sărăcia, atunci valori subiective mai mari ar

trebui să fie atribuite chintilelor inferioare. În asemenea caz coeficientul bunăstării sociale va

reflecta încă mai bine situaţia celor mai sărace categorii ale societăţii. Evident, o problemă greu
de soluţionat constă în determinarea unor coeficienţi de ponderare wi, care ar fi socialmente
acceptabile. Aceasta poate fi mai degrabă o chestiune politică decât tehnică. Putem să alegem
proporţii egale pentru ponderare (adică 0,2) şi în acest caz, dacă G va fi mai mic decât rata de
creştere economică aceasta va reflecta faptul că de creşterea veniturilor beneficiază cei mai bogaţi,
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iar dacă va fi mai mare, aceasta va însemna că de creştere beneficiază în primul rând săracii.
Expunerea din această secţiune se bazează pe ideile dezvoltate de Pritchett et all (2015).

Vulnerabilitatea la sărăcie poate fi definită drept riscul sau probabilitatea de coborâre a veniturilor
disponibile sau cheltuielilor admisibile individuale sau ale gospodăriei sub nivelul pragului de
sărăcie cel puţin o dată pe durata unui anumit interval de timp. Magnitudinea acestui indicator va
creşte odată cu extinderea perioadei de timp. O deosebire importantă există între vulnerabilitatea
ca risc (între 0 şi 100%) şi vulnerabilitatea ca stare de fapt ("da" sau "nu").
Măsurarea acestui indicator este importantă din următorul considerent. Vulnerabilitatea

arată care este proporţia celor care, deşi nu sunt săraci pentru moment, se confruntă cu riscul de a
intra în această categorie ca urmarea a unor şocuri externe. Cu alte cuvinte, veniturile lor sunt atât
de puţin peste pragul de sărăcie, încât o creştere a preţurilor sau pierderea locului de muncă poate
5

duce imediat la căderea veniturilor disponibile sub pragul de sărăcie. Or, analizele cantitative arată
că anume vulnerabilitatea este unul din aspectele cele mai complicate în sărăcia din Moldova.
Focusarea mai bună a politicilor de protecţie socială este împiedicată de faptul că, pe de o
parte există categorii sociale defavorizate care rămân în afara sistemului de protecţie socială, iar
pe de altă parte, de sistem beneficiază şi persoane care nu fac parte din categoria celor mai sărace.
Această deficienţă a sistemului de protecţiei socială se conţine şi în mecanismul de alocare a
transferurilor de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ teritoriale. Evaluarea
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necesităţilor de finanţare se face pe baza unor indicatori cu caracter egalitar şi nu se ţine cont de
necesităţile concrete ale localităţii sau regiunii beneficiare.

Republica Moldova este o economie cu venituri mici-mijlocii. Deși este una din cele mai
sărace țări din Europa, Moldova a înregistrat un progres semnificativ în reducerea sărăciei și
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promovarea creșterii incluzive de la începutul anilor 2015. Rata sărăciei în Moldova a scăzut de la
28% în 2010 până la 13% în 2018. În orice caz, descreșterea ratei de sărăcie s-a oprit în 2019;
nivelul sărăciei a crescut potențial în 2020 în urma pandemiei de COVID-19. În ultimii 20 de ani
economia a crescut în medie cu 4,6% anual, fiind determinată de consum și alimentată de remiteri.
Valoarea celor din urmă se estimează a fi 10% din PIB.

O integrare mai apropiată cu Europa a ancorat agendele pline de reforme politice a câtorva
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guverne succesive; însă reformele realizate pe hârtie întâmpină dificultăți în procesul de
implementare. Cele mai mari provocări de ordin economic cu care are de a face Moldova sunt

următoarele: un sistem politic vulnerabil, o societate polarizată, o productivitate scăzută, probleme
de ordin demografic, dezechilibrul de competențe pe piața muncii și o vulnerabilitate ridicată față
de șocurile climatice și cele externe.

Emigrarea pe scară largă din Moldova combinată cu rata de reproductivitate în descreștere

a cauzat o scădere a numărului de populație și a majorat rata vârstnicilor în populația Moldovei.
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Acest fapt provoacă o presiune asupra sistemului de pensii și limitează forța disponibilă de muncă

și competitivitatea țării pe termen lung.
Recuperarea rezilientă după criza provocată de pandemia COVID-19 cu scop de a stabiliza

în continuare economia, îmbunătățirea nivelului de trai și crearea unui mediu de afaceri bazat pe
reguli - toate acestea sunt scopurile-cheie ale Statului.
Pe termen scurt, în pofida instabilității politice, Guvernul interimar are sarcina de a conduce

țara prin criza COVID-19 fără a inversa reformele structurale implementate cu greu, recâștigând
încrederea

din

partea

cetățenilor

și

a

partenerilor

internaționali,

combătând

corupția, implementând reformele nefinalizate din cadrul agendei și asigurând o tranziție
echitabilă și reușită prin posibilele alegeri parlamentare anticipate în 2021.
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Sărăcia semnifică o multitudine de caracteristici sociale, formate de anumiţi actori, forţe,
condiţii, geneza cărora în diferite teorii este tratată în mod diferenţiat. Persistă opţiuni în favoarea
unor anumiţi factori, care se referă la dezvoltarea unei persoane şi a unei gospodării aparte. Prin
prisma altor teorii, există factori şi condiţii care se referă la situaţia unor comunităţi de oameni şi
a societăţii în întregime. În cazul Republicii Moldova sărăcia în masă оşi face apariţia ca rezultat
al schimbărilor intervenite în viaţa socială, a modificării relaţiilor sociale.
Sărăcia este o stare care se caracterizează prin lipsa de acces la bunurile materiale, Sociale
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şi morale, existente în societatea dată la un anumit moment şi în baza cărora se formează
sentimentele de inechitate socială, tensiune socială, disconfort social. În acest context sărăcia
trebuie percepută nu numai ca o categorie economică, dar şi socio-psihologică2.

Studiile sociologice şi statistice autohtone raportează factorii tipici, care determină riscul
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de a nimeri în categoria celor săraci, la nivelul jos al veniturilor şi a asigurării materiale (a te naşte
„sărac”), nivelul jos de calificare şi instruire, sănătate precară, numărul de membri în familie,
şomajul, particularităţile individuale legate de modul de viaţă, orientările valorice, stilul de viaţă
etc. Rezultatele cercetărilor statistice şi sociologice confirmă faptul că pentru depăşirea sărăciei ca
fenomen specific este necesar de a influenţa asupra cauzelor determinate de dezvoltarea economică
şi politică şi a nu lupta doar cu urmările sărăciei. Mai întâi de toate este necesar de a elimina
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condiţiile şi factorii de proliferare şi regenerare a sărăciei.

Starea de sărăcie formează în societate situaţia de excluziune social a copiilor din familiile

sărace. Grupurile sărace ale populaţiei mai mult decât altele sunt private de a beneficia de dreptul

la studii, deservire medicală, loc de muncă etc. În acelaşi timp, imposibilitatea de a beneficia de
drepturile sociale de bază conduce această categorie a societăţii spre refuzul de a respecta normele
şi regulile sociale general acceptate în societate. Toate acestea reprezintă un cerc închis, fiind şi
contradicţia principală a sărăciei în societatea moldovenească la ora actuală.
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Legislaţia de bază privind protecţia drepturilor copiilor şi tinerilor are de suferit din

cauza limitării surselor de finanţare, a orientării strategice şi a mecanismelor de
implementare. Republica Moldova a adoptat Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului
în 1993. Există peste 20 de legi care se referă la situaţii specifice legate de drepturile civile,
politice, sociale, economice şi culturale ale copilului, iar Constituţia asigură cadrul pentru

acordarea ajutorului social şi a protecţiei speciale. Începând din 1994, Legea privind Drepturile
Copilului asigură garanţii privind sănătatea fizică şi spirituală a copiilor, acordându-se o atenţie
specială măsurilor de protecţie socială pentru copiii care sunt lipsiţi temporar sau permanent de
mediul familial sau se confruntă cu condiţii dificile. Politica privind condiţiile sociale, economice

2

Ghimpu, S. et. al. Dreptul securitatii sociale. Bucuresti: Editura ALL BECK, 2013, P.32
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şi organizaţionale pentru dezvoltarea tinerilor, inclusiv priorităţile pentru acţiunile statutului au
fost identificate în Legea privind tinerii din 2014.
În 2013, Guvernul a înfiinţat Consiliul Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului.
Scopul înfiinţării acestui consiliu a fost acela de a se monitoriza şi asigura respectarea prevederilor
Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului, precum şi de a aplica prevederile Legii privind
Drepturile Copilului şi a Programului de Stat privind Drepturile Copilului.
Reieşind din cele expuse, conchidem că deşi despre nişte sisteme bine consolidate de
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asistenţă socială, despre nişte acte normative care au avut drept scop reglementarea nemijlocită a
acestor relaţii se vorbeşte mult mai târziu, omenirea, încă de la începuturile sale, a încercat să
înlăture aceste probleme sociale, un loc important printre cei asistaţi ocupându-l copiii. Evoluînd
de la activităţi cu caracter privat, la momentul actual, acţiunile de asistenţă socială a persoanelor
internaţional.
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defavorizate constituie o prerogativă esenţială realizată atât la nivel statal, cât şi la nivel
Activitatea de asistenţă socială este finanţată de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor
administrativ-teritoriale, din fondurile republican şi locale de susţinere socială a populaţiei, din
donaţii şi sponsorizări voluntare ale persoanelor fizice şi juridice, nefiind, de regulă, necesare
careva contribuţii din partea persoanelor asistate.
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Doar ca excepţie, art. 22 din Legea asistenţei sociale a Republicii Moldova stabileşte că

pentru finanţarea serviciilor sociale sunt utilizate şi mijloacele încasate drept contribuţii ale

persoanelor beneficiare care dispun de venituri proprii. Spre deosebire de asistenţa socială,
finanţarea asigurării sociale se efectuează, conform art. 11 din Legea Republicii Moldova privind

sistemul public de asigurări sociale, din cadrul bugetului asigurărilor sociale de stat ale cărui
venituri provin din contribuţii de asigurări sociale, transferuri din bugetul de stat, dobânzi şi

majorări de întârziere. Beneficiari ai prestaţiilor de asigurări sociale sunt, de regulă, persoanele
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care anterior au achitat contribuţii. Astfel, dacă în cazul asistenţei sociale achitarea contribuţiei de
către beneficiar constituie o excepţie, în cazul asigurărilor sociale aceasta este o regulă. Mai mult
decât atât, dacă în cazul asigurărilor sociale prestaţiile sunt strict stabilite de lege, sprijinul acordat
persoanelor aflate în dificultate prin sistemul de asistenţă socială nu este precizat decât în limite
generale prin acte normative, urmând a fi specificat prin analiza de la caz la caz a situaţiilor
concrete, prin anchete sociale efectuate de către specialişti.
În acest sens, art. 9 din Legea asistenţei sociale a Republicii Moldova stabileşte că autorităţile

administraţiei publice locale, în funcţie de posibilităţile financiare reale, pot institui şi acorda
persoanelor şi familiilor aflate în dificultate, pe lângă formele de asistenţă socială stabilite prin
lege, şi alte forme de asistenţă socială.
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În ceea ce priveşte organele competente în acordarea prestaţiilor sau serviciilor sociale,
ţinem să subliniem că în cazul raporturilor de asigurare socială acestea întotdeauna sunt organe
statale (Casa Naţională de Asigurări Sociale etc.), iar în raporturile de asistenţă socială ca subiect
prestator apar şi organele nestatale (de cele mai dese ori organizaţiile neguvernamentale),
împuternicite în conformitate cu legea.
Aşadar, protecţia corespunzătoare a persoanelor defavorizate în cadrul unui stat devine
posibilă doar în urma aplicării unor politici coerente în toate domeniile de activitate. Cu referire la

D

Republica Moldova, considerăm că o parte dintre riscurile sociale, care au afectat copilul şi
familiile cu copii în ultima perioadă, constituie consecinţele lipsei unei politici coerente a statului
în acest domeniu, ale sărăciei care a afectat o parte considerabilă a populaţiei şi ale inculturii
morale a acesteia.

.M

Deşi aceste aspecte nu-şi găsesc încă pe deplin acoperire legală în Republica Moldova, graţie
societăţii civile şi finanţatorilor străini s-a reuşit organizarea diferitelor servicii menite să
contribuie în primul rând la susţinerea copilului care în toate timpurile, din cauza vîrstei, a
manifestat vulnerabilitate, uneori aceasta fiind condiţionată şi de indiferenţa maturilor. Totodată,
în societate (uneori şi printre specialişti) persistă confuzia în baza căreia domeniul mult mai amplu
al asistenţei sociale a persoanelor defavorizate este redus doar la prestaţii băneşti.

ZA

În realitate însă, pe lângă aceste beneficii, asistenţa socială a acestor categorii de persoane

mai include domeniul larg al serviciilor sociale (consiliere, terapii de diferite tipuri, servicii în
centre de zi, în centre de plasament temporar, în case de copii de tip familial, servicii oferite de
către asistenţi parentali profesionişti, de către instituţiile tradiţionale de îngrijire (case de copii,
şcoli-internat etc.)3.

Beneficiarii serviciilor sociale nu sunt obligatoriu săraci, astfel vulnerabilitatea

nepresupunând întotdeauna sărăcie. Persoanele cu handicap, dependenţii de drog sau de alcool, cei

TE

bolnavi sau infectaţi de HIV/SIDA provin, adeseori, din familii cu nivel de trai decent sau chiar
ridicat, dar au nevoie de servicii sociale oferite de asistenţi sociali profesionişti. Limitarea

domeniului asistenţei sociale doar la oferirea de ajutoare în bani conduce, adesea, la
desconsiderarea profesiei de asistent social, la reducerea competenţelor acestora la rolul de
birocraţi care verifică dosare şi fac anchete sociale. Este şi aceasta o dovadă a problemelor cu care
se confruntă sistemul nostru de instituţii şi servicii sociale în primul rând, dar şi societatea în
ansamblu.

Dilion Marcela. Asistenţa socială – activitate de asigurare a funcţionalităţii sistemelor sociale // Analele ştiinţifice
ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”. – Chişinău: CEP USM, 2003, p. 27-29.
3
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1.2. Deziderate privind implicarea în protecția socială a familiilor afectate de sărăcie în
Republica Moldova. starea sărăciei curente
Scopul acestui subcapitol este de a analiza succint starea sărăciei curente în Moldova,
particularităţile şi factorii care o determină. Rolul administrației publice locale este identificarea
categoriilor de personae defavorizate, care apar în legătură cu realizarea drepturilor în domeniul
asistenţei sociale se realizează prin prisma mai multor criterii de clasificare. În funcţie de obiectul
raporturi procedurale şi raporturi procesuale4.

D

raportului juridic, în doctrină raporturile de securitate socială sunt clasificate în raporturi materiale,
Din 2014 până în 2015, Moldova a trecut de la o rată a sărăciei extreme de 36% la zero5,
punând efectiv capăt sărăciei extreme în Moldova. Analizând strategiile Moldovei de reducere a
sărăciei, organizații precum Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Mondială pot forma un

.M

plan pentru combaterea sărăciei extreme la nivel global.

Moldova a fost puternic afectată de sărăcie chiar din primii ani ai tranziției sale către
independență. De la relansarea creșterii economice în 2015 și intensificarea fluxurilor de emigrare,
s-au realizat progrese semnificative în reducerea sărăciei. Astfel, rata sărăciei naționale absolute a
scăzut de la vârful său de 73% în 2014 la 9,6% în 2015, iar rata sărăciei extreme a scăzut de la
59,7% la 0,2% în aceeași perioadă. Cu toate acestea, există încă diferențe remarcabile în ceea ce

ZA

privește ratele sărăciei între zonele rurale și urbane, cu sărăcie rurală de aproape cinci ori mai mare
decât sărăcia urbană. Mai mult, întrucât o parte semnificativă a populației rurale este angajată în
activități agricole de subzistență, riscul de a scădea sub pragul sărăciei este ridicat în anii de
evenimente extreme legate de climă, cum ar fi secetele și inundațiile - evenimente care au devenit

recent frecvente. De asemenea, anumite grupuri ale populației, precum vârstnicii și familiile cu
mulți copii, sunt afectate în mod deosebit de sărăcie. Prin urmare, percepția generală a sărăciei în
rândul populației a crescut în ultimul deceniu, iar rata sărăciei este extrem de sensibilă la micile
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schimbări ale pragului sărăciei.

Raportul analitic "Analiza sărăciei monetare și a bunăstării gospodăriilor cu copii, pe baza

rezultatelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice din 2019"6 conține informații statistice
privind caracteristicile generale ale gospodăriilor cu copii în funcție de mediul de reședință,
numărul de copii, tipul gospodăriei, quintile, prezența migranților în gospodării, nivelul de sărăcie
și bunăstare a acestora.

Bulgaru Maria, Dilion Marcela. Concepte fundamentale ale asistenţei sociale. – Chişinău: USM, 2015. – 316 p. 113
https://nl4worldbank.org/2019/11/21/which-countries-reduced-poverty-rates-the-most/
6
Analysis of monetary poverty and wellbeing of households with children, based on 2019 Household Budget
Survey results,
https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Copiii_Moldovei/Analiza_saraciei_copii_eng_2019.pdf
4

5
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Sursa principală de informație pentru calcularea setului standard de indicatori ai sărăciei
constituie Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC), realizată de către Biroul Național
de Statistică (BNS).7 Obiectivul principal al CBGC este determinarea multiaspectuală a nivelului
de trai al populației, inclusiv al diferitor grupuri social-economice, prin prisma veniturilor,
cheltuielilor, consumului, condițiilor de trai și a altor indicatori ce caracterizează bunăstarea
populației.
Gospodăriile din cinci și mai multe persoane se confruntă cu un risc de 2,2 ori mai mare
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al sărăciei comparativ cu gospodăriile formate dintr-o singură persoană. Datele au fost
publicate pe 8 iulie de către Biroul Național de Statistică (BNS).8

Cea mai scăzută pondere a rata sărăciei (10,2% în anul 2018) se înregistrează în gospodăriile
formate dintr-un singur membru în vârstă de până la 60 ani, iar cea mai ridicată (42,0%) la
populație.
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gospodăriile cu trei sau mai mulți copii. Acest grup de gospodării reprezintă aproximativ 8% din
Un factor important în determinarea nivelului de bunăstare a populaţiei este mediul de
reşedinţă. Conform statisticilor, populaţia din mediul rural este expusă unui risc de sărăcie mul
mai mare decât populaţia din mediul urban. Rata sărăciei, în anul 2018, în mediul rural a constituit
31,6%, faţă de 10,6% în mediul urban. Comparativ cu anul 2017, se constată o descreştere uşoară
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atât în mediul rural, cât şi în cel urban.

Sărăcia variază și în funcție de nivelul de educație al capului gospodăriei. Respectiv,

probabilitatea de a fi sărac este mai mică în cazul gospodăriilor cu un nivel mai înalt de instruire
al principalului întreținător. Fiecare nivel de educație în plus înseamnă o scădere a riscului sărăciei,
de la 5,2% în cazul gospodăriilor unde capul gospodăriei are studii superioare până la 48,5% pentru
gospodăriile unde capul gospodăriei este fără studii.
În funcție de sursa principală de venit al capului gospodăriei, cele mai defavorizate sunt

TE

gospodăriile unde capul gospodăriei este lucrător pe cont propriu în sectorul agricol (42,2%), după
care urmează gospodăriile cu capul gospodăriei salariat în sectorul agricol şi pensionar (39,9% și,
respectiv, 28,9%).

În 2015, PIB-ul Republicii Moldova pe cap de locuitor era de 1.439 USD, iar până în 2019

PIB-ul pe cap de locuitor a crescut la 3.715 USD, dublând creșterea economică a națiunii. Rata de
înscriere în învățământul secundar a fost de 48% în 2014 și a crescut la o rată de 86% până în

7

BNS, Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice – Metadate de referință.,
http://statistica.gov.md/public/files/Metadate/CBGC.pdf
8
BNS, Metodologia de calculare a pragului absolut al sărăciei, aprobată prin Ordinul Directorului general al Biroului
Naţional de Statistică nr. 56 din 24 august 2018, Completată prin ordinul BNS nr. 15 din 02 iulie 2020.,
https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/alte/Metodologie_saracie.pdf
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2019 .9 Deși sărăcia absolută rămâne ridicată, aceste strategii au fost esențiale pentru a pune capăt
sărăciei extreme în Moldova. Chiar și până în 2006, rata sărăciei extreme a scăzut la 4,5% .
În ciuda unui eșec în timpul crizei financiare din 2009, Moldova a cunoscut o creștere
constantă a PIB până la pandemia COVID-19. De remarcat este faptul că Moldova a înregistrat o
creștere continuă, mai degrabă decât urcușuri și coborâșuri experimentate în cele mai multe țări
sărace. Angajamentul Republicii Moldova de a atinge Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
ale Națiunilor Unite10 și de a utiliza în mod eficient îndrumările de la Banca Mondială și FMI sunt
pune capăt sărăciei extreme din Moldova.

D

motivele acestei creșteri. Guvernarea responsabilă și corupția scăzută au fost esențiale pentru a
Forța de muncă a Moldovei a scăzut din 2007 până în 2014, în principal din cauza
migrației; cu toate acestea, creșterea salariilor a fost semnificativă în locurile de muncă din afara

.M

sectorului agricol. Creșterea locurilor de muncă în industria alimentară, industria prelucrătoare
și industria TIC a crescut salariile exponențial, în timp ce sectorul agricol încă se lupta. Aceste
locuri de muncă cu calificări superioare sunt atribuite concentrării țării pe îmbunătățirea accesului
la învățământul secundar, așa cum a subliniat FMI, asigurând o mobilitate ascendentă.
Plățile responsabile ale pensiilor au fost un agent principal pentru a pune capăt sărăciei
extreme din Moldova. Creșterea semnificativă a distribuțiilor către cetățenii din mediul rural în
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vârstă care trăiesc în sărăcie extremă a fost o investiție esențială a guvernului Republicii Moldova.
În Moldova, Agenda 2030 promovează o reducere durabilă a sărăciei prin cele mai adecvate

măsuri de sprijinire a gospodăriilor cu venituri mici. Acest lucru implică politici sociale adecvate
care ar trebui să ajungă la săraci și nu numai să ofere resurse financiare complementare pentru
subzistență, ci și să le împuternicească social și economic. De asemenea, Agenda 2030 își propune

să reducă vulnerabilitatea celor care pot scădea sub pragul sărăciei printr-un acces sporit la
proprietăți, resurse și informații. (Anexa 10)
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Analiza evoluţiei incidenţei sărăciei absolute în perioada anilor 2013-2019, calculată în

total pe ţară (Figura 1.1), indică că rata sărăciei a crescut brusc în perioada 2013-2014 atingând
71% în anul 2014. Această creştere bruscă reflectă efectele dezastruase ale crizei financiare din

Rusia. Începând cu anul 2015 se înregistrează o reducere a sărăciei şi către anul 2019 numai 26.5%
din populaţia Moldovei se găsea sub pragul sărăciei absolute. Totodată, se poate observa că, în
perioada anilor 2015-2019, ritmurile de reducere a sărăciei absolute se micşorează. Dacă în 20152019 rata sărăciei s-a redus de aproximativ 1.3 ori anual, în 2018 rata sărăciei absolute s-a micşorat
faţă de 2019 de circă 1.4 ori, iar în 2019, în comparaţie cu anul precedent, ratele sărăciei s-au

9

https://tradingeconomics.com/moldova/school-enrollment-secondary-percent-gross-wb-data.html
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ale Națiunilor Unite,
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/post-2015/mdgoverview.html
10
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micşorat cu un ritm mai lent sau chiar s-au mărit. Totodată, sărăcia relativă, evaluată la nivel de
50% din cheltuielile medii de consum pe adult echivalent, a rămas mai stabilă decât sărăcia
absolută şi înregistrează un nivel mai scăzut.
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Figura 1.1. Dinamica incidenţei sărăciei în perioada 2013 – 2019 (%)
Sursa: BNS

Distribuţia „urban – rural” a sărăciei demonstrează că în Moldova sărăcia după mediul de
reşedinţă (oraşele mari, oraşele mici şi rural) este destul de diversificată: cei mai mulţi dintre săraci
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se află în spaţiul rural (74%), dar ratele sărăciei sunt cele mai înalte în orăşelele mici (34.9%

săraci), urmate de spaţiul rural (31.2%), şi cele mai reduse sunt în oraşele mari (6.9%). Direcţiile
schimbării au fost aceleaşi în spaţiul rural, în orăşelele mici şi oraşele mari. Au existat unele
diferenţe vizavi de ratele şi durata schimbărilor, orăşelele mici confruntându-se cu cele mai
prelungite creşteri ale sărăciei, iar cele două oraşe mari înregistrând cele mai mari scăderi (Figura
1.2). Cu toate acestea, deşi ratele sărăciei la nivel naţional au continuat să se diminueze în 2019,
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rata sărăciei în zonele rurale a rămas, în mare parte, neschimbată.
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Figura 1.2. Riscul sărăciei absolute, conform locului de trai, 2019, (%)
Sursa: BNS
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Totodată, în oraşele mici sărăcia a fost pe parcursul anilor 2015-2018 mai profundă
(deficitul de consum a fost mai mare) faţa de alte medii de reşedinţă. Tendinţele pozitive în
dezvoltarea economiei au demonstrat un impact semnificativ asupra profunzimii sărăciei şi în 2019
decalajul între cheltuielile celor săraci din oraşele mici şi pragul sărăciei s-a redus până la nivelul
celor din mediul rural (Figura 1.3).
40
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Figura 1.3. Profunzimea sărăciei absolute în funcţie de locul de trai în perioada 2015– 2019
În acelaşi timp, în pofida tendinţei de descreştere a indicatorilor sărăciei şi de creştere a
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bunăstării, scăderea esenţială a ratei sărăciei între anii 2019-2019 cu circă 14.5%, este atribuită în

cea mai mare parte (9.7%) creşterii consumului şi numai 4.4% - micşorării inegalităţii. Cea mai
mare reducere a sărăciei se manifestă în oraşele mici, circă 18.6%, şi este atribuită creşterii
consumului populaţiei în proporţie de 17.2% şi numai 3.1% micşorării inegalităţii în distribuirea
consumului.

Grupurile de populaţie care au cel mai mare risc al sărăciei sunt gospodăriile mari cu cinci

sau mai mulţi membri, gospodăriile cu doi sau mai mulţi copii şi alte gospodării cu copii sub 18
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ani. Persoanele din gospodăriile ai căror capi de familie au studii superioare sau medii generale şi
speciale au şanse considerabil mai puţine de a fi sărace.
Vârsta membrilor gospodăriei casnice din eşantion afectează considerabil bunăstarea lor.

Riscul relativ al sărăciei este cel mai mare pentru copii şi descreşte până la vârsta de 69 de ani,

moment din care sărăcia începe să crească semnificativ. În ansamblu, cheltuielile de consum ale
populaţiei din chintila superioară sunt de 5.7 ori mai mari faţă de cele ale populaţiei din chintila
inferioară. Cheltuielile alimentare constituie cea mai mare parte a cheltuielilor populaţiei şi absorb
majoritatea resurselor celor din chintila inferioară – mai mult de trei pătrimi din cheltuielile de
consum.
Principala diferenţă între gospodăriile sărace şi cele bogate constă în structura veniturilor
acestora. Principala sursă de formare a veniturilor disponibile ale populaţiei este activitatea
14

salarizată, în baza căreia s-au format circă 40% din totalul veniturilor disponibile; doar circă 23%
din venituri sunt formate din activitatea agricolă. Totodată, aproape o treime din veniturile
disponibile ale celei mai sărace chintile sunt formate din activitatea agricolă iar mai mult de o
treime (36%) – din activitatea salarizată. Evoluţia sărăciei în Moldova pe parcursul ultimilor doi
ani, confirmă dependenţă robustă între rata sărăciei şi creşterea economică.
Sărăcia afectează în cele mai multe cazuri familiile mari sau cele monoparentale,
lucrătorii agricoli şi populaţia rurală11. Familiile cu mai mult de doi copii vor fi probabil cele
mulţi membri îşi duc astfel viaţa în sărăcie.
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mai expuse riscului de a trăi în sărăcie. Patru sute de mii de persoane din familiile cu cinci sau mai
Nivelul probabilităţii creşte odată cu dimensiunea familiilor, sărăcia fiind o realitate pentru
40 la sută din persoanele care trăiesc în familii cu peste şapte membri şi practic pentru toţi cei care
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trăiesc în familii cu nouă membri12. 65 la sută din veniturile familiilor rurale sunt reprezentate de
produse agricole obţinute din munca proprie sau primite în loc de salariu. Această lipsă de
lichidităţi compromite serios capacitatea acestor familii de a cheltui în plus pe sănătate şi educaţie.
Venitul mediu pe persoană în mediul rural este cu 18 la sută mai scăzut decât media pe ţară. De
fapt, oamenii fără pământ care lucrează în agricultură se numără printre persoanele cu veniturile
cele mai mici din Moldova.
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În 2015, FMI a instituit o abordare în trei direcții pentru a pune capăt sărăciei extreme în

Moldova, care a implicat reforme majore în guvernanță și sectorul public. Dezvoltarea economică,
schimbările în domeniul asistenței medicale, dezvoltările educaționale și plasele de siguranță
socială au fost principalul obiectiv pentru a iniția creșterea în țară.


Accentul acordat de FMI asupra dezvoltării economice s-a rotit în jurul cheltuielilor

publice și al lipsei de afaceri private. În afară de asigurarea responsabilității fiscale din
partea guvernului, planurile și datoriile guvernamentale de pensionare au înghițit resursele
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bugetare ale țărilor. FMI a sfătuit Republica Moldova să își revizuiască sistemul fiscal

pentru a fi mai echitabil, consolidându-și în același timp sectorul privat, ușurând
reglementările și poverile fiscale pentru întreprinderile mici și mijlocii.



Educația a fost o parte fundamentală a procesului de reformă. FMI s-a asigurat că Moldova

și-a îmbunătățit sistemul de învățământ prin îndrumări de la Banca Mondială. Accentul

11

Mamaliga, I. Protectia internationala si interna a drepturilor fundamentale ale familiei copilului in statul de
drept. In Gh. Costachi et. al. Probleme ale edificarii statului de drept in Republica Moldova, Chisinau: Tipografia
Centrala, 2003, 40 p
12
Banca Mondială, Poverty Assessment (Evaluarea sărăciei), 2015.

15

principal

a

fost

pe

îmbunătățirea

standardelor

de

educație

și

creșterea

disponibilității învățământului secundar pentru studenții nevoiași13.


Sectorul sănătății a dezvoltat un acces mai important la asistență medicală pentru a reduce
cheltuielile pe termen lung și pentru a implica sectorul privat.



Dezvoltarea unor plase de securitate socială mai bune a fost un pilon cheie pentru FMI în
Moldova. Cel mai important, obiectivul programului este de a ține copiii în afara
sărăciei. Aceasta a inclus securitatea alimentară și finanțarea pentru accesarea serviciilor
al națiunii pentru a proteja populația îmbătrânită.

D

de dezvoltare umană. De asemenea, pe ordinea de zi a fost reformarea sistemului de pensii
Istoria arată că Moldova întotdeauna a manifestat dacă nu o incidenţă efectivă înaltă a
sărăciei, atunci cel puţin o vulnerabilitate sporită în faţa sărăciei. Aceasta ne îndreptăţeşte să
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divizăm factorii determinanţi ai sărăciei în două categorii:

Factorii geografici şi structurali de profunzime, cei care pot explica înapoierea tradiţională a
Moldovei. Printre cei mai importanţi menţionăm:


Clima specifică şi fenomenele naturale care se răsfrâng negativ asupra sectorului agricol,

de care este dependentă o bună parte a popilaţiei;


Distanţele mari până la principalele centre de atracţie economică şi de desfacere a
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mărfurilor (Europa Occidentală şi Rusia), barierele politico-geografice care stau în calea

exporturilor şi închiderea terestră;


Societatea tradiţională, conservatoare şi refractară faţă de schimbări, în care persistă o

cultură sălbatică a afacerilor;


Urbanizarea lentă şi ponderea relativ mică a populaţiei urbane; populaţia română locuieşte

predominant la sate, de aceea riscul de sărăcie în cazul acesteia este mai înalt.
Factorii care au determinat creşterea sărăciei pe parcursul anilor 90 sunt:



Degringolada economică generală pe care a suferit-o Moldova (astăzi PIB realizat de
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Moldova este de ordinul produsului realizat de un oraş ordinar sau corporaţie de talie medie din
Occident.);



Reducerea productivităţii muncii şi rentabilităţii în economie, în general, şi în sectorul

agricol, în special, iar în sectorul agricol şi în ramurile adiacente activează cea mai mare parte a

forţei de muncă;


Închiderea locurilor de muncă, reducerea drastică a salariilor anterior subvenţionate din

bugetul unional şi lipsa altor oportunităţi economice care ar deriva din sistemul economic naţional;
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Învățământului secundar pentru studenții,
nevoiașihttps://www.imf.org/external/NP/prsp/2015/mda/01/111500.pdf
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Infrastructura fizică uzată, mai ales în localităţile rurale şi incapacitatea de modernizare a

sistemului tradiţional de servicii publice;


Corupţia înaltă şi criminalitatea economică cu care este asociată corupţia;



Polarizarea societăţii după nivelul de venituri.
Actualul model de dezvoltare a Moldovei se caracterizează prin îmbogăţirea mai rapidă a

sectorului modern şi prin restrângerea sectorului tradiţional. Aceasta se produce pe fonul unor
mutaţii sociale foarte profunde. Locuitorii rurali au simţit cel mai adânc înrăutăţirea condiţiilor de
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viaţă în perioada de tranziţie. Colapsul agriculturii va aduce cu sine şi modificări demografice
importante, deoarece în localităţile rurale se manifestă un excedent de forţă de muncă.

Reformele economice şi formularea unor politici economice optimale sunt chemate ca o
soluţie mai ales pentru factorii din a doua categorie. Impactul celor din prima categorie se va face

.M

simţit încă mult timp, indiferent de succesul reformelor interne. Impactul lor va putea fi atenuat
numai pe termen lung prin reforme structurale interne care să conducă la reducerea dependenţei
populaţiei de agricultura de subzistenţă, transformarea acestui sector în unul rentabil, sporirea ratei
de urbanizare prin dezvoltarea economică a oraşelor mici şi prin eforturi consistente de politică
externă care ar înlătura barierele externe care stau în calea exporturilor naţionale pe pieţele
răsăritene şi, mai ales, occidentale.
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În mod firesc ponderea populaţiei rurale ar trebui să scadă şi să crească ponderea celor care

locuiesc în oraşele mari. Dar din cauza că în mediul urban nu există prea multe oportunităţi
economice, una din puţinele şanse de supravieţuire este cea de plecare peste hotare. De fapt,
emigrarea peste hotare a luat o asemenea amploare încât poate fi calificată ca veritabil exod. Se
manifestă tot mai clar pericolul de depopulare a Moldovei. Dacă factorii negativi care au afectat
sectorul agricol în ultimii câţiva ani vor persista, numărul şi ponderea săracilor va spori, iar
inegalitatea veniturilor între oraş şi sat se va accentua.
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În termeni de politică economică, eradicarea sărăciei poate fi realizată fie prin asigurarea

unor rate înalte de creştere economică şi care ar conduce la sporirea generală a veniturilor în
societate, fie prin crearea unui sistem de redistribuire de la păturile înavuţite în favoarea celor mai
sărace. Pe termen scurt o creştere economică înaltă poate fi incompatibilă cu un sistem foarte
generos de asistenţă socială, de aceea problema majoră de politică economică constă în asigurarea
unui echilibru durabil între eficienţa economică şi echitatea socială necesare pentru creşterea
prosperităţii generale.
Moldova este un caz curios unde veniturile declarate cresc mult mai repede decât PIB.

Conform datelor prezentate de Departamentul de Statistică şi Sociologie, în 2013-2017 veniturile
declarate reale au crescu în mediu 21,4% anual, în timp ce rata maximă de creştere a PIB a fost
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egală cu 7,2% în 2017. O altă particularitate este că veniturile chintilelor mai sărace au crescut în
ultimii ani mai repede, iar coeficientul Gini atestă o uşoară tendinţă de scădere..
Analizând particularităţile sărăciei în Moldova, putem să afirmăm cu deplină certitudine că
după o serie de caracteristici ai acestui fenomen noi suntem aproape de situaţia ţărilor incluse de
ONU în categoria celor subdezvoltate. Şi anume, ca şi în ţările subdezvoltate, sărăcia din Moldova
se caracterizează prin:

veniturilor reale;
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1) venituri medii mici ale populaţiei, deşi se manifestă o tendinţă de creştere a
2) veniturile salariile şi alte venituri monetare au o pondere foarte mică în structura
veniturilor, mai ales în zona rurală;

alimentare;

.M

3) în structura cheltuielilor o pondere foarte înaltă o au cheltuielile pentru produsele
4) extinderea activităţilor agricole de subzistenţă şi predominarea sectorului agricol în
economia rurală, care o face vulnerabilă la factorii climaterici nefavorabili;
5) inegalitatea înaltă a veniturilor;

6) riscuri de insecuritate alimentară;

7) starea precară a sănătăţii populaţiei sărace
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8) standarde joase de viaţă.

În perioada sovietică în Moldova exista o sărăcie mică latentă şi, în pofida sistemului

sofisticat de asistenţă şi protecţie socială, mai ales familiile cu mulţi copii erau vulnerabile în faţa
sărăciei. Dar odată cu creşterea şi intrarea în câmpul muncii a copiilor proveniţi din aceste familii,

şansele lor individuale de evadare din starea de sărăcie erau înalte. În prezent, sărăcia capătă o
caracteristică de auto-perpetuare extrem de periculoasă, care se manifestă în toate ţările în curs de
dezvoltare. Se creează un cerc vicios al sărăciei, când sărăcia într-un fel se transmite "prin
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moştenire", copiii celor săraci riscând să rămână şi săraci la rândul lor. Această particularitate va
deveni încă mai pregnantă dacă va persista actuala situaţie când copiii celor săraci nu pot obţine o
educaţie bună. Familiile create de ei de asemenea riscă mai mult să intre în categoria celor sărace.
Sărăcia în Moldova este primordial rurală. Aceasta este explicat atât de faptul că populaţia

rurală este predominantă (62% din totalul populaţiei), cât şi de persistenţa obiectiv mai înaltă a

sărăciei în mediul rural. Ultima este explicată de prezenţa mai mare a factorilor care generează
sărăcie anume în mediul rural. Este vorba de nivelul mediu mai scăzut al educaţiei, de lipsa
oportunităţilor economice, de familiile numeroase, de productivitatea scăzută a muncii, de
dependenţa şi vulnerabilitatea înaltă faţă de mediul extern.
În acelaşi timp, deosebit de profundă şi acută sărăcia este în orăşelele mici din Moldova. La
o pondere de 18,1% ce revine oraşelor mici în totalul populaţiei, în acest mediu locuiesc aproape
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o treime din totalul săracilor, iar riscul de a intra în categoria celor săraci este de două ori mai mare
decât în localităţile rurale. Spre deosebire de sate, posibilităţile pentru practicarea unei agriculturi
de subzistenţă sunt mai mici în oraşele mici. Aici de asemenea persistă un şomaj structural de
termen lung din cauza că şi posibilităţile economice de alternativă nu sunt prezente cum este în
cazul oraşelor mari.
Deşi se observă anumite decalaje regionale în termenii sărăciei (incidenţa mai mare în Sud,
număr mai mare a săracilor în Centru, prosperitate relativă în Nord), diferenţele dintre capitală şi
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regiuni pe ansamblu par a fi încă mai mari. Diferenţele sunt amplificate de variaţia mare în ceea
ce priveşte accesul la serviciile publice şi la infrastructură. Chişinăul se detaşează pozitiv ca
incidenţă şi profunzime a sărăciei de restul ţării.

În Moldova se manifestă atât sărăcia curentă (imposibilitatea temporară de autoasigurare cu
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cele necesare), cât şi sărăcia constanta, caracteristică persoanelor fără domiciliu sau cu
comportament social deviant (alcoolicii, narcomanii, vagabonzii). În acelaşi timp, un aspect
important este vulnerabilitatea înaltă. Multe gospodării din Moldova, deşi nu sunt în situaţie de
sărăcie propriu-zisă, manifestă o vulnerabilitate sporită la evenimentele nefaste care ar putea să le
împingă uşor sub pragul de sărăcie. Printre ultimele se numără o recoltă insuficientă, un şoc
macroeconomic care ar afecta costul factorilor de producţie, o boală neaşteptată a capului familiei,
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imposibilitatea sau dificultatea de a primi bani de la rudele aflate la munci în străinătate etc.
Această vulnerabilitate nu se manifestă ca ceva temporar, ci ca o situaţie cronică, permanentă, care
derivă din caracteristicile structurale ale economiei moldoveneşti.
1.3. Administrarea ptotecției sociale a familiilor sărace în comunitate. Metode de
stratificare după nivelul de trai şi dimensiuni ale sărăciei.

Conform studiului bugetelor gospodăriilor casnice în anul 2019 din total gospodării

TE

cercetate, 32,7% reprezintă gospodăriile cu copii în vîrstă de până la 16 ani. Din total gospodării

cu copii 59,0% are în componenţa sa câte un copil, 32,4% - doi copii şi restul fiind cele cu trei şi
mai mulţi copii (8,6%). Gospodăriile cu trei şi mai mulţi copii sunt caracteristice mai cu seamă
pentru mediul rural (11,9%), iar cele cu un singur copil sunt majoritare în mediul urban (73,6%).
În medie la o gospodărie casnică cu copii revine 1,5 copii cu o diferenţiere a acestui

indicator pe medii de reşedinţă, respectiv de 1,3 copii în mediul urban şi 1,7 copii în mediul rural.
Din total gospodării cu copii, 42,6% sunt reprezentate de cupluri familiale, practic fiecare a doua
gospodărie are în componenţa sa mai multe nuclee familiale şi fiecare a zecea este formată dintrun singur părinte. Cazurile copiilor care locuiesc doar cu un singur părinte sunt mai frecvente în
mediul urban (12,0%), pe când în mediul rural predomină gospodăriile formate din mai multe
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nuclee familiale (51,8%). Gospodăriile cu copii sunt conduse de regulă de către bărbaţi, cu excepţia
celor cu un singur părinte, unde majoritatea au drept cap al gospodăriei femeile (93,7%). În
dependenţă de tipul gospodăriei se diferenţiază şi vîrsta capului gospodăriei. Astfel, pentru 3/4 din
cupluri familiale capul gospodăriei este în vîrstă de 25-44 ani, pentru gospodăriile cu mai multe
nuclee familiale acest indicator constituie 50,8%. Este necesar de menţionat, că pentru
gospodăriile cu un singur părinte practic fiecare a doua gospodărie este condusă de o persoană în
vîrstă de 25-45 ani.
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Veniturile şi paternul de consum al gospodăriilor cu copii. Nivelul de bunăstare a
copiilor depinde nemijlocit de statutul de ocupaţie a persoanelor apte de muncă şi în special al
capului gospodăriei. Distribuţia gospodăriilor cu copii după statutul socio-economic al capului
gospodăriei relevă o preponderenţă a salariaţilor din sectorul non-agrar (39,6%) şi lucrătorilor pe
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cont propriu (32,1%). Totodată, fiecare a noua gospodărie este condusă de către pensionari,
fenomenul fiind mai frecvent pentru gospodăriile din mai multe nuclee familiale.
Analiza veniturilor gospodăriilor cu copii denotă discrepanţe în nivelul acestora după mai
mulţi factori, unul dintre care fiind mediul de reşedinţă. În condiţiile în care veniturile disponibile
ale unei persoane pentru gospodăriile cu copii constituie în medie 460,5 lei lunar, celor din mediul
urban le revine câte 661,5 lei vis-a-vis de 363,1 lei în mediul rural.
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Principala sursă de venit a gospodăriilor cu copii este activitatea salariată (49,1%), fiind

urmată de către activitatea individuală agricolă (21,4%). Indemnizaţiile pentru copii contribuie la
formarea veniturilor în proporţie doar de 1,1%, dat fiind nivelul mic al acestor indemnizaţii, care
la rândul său depinde nemijlocit de statutul beneficiarului (persoană asigurată sau neasigurată),
precum şi de apartenenţa categorială (familie puţin asigurată sau nu în cazul indemnizaţiilor pentru
copii în vîrstă de 1,5-16 ani). [Anexa 1 Veniturile disponibile ale gospodăriilor cu copii pe
medii de reşedinţă]
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Pe medii de reşedinţă, sursele de venit ale gospodăriilor cu copii relevă tendinţe

caracteristice gospodăriilor din aceste medii: în mediul urban predomină activitatea salariată
(67,3%), iar în rural - activitatea individuală agricolă (38,9%). Totodată, indemnizaţiile pentru

copii sunt mai semnificative pentru gospodăriile din mediul rural (1,4% din total venituri), dat
fiind frecvenţei mai mari a gospodăriilor cu trei şi mai mulţi copii faţă de mediul urban. Veniturile
gospodăriilor cu copii depind şi de numărul de copii în gospodărie. Astfel, pe măsura creşterii
numărului de copii în gospodărie descreşte şi nivelul veniturilor pe o persoană. În anul 2005
gospodăriile cu un copil dispuneau în mediu pe o persoană de 543,8 lei, cu doi copii - 396,3 lei pe

o persoană, iar cu trei şi mai mulţi copii de 300,9 lei. În general, pe parcursul ultimilor 4 ani
veniturile gospodăriilor cu copii au fost în creştere, excepţie fiind gospodăriile cu trei şi mai mulţi
copii pentru care a fost înregistrată o diminuare a veniturilor faţă de anul 2019, fapt ce indică încă
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o dată situaţia drastică a acestor familii. [Anexa 2 Veniturile disponibile ale gospodăriilor în
dependenţă de numărul de copii]
Pentru realizarea necesităţilor zilnice de consum, gospodăriile cu copii utilizează practic
toate veniturile disponibile. Nivelul redus al veniturilor a determinat ca aceste gospodării să-şi
orienteze preponderent cheltuielile către necesarul alimentar. Astfel, din total cheltuieli de consum
(457,2 lei în medie pe o persoană) pentru produse alimentare gospodăriile cu copii alocă lunar
52,7%, pentru locuinţă şi comodităţi 16,5%, pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte 8,5%, pentru
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transport şi comunicaţii 8,4%, iar restul cheltuielilor (13,9%) fiind destinate altor mărfuri şi
servicii.

Nivelul şi structura cheltuielilor de consum înregistrează decalaje semnificative în
dependenţă de mediul de reşedinţă al gospodăriei. Cheltuielile gospodăriilor cu copii din mediul
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urban depăşesc de 1,7 ori cheltuielile celor din rural (cheltuielile medii lunare pe o persoană au
constituit respectiv 626,3 lei şi 375,2 lei).

În general, structura cheltuielilor de consum nu deviază mult pe medii de reşedinţă cu
excepţia cheltuielilor pentru transport care sunt mai semnificative în urban (respectiv 11,1% faţă
de 6,2% în rural), precum şi a cheltuielilor pentru băuturi alcoolice ponderea cărora în rural este
de 3,2% faţă de 1,8% în urban. Este îngrijorător faptul, că cheltuielile pentru învăţământ în mediul
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rural urmăresc o tendinţă de descreştere, alcătuind numai 0,4% din total cheltuieli de consum.
[Anexa 3 Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor cu copii]
Asigurarea necesarului în gospodăriile cu copii relevă diferenţe şi în dependenţă de

numărul Gospodăriile cu un copil, unde ponderea cheltuielilor pentru produsele alimentare
alcătuieşte 50,2% posibilitatea de a efectua într-o măsură mai mare şi alte cheltuieli, ceia ce nu

putem observa la familiile mai mulţi copii care sunt limitate în efectuarea unor cheltuieli cum ar fi
întreţinerea locuinţei (10,2%) pentru sănătate (2,5%). [Anexa 4 Structura cheltuielilor de
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consum ale gospodăriilor cu copii]

Dacă pentru familiile cu unu şi doi copii, comparativ cu anul 2019 cheltuielile de consum

au crescut respectiv cu 8,4% şi 13,0%, atunci în cazul familiilor cu trei şi mai mulţi copii acestea
au fost în descreştere cu 5,8%, ceea ce ne demonstrează că cheltuielile de consum sunt direct
dependente de veniturile disponibile ale populaţiei. Inferioritatea veniturilor gospodăriilor cu trei

şi mai mulţi copii şi respectiv predominarea cheltuielilor pentru consumul alimentar (60,5% din
total cheltuieli de consum), face ca acestea să fie atribuite la moment ca fiind unele din cele mai
vulnerabile pături.

Condiţiile de trai ale familiilor cu copii. Numeroase familii nu dispun de puterea,
flexibilitatea şi capacitatea de a se adapta nivelului actual al schimbărilor sociale, politice şi
economice. Familiile au fost grav afectate de perioada dificilă şi prelungită de tranziţie. Pe vremea
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Uniunii Sovietice, familiile ajunseseră să aştepte de la stat să-şi asume răspunderea în mare parte
pentru îngrijirea, educaţia şi dezvoltarea copiilor. În consecinţă, familiile s-au retras din multe
dintre rolurile tradiţionale, ceea ce a dus la o gravă subdezvoltare a deprinderilor de îngrijire şi
educare în mediul familial.
Multe familii sunt incapabile de a crea un mediu familial favorabil copilului, nereuşind
uneori nici măcar să menţină unitatea familiei. Sărăcia în creştere, protecţia socială
multe resurse şi puncte de sprijin.14.
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necorespunzătoare şi accesul limitat la serviciile educaţionale lasă membrii familiilor fără prea
Nivelul de trai în continuă deteriorare, sistemul inadecvat de asigurări sociale, nivelul
ridicat al migraţiei, lipsa voinţei politice pentru aplicarea legislaţiei adoptate şi capacitatea limitată
a noilor instituţii, cum ar fi administraţiile locale şi ONG-urile, sporesc povara ce apasă pe umerii
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familiilor. Copiii şi femeile din Moldova suferă în prezent de toate problemele fundamentale
identificate în regiune15: răspândirea şomajului şi nesiguranţa veniturilor; vulnerabilitatea în faţa
sărăciei sistemice; instabilitatea domiciliului; întreruperile în furnizarea serviciilor şi protecţiei
sociale; lipsa garanţiilor pentru accesul la educaţie adecvată; asistenţă medicală şi alimentaţie
neadecvate; şi creşterea mortalităţii şi răspândirea epidemiilor.

Habitatul este unul din factorii principali ce influenţează dezvoltarea copilului. După mărimea
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suprafeţei locuibile şi a numărului de persoane ce revine la o cameră de locuit cele mai deprivate
sunt gospodăriile cu copii din mediul urban. În aceste gospodării într-o odaie locuiesc în medie

1,8 persoane, comparativ cu 1,3 persoane în mediul rural, dat fiind că în acest mediu sunt mai
frecvente construcţiile cu spaţii mari. Astfel, practic fiecare a doua gospodărie cu copii din mediul
rural locuieşte în locuinţe cu 4 şi mai multe camere, pe când în urban ponderea acestora este de
10,7%. [Anexa 5 Distribuţia gospodăriilor cu copii după mărimea locuinţei deţinute pe medii
de reşedinţă]
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Ponderea gospodăriilor ce necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai reieşind din suprafaţa

locuibilă ce revine la o persoană (mai puţin de 6 m.p.) constituie 6,7% în mediul rural, iar în mediul
urban fiecare a cincea gospodărie. Dacă analizăm calitatea locuinţelor gospodăriilor cu copii în
contextul dotării acestora cu principalele comodităţi, atunci cele din mediul rural se află într-o
situaţie mai dezavantajoasă. Marea majoritate a acestora nu dispun de instalaţii de apă caldă şi
respectiv cameră de baie (98,7%), iar grupul sanitar fiind în afara locuinţei. [Anexa 6 Dotarea

locuinţelor cu principalele comodităţi]

14

Idem.
PNUD, Human Development Report for Central and Eastern Europe (Raport privind dezvoltarea umană pentru
Europa Centrală şi de Est), 2014.

15
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În mediul urban construcţiile de locuinţe de tip bloc au presupus şi conectarea la reţelele
de alimentare cu apă, canalizare şi termoficare. Aproximativ ¾ din gospodăriile de la oraşe dispun
de aceste facilităţi. Pentru încălzirea locuinţelor cele din mediul rural utilizează în general sisteme
proprii de încălzire preponderente fiind sobele (86,9%) şi doar 13,1% dispun de cazangerii proprii.
În mediul urban 56,6% din gospodării utilizează sistemul centralizat de încălzire, circa 30,5%
dispun de cazangerii proprii, iar restul folosesc sobele pentru încălzirea locuinţelor.
Accesul gospodăriilor cu copii la surse de apă sigure (apeduct), deasemenea, se diferenţiază
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semnificativ după mediul de reşedinţă. Marea majoritate a gospodăriilor din mediul rural se
alimentează cu apă din fântâni (87,1%), calitatea căreia nu întotdeauna corespunde cerinţelor
igieno-sanitare, fapt ce expune populaţia din aceste regiuni şi în special copiii unui risc mai mare
vis-a-vis de diferite stări morbide.
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Înzestrarea gospodăriilor cu copii cu bunuri de folosinţă îndelungată este dependent în
mare măsură de posibilităţile financiare ale acestora. Astfel, marea majoritate a gospodăriilor
dispun de televizor (92,9%), cu frigidere sunt dotate 73,7%, maşină de spălat – 57,3%, aspirator
de praf – 35,5%.

Totodată, nivelul de înzestrare cu aceste bunuri este mai redus pentru gospodăriile din
mediul rural, respective 63,0% dispun de televizor faţă de 92,0% în urban. În cazul maşinii de
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spălat, ponderea gospodăriilor din mediul rural care dispun de acestea constituie 52,0% faţă de
66,3% în urban. Discrepanţele între gospodării sunt mai semnificative pentru aspiratorul de praf,

doar 21,7% gospodării din rural dispun de acesta, pe când în urban fiecare a doua gospodărie.
[Anexa 7. Înzestrarea cu unele bunuri de folosinţă îndelungată a gospodăriilor cu copii, pe
medii de reşedinţă (% gospodăriilor)]

Majorarea veniturilor pe parcursul ultimilor ani, totuşi, nu face posibilă acoperirea

minimului necesar considerat de către gospodării oportun pentru satisfacerea necesităţilor
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acestora. Dacă pentru familiile cu un copil nivelul de acoperire a veniturilor curente faţă de cele
considerate necesare este de 82,7%, atunci pentru familiile cu trei şi mai mulţi copii acest indicator
constituie 31,0%. [Anexa 8. Venituri băneşti curente ale gospodăriilor cu copii şi veniturile
necesare pentru satisfacerea necesităţilor minime]
În general, fiecare a doua gospodărie cu copii apreciază nivelul de trai ca fiind bun, iar

fiecare a patra gospodărie a menţionat un nivel de trai satisfăcător.
Analizând prevederile legislaţiei în vigoare, constatăm că atribuţiile în domeniul asistenţei

sociale a persoanelor defavorizate la nivel central aparţin: Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei
Sociale al Republicii Moldova; Ministerului Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova;
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova; Ministerului Justiţiei al Republicii
23

Moldova; Casei Naţionale de Asigurări Sociale (această instituţie are competenţe atât în domeniul
asigurărilor sociale cât şi în domeniul asistenţei sociale).
La nivel teritorial activitatea în acest domeniu este desfăşurată de către Direcţia generală
învăţământ, tineret şi sport1, Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei din subordinea
Consiliului raional şi Casa Teritorială de Asigurări Sociale16. Spre deosebire de celelalte localităţi,
în municipiul Chişinău activează şi Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului3. În
Republica Moldova, în scopul protecţiei copilului şi familiei cu copii de asemenea au fost create
protecţia drepturilor copilului).

D

diferite consilii şi comitete naţionale şi locale (de exemplu: Consiliul naţional şi local pentru
Ministerul Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova este organul central de
sănătăţii şi protecţiei sociale.

.M

specialitate al administraţiei publice, care promovează politica socială a statului în domeniile
Prin elaborarea politicilor de asistenţă socială acesta promovează drepturile sociale ale
grupurilor şi persoanelor aflate în dificultate. În acest scop conlucrează cu autorităţile
administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţiile
neguvernamentale naţionale şi internaţionale în vederea soluţionării problemelor ce ţin de asistenţa
socială, monitorizează activitatea reţelei de servicii sociale şi acordă asistenţă metodologică în

ZA

vederea dezvoltării serviciilor sociale alternative la nivel comunitar.

O deosebită importanţă o are realizarea programelor sociale de protecţie a familiei şi

copilului. În acest scop, structura dată contribuie la dezvoltarea serviciilor alternative de asistenţă
socială a copilului prin elaborarea standardelor de calitate pentru serviciile sociale, a actelor
normative care reglementează procedura de acreditare a furnizorilor de asistenţă socială.
Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea structurii şi

efectivului-limită ale aparatului central al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, în cadrul

TE

acestuia activează mai multe structuri competente în domeniul asistenţei sociale a persoanelor
defavorizate printre care evidenţiem: Direcţia asistenţă medicală a mamei şi a copilului, Secţia
instituţii sociale şi reabilitare medico-socială, Direcţia generală protecţie socială din cadrul căreia
fac asistenţei sociale a persoanelor defavorizate, sarcinile acestora rezidă în coordonarea activităţii
în domeniul asistenţei medicale a mamei şi a copilului, controlul asupra organizaţiilor şi
instituţiilor ce se află în subordinea ministerului, coordonarea activităţii Secţiilor raionale de

În municipiul Bălţi activează Direcţia învăţământ, tineret şi sport, iar în municipiul Chişinău – Direcţia generala
învăţământ, ştiinţă tineret şi sport 2 În municipiul Chişinău activează Direcţia generală asistenţă socială 3 În baza
Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 269 din 14.03.2006 cu privire la aprobarea modificărilor ce se
operează în Hotărârea Guvernului nr. 688 din 10 iunie 2003, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor
copilului se va numi Direcţia pentru ocrotirea şi protecţia minorilor.
16
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asistenţă socială şi protecţie a familiei, elaborarea propunerilor de lege ferenda în scopul
perfecţionării sistemului respectiv.
În calitate de instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii
Moldova, la nivel naţional activează Fondul republican de susţinere socială a populaţiei.
Conform art.1 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a
populaţiei, acesta este creat pentru acordarea de ajutor material păturilor socialmente vulnerabile
ale populaţiei.

D

În acest scop, Fondul colaborează cu autorităţile administraţiei publice şi organizaţiile
neguvernamentale care activează în domeniul asistenţei sociale. Un loc aparte în vederea realizării
asistenţei sociale a persoanelor defavorizate îl ocupă Casa Naţională de Asigurări Sociale. Deşi,
conform art. 43 din Legea Republicii Moldova privind sistemul public de asigurări sociale, aceasta
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este instituţie publică autonomă de interes naţional, cu personalitate juridică, ce administrează şi
gestionează sistemul public de asigurări sociale, prin intermediul ei se repartizează o parte din
prestaţiile de asistenţă socială destinate copilului sau familiei cu copii (indemnizaţii, compensaţii,
alocaţii). Casa Naţională de Asigurări Sociale înfiinţează case teritoriale de asigurări sociale, care
funcţionează sub conducerea şi controlul său.

Ministerul Educaţiei şi Tineretului al Republicii Moldova17. Activitatea acestui minister în

ZA

domeniul asistenţei sociale a persoanelor defavorizate rezidă în coordonarea activităţii instituţiilor
rezidenţiale în cadrul cărora sunt plasaţi copiii rămaşi fără ocrotire părintească, copiii cu
disabilităţi, cei din familii socialmente vulnerabile, precum şi în promovarea reformei în acest
domeniu în scopul creării diferitelor servicii alternative instituţionalizării.
Conform Regulamentului Ministerului Educaţiei Tineretului şi Sportului al Republicii

Moldova aprobat de către Guvern, acesta promovează politica de stat privind ocrotirea drepturilor
copilului, coordonează activitatea de tutelă şi curatelă şi de ocrotire a drepturilor copiilor rămaşi

TE

fără ocrotire părintească, elaborează şi realizează programe de informare şi prevenire privind
pericolul traficului de fiinţe umane pentru toate categoriile de tineri, în special pentru cei aflaţi în
afara sistemului de învăţământ şi cei din categoriile sociale marginalizate etc.
În vederea realizării acestor scopuri, în cadrul ministerului activează Secţia învăţământ

special şi protecţia drepturilor copilului şi Direcţia programe pentru tineret.
Spre deosebire de aceste două ministere, Ministerul de Interne al Republicii Moldova şi

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei
copilului ce se află în conflict cu legea, a copilului – victimă a traficului de fiinţe umane şi a

În conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 756 din 04.06.2006 privind reorganizarea
Ministerului Educaţiei Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului se reorganizează prin
divizare în Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi Agenţia Sportului.
17
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copilului cu statut de refugiat. În scopul depăşirii dificultăţilor generate de dispersare a
responsabilităţilor în domeniul protecţiei copilului şi a familiei cu copii între diferite structuri de
stat, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din 30.01.2013, a fost instituit Consiliul
naţional pentru protecţia drepturilor copilului, care reprezintă organul coordonator intersectorial,
responsabil de implementarea activităţilor privind protecţia copilului şi a familiei. Ţinând cont de
realitatea existentă în Republica Moldova, la moment pot fi evidenţiate următoarele categorii de
copii şi familii cu copii aflaţi în dificultate: copii rămaşi fără ocrotire părintească, inclusiv cei

D

abandonaţi sau ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotarele ţării în căutarea unui loc de muncă; copii
ai străzii; copii neşcolarizaţi; copii care utilizează b ăuturi alcoolice, substanţe narcotice sau toxice;
copii în conflict cu legea; persoanele cu dizabilități; copii bolnavi sau infectaţi de HIV/SIDA; copii
maltrataţi (abuzaţi şi neglijaţi); copii supuşi traficului; copii refugiaţi, copii din familii social-
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vulnerabile (fără venituri sau cu venituri mici, care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător
obligaţia privind îngrijirea, întreţinerea şi educarea copiilor, cu mulţi copii, monoparentale, cu
părinţi cu disabilităţi).18

Supunând analizei doar situațiile de asistenţă socială a persoanelor defavorizate, evidenţiem
următoarele aspect prioritare pentru administrațiile locale:

a) Situații materiale sunt reglementate de normele dreptului securităţii sociale şi constituie

ZA

acele relaţii ce apar în legătură cu realizarea nemijlocită a drepturilor la o prestaţie sau serviciu
social.

La rândul lor, acestea pot fi clasificate în raporturi de acordare a prestaţiilor19:


în bani;



în natură;



a asistenţei sociale indirecte;



a serviciilor sociale.
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Situații de acordare a prestaţiilor în bani apar în legătură cu achitarea diferitelor sume băneşti

(indemnizaţii, alocaţii, compensaţii, ajutoare materiale) copilului sau familiei cu copii aflaţi în
dificultate; – Situații de acordare a prestaţiilor în natură apar la oferirea unor bunuri copiilor sau

familiilor cu copii aflaţi în dificultate. De exemplu: cadouri la diferite sărbători, rechizite şcolare,
medicamente etc.;

Situații de acordare a asistenţei sociale indirecte constituie totalitatea relaţiilor sociale ce

apar în legătură cu stabilirea scutirilor, gratuităţilor, reducerilor sau altor facilităţi, la procurarea
anumitor bunuri, la plata diferitelor servicii sau la achitarea diferitelor impozite;

Alexandrescu Valeria. Mediul familial la minorii vagabonzi. Asistenţa Socială // Buletinul Asociaţiei pentru
Progresul Asistenţei Sociale, 1942, nr. 1, p. 15 – 43
19
Bocancea Cristian, Neamţu George. Elemente de asistenţă socială. – Iaşi: Polirom, 2014. – 292 p. 114.
18
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Situații de acordare a serviciilor sociale apar în procesul prestării serviciilor sociale prin
intermediul instituţiilor de tip rezidenţial, de tip familial, prin intermediul centrelor de zi etc.
Revenind la clasificarea raporturilor juridice de asistenţă socială a persoanelor defavorizate,
ţinem să subliniem că, spre deosebire de raporturile materiale, cele procedurale constituie
totalitatea relaţiilor reglementate de normele dreptului securităţii sociale sau de normele altor
ramuri de drept, ce apar între persoana fizică (familie) şi organul competent în legătură cu stabilirea
anumitor fapte juridice care au importanţă pentru apariţia, modificarea sau stingerea raportului
neacordarea prestaţiei sau serviciului social20.

D

material, precum şi în legătură cu stabilirea dreptului şi aprobarea deciziei despre acordarea sau
Pornind de la această definiţie, evidenţiem că Situații procedurale pot fi premergătoare sau
concomitente cu raportul material. De exemplu, pentru acordarea alocaţiei sociale de stat copilului
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cu severitatea I, II sau III, este necesar iniţial să se stabilească gradul de severitate de către
Consiliul Medical Consultativ, urmând mai apoi adresarea către Casa Teritorială de Asigurări
Sociale, examinarea actelor şi aprobarea deciziei despre acordarea sau neacordarea alocaţiei. Acest
exemplu elucidează un raport procedural premergător, iar în cazul în care gradul de severitate va
fi modificat după stabilirea alocaţiei sociale de stat, vom fi în prezenţa unui raport procedural
concomitent cu raportul material.

ZA

Ţinând cont de cele relatate mai sus, menţionăm că în unele cazuri Situații procedurale de

constatare a faptelor juridice vor fi reglementate de normele altor ramuri de drept. De exemplu,
constatarea decesului, a relaţiilor de rudenie vor avea loc în conformitate cu prevederile art. 281
din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, Aceste situații neconstituind obiect de
reglementare al dreptului securităţii sociale21.

Cadrul juridic de stabilire a dreptului la asistenţă socială şi de aprobare a deciziei de

către organul competent local. Aceste situații i-au naştere în procesul examinării actelor
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prezentate şi aprobării deciziei, în scopul stabilirii prestaţiei sau a serviciului social concret. De
obicei, ele au un termen strict determinat în lege. Bunăoară, în cazul solicitării indemnizaţiei unice

la naşterea copilului, a indemnizaţiei lunare pentru creşterea/îngrijirea copilului până la vîrsta de

1,5 ani sau a indemnizaţiei lunare pentru întreţinerea copilului de la 1,5 până la 16 ani, cererea
pentru stabilirea indemnizaţiei şi actele necesare se examinează în termen de 30 de zile din
momentul înregistrării la Casa Teritorială de Asigurări Sociale.
Conform pct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor

adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la
Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Tufan Constantin. Dreptul securităţii sociale. Bucureşti: ALL BECK, 2013. –
487 p. 123
21
Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Tufan Constantin. Dreptul securităţii sociale. Bucureşti: ALL BECK, 2013. –
487 p. 123
20
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indemnizaţiile adresate familiilor cu copii în cazul în care la cerere nu sunt anexate toate actele
necesare, solicitantul are dreptul să prezinte (personal sau prin intermediul primăriei) documentele
care lipsesc, în termen de o lună din momentul înregistrării cererii.
Dacă acest termen este depăşit, Casa Teritorială de Asigurări Sociale este în drept să ia
decizia de a refuza stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în termen de 5 zile după luarea deciziei,
solicitantului i se restituie actele, indicându-se motivele refuzului şi modul de contestare a deciziei.
prestaţiei de asistenţă socială sau a serviciului social.

D

Situațiile procedurale se sting odată cu aprobarea deciziei despre acordarea sau neacordarea
Situații procesuale, după cum am evidenţiat mai sus, constituie a treia categorie de raporturi
de asistenţă socială a pesoanelor social-vulerabile şi presupun relaţiile ce iau naştere la
soluţionarea litigiilor ce apar între persoana care solicită realizarea drepturilor în domeniul
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asistenţei sociale şi organul competent să decidă asupra acordării sau neacordării acestor drepturi.
În această ordine de idei, pct. 8 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a
indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova cu privire la indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, prevede posibilitatea persoanei
care nu este de acord cu decizia organului ce a refuzat stabilirea prestaţiei să se adreseze organului
ierarhic superior sau în instanţa de judecată22. În acest caz este evident că suntem în prezenţa unor

ZA

Cadrul juridic reglementate de normele dreptului administrativ sau ale dreptului procesual civil.
În baza celor relatate, concluzionăm că, în scopul realizării de către pesoanele social-

vulerabile a drepturilor în domeniul asistenţei sociale, e necesară aplicarea normelor din mai multe
ramuri de drept, obiect de reglementare al dreptului protecţiei sociale constituind doar Situații
materiale şi o parte dintre cele procedurale.

În virtutea anumitor factori istorici şi politici populaţia majoritară vorbitoare de limbă

română este mai săracă decât minorităţile naţionale care locuiesc în Moldova. Explicaţia constă în
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faptul că populaţia vorbitoare de rusă locuieşte prioritar în oraşele mari unde incidenţa sărăciei
este mai mică, iar ucrainenii locuiesc mai ales în regiunea de nord care tradiţional este mai puţin
săracă.

Atât sărăcia, cât şi complexele psihologice pe care ea le provocă sunt agravate de

incertitudinea sau chiar frica cetăţenilor Moldovei faţă de viitor. Acest lucru este atestat de toate
sondajele de opinie efectuate în Moldova. Atunci când viaţa cotidiană este dominată de senzaţia
de frică şi de incertitudine, orice avantaj acumulat printr-un nivel de educaţie mai înalt, prin

abilităţi antreprenoriale deosebite sau prin avere moştenită este poate fi uşor eliminat printr-un
singur act de violenţă. Insecuritatea este percepută atât la nivel individual, cât şi la nivel colectiv.
Dilion Marcela. Asistenţa socială – activitate de asigurare a funcţionalităţii sistemelor sociale // Analele ştiinţifice
ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”. – Chişinău: CEP USM, 2003, p. 27-29.
22
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Statul este incapabil să facă faţă acestei provocări şi aceasta conduce la diminuarea legitimităţii şi
autorităţii instituţiilor de stat în societate. Impactul lipsei de securitate şi a incertitudinii asupra
sărăciei este direct şi semnificativ, manifestându-se printr-o evaziune fiscală înaltă, prin tendinţa
de exportare a capitalurilor, chiar şi a acelor câştigate în mod onest, şi prin absenţa oricărei angajări
civice faţă scopul de eradicare a sărăciei. Se închide astfel un cerc vicios care contribuie la
perpetuarea sărăciei şi care nu va putea fi rupt fără o angajare efectivă atât a elitelor politice, cât şi

TE

ZA

.M

D

a societăţii civile.
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CAPITOLUL II. PRESTAȚII ȘI AJUTOARE MATERIALE OFERITE
FAMILIILOR AFECTATE DE SĂRĂCIE CA FORMĂ A PROTECȚIEI
SOCIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
2.1. Analiza cadrului legal al implicării autorităților publice locale în protecția social a
familiilor afectate de sărăie
În conformitate cu art.3 al Legii nr.133 din 13.06.2008 ”cu privire la ajutor social” noțiunea

D

de ajutor social se definește ca ”plată lunară în bani acordată familiei defavorizate” dacă această
se încadrează în în cel puțin una din situațiile specificate la art.5 al.1, lit.(a-f) din actul normativ
susnumit.

În vederea stabilirii corectă a ajutorului social un rol important îl are conlucrarea Structurii
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Teritoriale de Asistență Socială cu Autoritatea locală de nivelul I, care în conformitate cu art.9,
al.(9) al Legii nr.133 din 13.06.2008 cu privire la ajutor social, crează Comisii care, selectiv,
verifică la domiciliu autenticitatea informației prezentate în cererea de acordare a ajutorului social.
Deasemenea în conformitate cu modificările operate la Legislația în vigoare, și anume
modificările cu privire la Organizarea Activităților de interes comunitar, Autoritatea Locală de
nivelul I, după recepționarea listelor șomerilor care trebuie să presteze ore în folosul comunității
în temeiul art.152, al.(1) al Legii nr.133 din 13.06.2008 și în baza Planului de acțiuni de interes
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comunitar aprobat de către consiliul local, beneficiarii de ajutor social, la solicitarea primarului
sunt obligați să presteze ore de interes comunitar, în caz contrar în temeiul art.15 3 al.(2), al.(3) al

Legii nr.133 din 13.06.2008, plata ajutorului social înceteză pentru o perioadă de 3 luni
consecutive din data refuzului.

Conform art. 27 din Convenţia Internaţională cu privire la drepturile copilului, parte la care

este şi Republica Moldova, statele membre recunosc dreptul oricărui copil la un nivel de viaţă

suficient pentru dezvoltarea sa fizică, mintală, spirituală, morală şi socială şi, ţinând seama de
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condiţiile naţionale şi în limita mijloacelor lor, adoptă măsuri corespunzătoare pentru a ajuta
părinţii şi alte persoane care au în grijă un copil să valorifice acest drept şi oferă, în caz de nevoie,
o asistenţă materială şi programe de sprijin, în special în ceea ce priveşte alimentaţia,
îmbrăcămintea şi locuinţa.
Aceste prevederi scot în evidenţă încă o dată importanţa asistenţei sociale a persoanelor

defavorizate, precum şi necesitatea abordării acestui domeniu în contextul sistemului general de
securitate socială. În scopul realizării acestui obiectiv, se impune iniţial necesitatea evidenţierii
deosebirilor dintre noţiunile „protecţie socială” şi „securitate socială”.

30

Delimitarea lor este condiţionată şi de faptul că aceeaşi ramură de drept, în diferite state, este
numită diferit. Astfel, ramura „dreptul protecţiei sociale”, existentă în Republica Moldova, în
România este numită „dreptul securităţii sociale”23.
Nedefinită legal, în literatura de specialitate protecţia socială este abordată ca o totalitate de
activităţi întreprinse de către stat, organizaţiile societăţii civile, Biserică în scopul asigurării
veniturilor pentru categoriile de persoane care nu pot dobândi resurse prin munca proprie (bătrânii,
şomerii, indivizii afectaţi de maladii cronice severe, persoanele cu deficienţe); protejării populaţiei
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faţă de efectele crizelor economice; protecţiei în caz de calamitate naturală sau de conflict armat;
asigurării ordinii publice şi protecţiei faţă de criminalitate; apărării drepturilor civile; protejării
faţă de orice factor de risc.

Conform art. 1 din Legea asistenţei sociale a Republicii Moldova, asistenţa socială este
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definită ca o componentă a sistemului naţional de protecţie socială, în cadrul căruia statul şi
societatea civilă se angajează s ă prevină, să limiteze sau să înlăture efectele, temporare sau
permanente, ale unor evenimente considerate riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori
excluderea socială a persoanelor şi familiilor aflate în dificultate.

Obiectivele asistenţei sociale constau în depăşirea stării de dependenţă socială sau în
înlăturarea stării de dificultate a persoanelor sau a familiilor şi în asigurarea integrării lor sociale.

ZA

Aceasta intervine în scopul de a sprijini pe cei aflaţi în dificultate să obţină condiţiile necesare unei
vieţi decente, ajutându-i să-şi dezvolte propriile capacităţi şi competenţe pentru o funcţionare
socială corespunzătoare. Reieşind din diferitele opinii existente, doctrinarii Maria Bulgaru şi
Marcela Dilion susţin că asistenţa socială poate fi privită din mai multe perspective: ca profesie cu
statut propriu, cu obiective şi caracteristici distincte; ca sistem de formare şi educare a
specialiştilor; ca sistem instituţional– administrativ, incluzându-se aici sfera serviciilor,
activităţilor practice desfăşurate în vederea soluţionării cazurilor24.
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Conform art. 1 din Legea asistenţei sociale a Republicii Moldova, asistentul social este

definit ca persoană cu studii speciale în domeniu, care prestează servicii specializate persoanelor
şi familiilor care, temporar, se află în dificultate şi care, din motive de natură economică, socială,
fizică sau psihologică, nu sunt în stare să-şi realizeze, prin mijloace şi eforturi proprii, un nivel

decent de viaţă. Ca profesie, asistenţa socială are un pronunţat caracter aplicativ. Ea reprezintă o
activitate pentru a cărei exercitare sunt necesare cunoştinţe teoretice din domeniul ştiinţelor
socioumane, deprinderi, abilităţi practice (îndemânare de a comunica şi lucra cu persoane şi
grupuri aflate în dificultate).25.

Bădescu Ilie. Legea serviciului social comunitar // Revista de asistenţă socială, 2004, nr.1, p. 20.
Bulgaru Maria, Dilion Marcela. Concepte fundamentale ale asistenţei sociale. – Chişinău: USM, 2015, p. 15
25
Dilion Marcela. Deontologia profesiei de asistent social: repere conceptuale // Analele ştiinţifice ale Universităţii
de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”. – Chişinău: CEP USM, 2004, p. 416
23
24
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Pentru o realizare corespunzătoare a funcţiilor, art. 17 din acelaşi act normativ stabileşte
câteva condiţii necesare să fie respectate de către persoana care doreşte să devină asistent social.
Astfel, asistent social poate fi persoana care este cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul pe
teritoriul ei; are studii speciale în domeniu; este aptă, conform unui certificat medical, pentru
exercitarea atribuţiilor de asistent social. Nu va putea activa în această sferă persoana privată de
dreptul de a lucra în domeniu pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă sau prin
sancţiune disciplinară, precum şi persoana care are antecedente penale nestinse26.
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Tendinţa de delimitare a asistenţei sociale de alte ştiinţe a generat discuţii controversate
printre specialiştii în domeniu. Astfel, unii susţin că asistenţa socială are o bază teoretică identică
cu a altor ştiinţe înrudite (sociologie, psihologie, medicină), iar alţii încearcă s ă demonstreze
teoretic şi aplicativ27.
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caracterul independent al acesteia, ca disciplină ştiinţifică, punând accent, mai ales, pe aspectul
Asistenţa socială, ca orice altă ştiinţă, îşi are propriul obiect de cercetare, legităţi proprii de
dezvoltare, noţiuni şi categorii specifice, principii şi metode de activitate. Ea face apel la principiile
generale ale cunoaşterii social-filozofice, doar astfel putând analiza concretismul problemelor
grupurilor sociale, comunităţilor sau persoanelor în cazul intervenţiei individualizate28.
Cele relatate mai sus impun necesitatea evidenţierii deosebirilor dintre noţiunile „risc social”
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şi „dificultate”. În conformitate cu art. 1 din Legea asistenţei sociale a Republicii Moldova, riscul

social prezintă un pericol pentru persoană sau familie de a fi afectată de consecinţele economice
negative ale pierderii potenţialului fizic, statutului ocupaţional sau social29.
Deoarece prezenţa riscului social este obligatorie şi în cazul stabilirii drepturilor în domeniul

asigurării sociale, în continuare ne propunem să conturăm deosebirile care există între asigurarea
socială şi asistenţa socială. Fiind părţi componente ale securităţii sociale, acestea se deosebesc

prin: sursa de finanţare, cercul beneficiarilor, categoriile prestaţiilor acordate, precum şi organele

TE

competente în acordarea asistenţei sau în asigurarea socială.
2.2. Conlucrarea administrației publice cu reprezentanții sociatății civile pentru protecția
social a familiilor afectate de sărăcie
Dificultăţile perioadei de tranziţie existente în Republica Moldova, au condiţionat degradări

ale sistemului de asistenţă socială a populaţiei, în special a persoanelor defavorizate. Prin
adoptarea la 28.05.2014 a Strategiei de reformă a sistemului de asistenţă socială, Parlamentul
Legea asistenţei sociale a Republicii Moldova nr. 547-XV din 25.12.2003 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2004, nr. 42-44
27
Verza Florin Emil. Introducere în psihopedagogia specială şi în asistenţa socială. – Iaşi: HUMANITAS, 2002, p.
212
28
Balahur Doina. Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale. – Bucureşti: ALL BECK, 2001. –
392 p. 112.
29
Legea asistenţei sociale a Republicii Moldova nr. 547-XV din 25.12.2003 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2004, nr. 42-44
26
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Republicii Moldova a prevăzut noi principii de organizare şi acordare a asistenţei sociale, a stabilit
reformarea cadrului administrativ organizatoric de protecţie a persoanelor defavorizate.
Cu regret, nici până la momentul actual nu s-a reuşit realizarea acestui aspect al reformei,
competenţele în acest domeniu fiind divizate între diverse organe, uneori descoperind o dublare a
acestora.
Conform pct. 6 din Regulamentul Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului,
aprobat de către Guvernul Republicii Moldova, acest Consiliu monitorizează implementarea

D

Convenţiei Internaţionale cu privire la drepturile copilului, altor documente internaţionale din
domeniu la care Republica Moldova este parte şi a politicilor naţionale de protecţie a drepturilor
copilului şi familiei; coordonează activităţile autorităţilor publice centrale şi locale în domeniul
protecţiei drepturilor copilului şi familiei; coordonează realizarea studiilor şi elaborarea
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rapoartelor naţionale privind protecţia drepturilor copilului şi familiei; evaluează şi monitorizează,
în colaborare cu autorităţile de resort, respectarea reglementărilor legale privind protecţia
drepturilor copilului în instituţiile de îngrijire şi educaţie; coordonează elaborarea şi
implementarea standardelor/normelor de îngrijire şi educaţie a copiilor în instituţiile de stat
alternative destinate copilului; elaborează şi perfecţionează cadrul legislativ în domeniul protecţiei
drepturilor copilului şi familiei; promovează experienţa pozitivă înregistrată în domeniul protecţiei
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drepturilor copilului şi familiei.

Constituită prin decizia primăriei municipiului Chişinău din 26.06.97, în scopul dezvoltării

suportului familial pentru copii, investigării necesităţilor familiilor aflate în dificultate, această

direcţie a întrunit funcţionari competenţi în domeniul protecţiei copilului din diverse structuri
municipale, fapt ce-i oferă avantajele unei abordări mai integrate a situaţiei copiilor, a coordonării
mai bune a tuturor activităţilor şi a unei reacţii mai prompte şi mai bine centrate pe copil.
În conformitate cu organigrama Direcţiei municipale pentru protecţia drepturilor copilului
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în cadrul acesteea activează specialişti în problemele social-educativ comunitare, tutelei şi

curatelei, de protecţie a familiei, de reintegrare familială şi adopţie etc.
La nivel local mai activează şi comisia medico-psihologo-pedagogică şi consiliul pentru

protecţia drepturilor copilului. Comisia medico-psihologo-pedagogică activează în scopul

ameliorării diagnosticării şi reabilitării copiilor cu deficienţe.
Faptul că de protecţia copiilor şi a familiei cu copii se ocupă persoane dispersate prin diverse

structuri locale şi republicane, fiecare dintre care tratează doar un segment îngust al problemei,
face ca o bună parte din timp, eforturi şi resurse să se irosească în procesul stabilirii contractelor
interdepartamentale. În scopul înlăturării acestor lacune, în baza Proiectului TACIS “Consolidarea
capacităţilor în reforma politicii sociale”, în trei localităţi-pilot (Glodeni, Orhei şi Ungheni) au fost

create Comisii raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate.
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Rolul

organizaţiilor

internaţionale

guvernamentale

şi

al

structurilor

neguvernamentale în promovarea asistenţei sociale a persoanelor defavorizate. Mişcarea
pentru drepturile omului nu este doar o problemă de postulate, ideologii, norme, standarde şi
principii. Dimpotrivă, aceste elemente fundamentale sunt integrate în instituţii naţionale sau
internaţionale şi în procese internaţionale conexe. Este imposibil să surprinzi această mişcare în
mod adecvat, fără a sublinia legătura sa strânsă cu organizaţiile internaţionale. Atât sistemul
universal, cât şi cel regional al drepturilor omului se leagă de astfel de organizaţii
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interguvernamentale.

Rolul organizaţiilor internaţionale guvernamentale este evident şi în procesul de
implementare a drepturilor copilului, acestea constituind o parte componentă a drepturilor omului.
Astfel, crearea Ligii Naţiunilor a pus începutul preocupărilor în domeniul drepturilor copilului pe
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plan internaţional. La 26.09.1924, la a cincea Adunare Generală a fost promulgată Declaraţia
Drepturilor Copilului numită şi Declaraţia de la Geneva, care a servit drept linie orientativă pentru
ulterioarele acte normative de aceeaşi natură. Această Declaraţie recunoştea interesele copilului,
drepturile acestuia care s-au şi impus ca cerinţe imperative ale uniunii internaţionale a statelor.
Printre prevederile acestui act, un loc important îl ocupă cele referitoare la protecţia copilului aflat
în dificultate.
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În acest sens, Declaraţia prevede: „Copilul înfometat trebuie hrănit; copilul bolnav trebuie

îngrijit; copilul retardat trebuie încurajat să se dezvolte după posibilităţile sale; copilul orfan şi
abandonat trebuie luat în îngrijire şi sprijinit; copilului aflat în dificultate trebuie să i se acorde cu

prioritate ajutor”.

Pornind de la considerentul că omenirea datorează copilului tot ce-i poate oferi mai bun,

ONU a adoptat la 20.11.1959 Declaraţia Drepturilor Copilului. Tema esenţială în jurul căreia
gravitează acest act este nevoia copilului de grijă şi asistenţă specială.
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Această Declaraţie proclamă dreptul copilului de a beneficia de protecţie şi securitate

socială, hrană adecvată, locuinţă, recreere şi servicii medicale, dreptul de a creşte în îngrijirea şi
responsabilitatea părinţilor săi, într-o atmosferă de afecţiune şi de securitate morală şi materială,
dreptul de a fi printre primii care primesc asistenţă şi protecţie, precum şi dreptul copilului
handicapat fizic, mintal sau social la un tratament special, educaţie şi îngrijire cerute de

particularităţile situaţiei sale.
Avînd ca punct de plecare dispoziţiile Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (art. 2),

potrivit cărora fiecare persoană este îndreptăţită să deţină toate drepturile şi libertăţile, fără nici un

fel de deosebire, Convenţia Internationala cu privire la drepturile copilului conţine prevederi care
privesc nemijlocit drepturile copilului aflat în dificultate, în special: drepturile copiilor lipsiţi de
mediul lor familial (art. 20); ale copiilor refugiaţi (art. 22); ale celor cu deficienţe (art. 23); ale
34

copiilor răpiţi, vînduţi sau supuşi traficului de fiinţe umane (art. 35); ale celor afectaţi de conflictul
armat (art. 38); ale copiilor maltrataţi (art. 39) ş.a.
În 2017, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a examinat şi raportul prezentat de
către Republica Moldova. În urma audierii în şedinţa de la 27 septembrie a delegaţiei Republicii
Moldova, Comitetul a adoptat Recomandările sale care includ principalele puncte ale discuţiei şi
indică asupra domeniilor prioritare care necesită acţiuni specifice la nivel naţional pentru
ameliorarea vieţii copiilor.
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Cu referire la copii, printre acestea se evidenţiază: eradicarea sărăciei extreme şi a foamei,
reducerea mortalităţii copiilor, îmbunătăţirea ocrotirii sănătăţii materne, combaterea HIV/SIDA –
scopuri care urmează a fi atinse până în anul 2015. Formulate iniţial la nivel global, Obiectivele
de Dezvoltare ale Mileniului au fost ulterior concretizate în acte interne adoptate de către ţările
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semnatare, ţinându-se cont de particularităţile fiecăreia dintre ele. În ţara noastră acestea au fost
aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova până în 2015 şi a Primului Raport Naţional
„Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în Republica Moldova” .

Un aport deosebit în vederea promovării drepturilor copilului şi a protecţiei copilului aflat
în dificultate a avut-o chiar de la început Fondul Naţiunilor Unite pentru Copii. Creat în 1946 de
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către Adunarea Generală a ONU, acesta a fost numit Fondul Internaţional de Urgenţă ONU pentru
Copii, avînd drept scop oferirea asistenţei copiilor din ţările aflate în război. Prin hotărârea din

1953 acestui fond i-a fost oferit statut permanent, schimbându-i-se şi denumirea în Fondul
Naţiunilor Unite pentru Copii (UNICEF). Mandatul încredinţat UNICEF-ului de către Adunarea
Generală a Naţiunilor Unite constă în promovarea protecţiei drepturilor copilului printr-o
participare activă la crearea condiţiilor necesare satisfacerii nevoilor de bază într-o primă fază, dar
mai ales stimulării şi materializării potenţialului de dezvoltare. După 1989, anul adoptării de către
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Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a Convenţiei Internaţionale cu privire la drepturile copilului,

UNICEF este legal autorizat să fie garantul respectării drepturilor tuturor copiilor.
În Moldova, UNICEF şi-a deschis oficiul în 1995, drept răspuns la dificultăţile cu care se

confruntă copiii din ţara noastră. Acesta îşi centrează acţiunile asupra următoarelor domenii:
sănătatea mamei şi a copilului, dezvoltarea timpurie a copiilor şi imunizarea acestora,
dezinstituţionalizarea copiilor, prevenirea traficului de copii, justiţia juvenilă, prevenirea
HIV/SIDA şi participarea copiilor şi tinerilor la viaţa socială. Ţinându-se cont de drepturile egale

ale tuturor copiilor, observăm totuşi că printre acţiunile desfăşurate de către UNICEF un loc aparte
îl ocupă cele destinate copilului aflat în dificultate şi familiei cu copii. Astfel, în scopul
dezinstituţionalizării copiilor, UNICEF a creat servicii bazate pe familie/comunitate ca alternative
la îngrijirea copiilor în cadrul instituţiilor rezidenţiale. În vederea prevenirii traficului de copii, a
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abuzului şi neglijării, precum şi în scopul susţinerii copiilor care au suferit în urma unor astfel de
acţiuni, UNICEF susţine activităţile desfăşurate în acest domeniu, creează servicii specializate şi
un sistem de asistenţă a copiilor victime ale neglijării, abuzului şi exploatării, inclusiv ale
traficului.
Programe speciale au fost prevăzute pentru a oferi asistenţă socială mamelor singure şi
familiilor cu mulţi copii. Întrucât spectrul problemelor cu care se confruntă refugiaţii este multiplu,
organizaţia îşi modifică în permanenţă programele întru a crea condiţii ca aceste persoane să nu
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rămână fără mijloace de existenţă şi fără asistenţă medicală de bază.

În domeniul protecţiei copiilor victime ale traficului de fiinţe umane, precum şi în scopul
prevenirii acestui fenomen activează Organizaţia Internaţionala pentru Migraţiune (OIM).
Domeniile de bază ale programelor din Republica Molodova cuprind: antitrafic, gestionarea
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migraţiei, sănătatea migraţiei şi gestionarea frontierei.

Un deosebit aport în vederea promovării politicilor sociale este adus de către Organizaţia
Internaţională a Muncii (ILO). Creată în 1919, aceasta este una dintre cele trei instituţii specializate
ale ONU – alături de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru
Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – al căror obiectiv fundamental este protecţia şi bunăstarea fiinţelor
umane. În materie de asistenţă socială ILO, are obligaţia de a sprijini naţiunile lumii pentru
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elaborarea de programe proprii vizând creşterea nivelului de viaţă, extinderea măsurilor de
securitate socială în vederea asigurării unui venit de bază pentru toţi cei care au nevoie de protecţie,
ocrotirea minorilor, a femeilor gravide şi a celor care alăptează. Problematica socială este relativ
bine reprezentată în cadrul preocupărilor şi documentelor ILO. Pentru realizarea acestor obiective,
la 04.12.2018, în Republica Moldova a demarat Proiectul TACIS „Consolidarea capacităţilor în
reforma politicii sociale”. Acesta este finanţat de către Uniunea Europeană şi implementat cu
asistenţa tehnică a Organizaţiei Internaţionale neguvernamentale „EveryChild” filiala din
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Moldova. Scopul proiectului este de a consolida capacităţile organelor de resort în vederea
reformării sectorului social prin dezvoltarea formelor alternative de îngrijire a copilului aflat în
dificultate, cu reducerea concomitentă a ponderii îngrijirii rezidenţiale. În scopul protecţiei
drepturilor omului, inclusiv cele ale copilului la momentul actual, Uniunea Europeană a făcut un
pas important, stabilind garantarea acestora la nivel constituţional. Edificarea juridică va avea loc
după ratificarea Constituţiei Europene de către statele membre ale Uniunii Europene şi intrarea în
vigoare a acesteia.

Alături de organizaţiile internaţionale guvernamentale, un rol deosebit în vederea protecţiei

drepturilor copilului şi a familiei cu copii o au structurile neguvernamentale. Organizaţia
neguvernamentală (ONG), în formulă generică, reprezintă asociaţiile din sfera societăţii civile
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preocupate de identificarea soluţiilor şi întreprinderea acţiunilor pentru rezolvarea problemelor
societăţii.
În Republica Moldova activitatea organizaţiilor neguvernamentale este reglementată de
Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti, Legea Republicii Moldova cu privire
la fundaţii etc. Conform art. 1 din Legea Republicii Moldova cu privire la asociaţiile obşteşti,
aceasta este o formaţiune benevolă, de sine stătătoare, autogestionară, constituită prin libera
manifestare a voinţei cetăţenilor asociaţi pe baza comunităţii de interese profesionale şi/sau de altă
are drept scop obţinerea profitului.
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natură, în vederea realizării în comun a drepturilor civile, economice, sociale şi culturale, care nu
Organizaţiile neguvernamentale furnizoare de servicii sociale apar astfel cu un istoric de
mobilizare a resurselor umane şi materiale. Astfel de organizaţii au fost de-a lungul timpului sursa
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de ameliorare a nevoilor sociale pentru cei aflaţi în dificultate. Astăzi, ONG-urile din domeniul
serviciilor sociale tind să devină un partener al statului în asigurarea protecţiei sociale a populaţiei.
În acest proces, ONG-urile mai au de făcut multe provocări legate de finanţarea serviciilor sociale,
relaţia cu alţi actori sociali, standardele privind serviciile sociale şi reglementarea activităţii
organizaţiilor nonprofit din domeniul serviciilor sociale.

Prezenţa în Republica Moldova a organizaţiilor neguvernamentale internaţionale
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demonstrează interesul comunităţii internaţionale faţă de ţara noastră. Astfel, filiala din Moldova
a Organizaţiei Internaţionale neguvernamentale „EveryChild” este succesoarea Trustului
European al Copiilor (TEC) – organizaţie neguvernamentală internaţională de dezvoltare, ce a
activat în Republica Moldova începând cu anul 1995 şi care a sprijinit, în tot acest răstimp,

procesul de reformare a sistemului de protecţie a copilului din ţara noastră. În anul 2017 TEC a

fuzionat cu o altă organizaţie internaţională – Fondul Creştin pentru Copii din Marea Britanie,
împreună formând Organizaţia Internaţională neguvernamentală „EveryChild”. Această fuzionare
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nu a însemnat şi o schimbare a strategiei promovate până la acel moment. Dimpotrivă, s-a urmărit
consolidarea serviciilor implementate, extinderea lor la nivel naţional, precum şi implementarea
altor noi servicii sociale care ar corespunde viziunii „EveryChild” Moldova – o lume în care fiecare
copil are dreptul la un mediu familial care oferă siguranţă, în care lipseşte sărăcia şi exploatarea.
În activitatea sa, Organizaţia Internaţională neguvernamentală „EveryChild” Moldova

colaborează cu autorităţile locale în vederea implementării unui program integral de dezvoltare a

serviciilor sociale de alternativă pentru copiii şi familiile aflate în dificultate axate pe prevenirea
abandonului şi instituţionalizării copiilor, reabilitarea socială şi reintegrarea lor în familie.
O altă organizaţie neguvernamentală internaţională care îşi desfăşoară activitatea în
domeniul protecţiei drepturilor copilului este Organizaţia „Salvaţi Copiii”. Aceasta a fost fondată
în Republica Moldova ca filială a Organizaţiei „Salvaţi Copiii” din România în 1992, iar în anul
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1995 se formează ca o organizaţie independentă. Obiectivele organizaţiei sunt de a promova şi
respecta drepturile copilului în ţările care au ratificat Convenţia Internaţională cu privire la
drepturile copilului, de a aplica şi monitoriza respectarea acestora, precum şi de a spori conştiinţa
publică cu privire la drepturile şi necesităţile copilului. Organizaţia „Salvaţi Copiii” din Moldova
este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, nonreligioasă, constituită pe bază legală şi de
utilitate publică. Pentru a implementa prevederile Convenţiei, ea se implică prin programele de
asistenţă socială a copiilor refugiaţi şi solicitanţi de azil, precum şi a familiilor lor, de asistenţă
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socială a victimelor traficului de fiinţe umane, de dezvoltare comunitară, precum şi prin susţinerea
Centrului de Resocializare şi Reintegrare a copiilor străzii şi a altor copii aflaţi în dificultate
„Aşchiuţă” .

Un deosebit aport în promovarea drepturilor copilului o are şi Organizaţia „AiBi” (Amici

.M

dei Bambini). Aceasta este o organizaţie umanitară internaţională, neguvernamentală care are
drept misiune de a asigura o familie pentru fiecare copil. „Amici dei Bambini” îşi ating scopul prin
prevenirea abandonului copilului de către părinţii săi, prin susţinerea familiilor în dificultate,
reintegrarea copilului instituţionalizat în familia sa sau plasarea copilului într-o altă familie.
Proiectele sale pentru Moldova sunt: susţinerea Casei „Aşchiuţă”, susţinerea copiilor orbi şi
slab văzători, promovarea adopţiei, susţinerea programelor Centrului de zi „Speranţa” (Centru de
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reabilitare şi integrare socială a copiilor cu disabilităţi fizice), organizarea timpului liber pentru
copiii din şcolile-internat. Nu mai puţin importantă este şi activitatea organizaţiilor
neguvernamentale naţionale şi locale. Contribuţia acestora se estimează prin posibilitatea de a
identifica mult mai repede sectoarele vulnerabile şi de a reacţiona prompt la remedierea acestora30.
În ultima perioadă s-au remarcat în sfera promovării şi protecţiei drepturilor copilului aflat

dificultate şi a familiei cu copii: Asociaţia de reabilitare a minorilor surzi „Voinţa”,
Asociaţia de sprijin a copiilor cu handicap fizic din Chişinău, Asociaţia pentru reabilitarea
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şi integrarea socială a copiilor cu sindromul Down/ARIS Down, Centrul de Informare şi
Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, Centrul de zi „Speranţa”, Centrul naţional
de prevenire a abuzului faţă de copii, Fundaţia „Copilărie” etc. Acţiunile desfăşurate de către
aceste structuri sunt îndreptate spre înlăturarea sau minimalizarea consecinţelor diferitelor riscuri
sociale care afectează copilul şi familia cu copii.
În scopul coordonării activităţii organizaţiilor neguvernamentale implicate în sfera protecţiei

drepturilor copilului şi a familiei cu copii în Republica Moldova activează, Alianţa ONG-urilor
active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF), care este un for al

Gavriliţă Lucia. Reabilitarea socială a copiilor cu disabilităţi fizice şi integrarea lor în societate. Materialele
conferinţei internaţionale. În: Partenierate în dezvoltarea serviciilor de alternativă pentru copii şi familii în situaţii de
risc. – Chişinău, 2003
30
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ONGurilor internaţionale, naţionale şi locale, o formaţiune care funcţionează pe principii benevole
şi la care poate adera orice organizaţie neguvernamentală de profil. Scopul acestei Alianţe este de
a contribui la elaborarea unei politici sociale coerente în domeniul protecţiei sociale a copilului şi
familiei, prin stabilirea unor parteneriate eficiente între structurile guvernamentale şi
neguvernamentale.
În cele relatate mai sus, am încercat să evidenţiem rolul organizaţiilor internaţionale
guvernamentale în sfera protecţiei copilului şi a familiei cu copii, precum şi aspectele pozitive de
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activitate a organizaţiilor neguvernamentale. Totodată, ţinem să menţionăm că în legislaţia
Republicii Moldova există un şir de lacune vizavi de activitatea organizaţiilor neguvernamentale,
în special a celor implicate în domeniul protecţiei copilului şi a familiei cu copii. Astfel, deşi la
moment organizaţiile neguvernamentale sunt printre principalii prestatori de servicii sociale,
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legislaţia nu stabileşte un mecanism de acreditare a acestor instituţii.

De asemenea, e necesară eficientizarea coordonării măsurilor întreprinse de către
organizaţiile neguvernamentale la nivel naţional şi local, precum şi consolidarea parteneriatului
acestor organizaţii cu autorităţile administraţiei publice şi cu organizaţiile internaţionale care
activează în Republica Moldova. Realizarea acestor acţiuni ar permite desfăşurarea unor activităţi
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coerente în domeniul protecţiei copilului şi a familiei cu copii, inclusiv a celor aflaţi în dificultate.
2.3. Analiza ajutoarelor sociale ca formă de protecție social a familiilor afectate de
sărăcie

Situaţia creată reclamă stabilirea, prin intermediul reglementărilor legale, a unui mecanism

viabil de ajutorare a acestor categorii de persoane (în cazurile necesare anume de către asistenţi
sociali) care ar presupune identificarea corectă a riscurilor sociale care pot afecta membrii

societăţii, în special copiii, sau alte categorii de persoane care au nevoie de susţinere.
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Sărăcia în Republica Moldova se măsoară folosind cheltuielile de consum și pragul absolut

de sărăcie (format din două componente: alimentară și nealimentară), care se calculează într-un an
specific și include valoarea monetară a coșului de consum, considerat a fi furnizat necesități
minime de bază, acceptabile la nivel național. Indicatorii sărăciei au fost calculați conform
metodologiei revizuite2, aprobată prin Decizia directorului general al Biroului Național de
Statistică nr. 56 din 24 august 2018, completată prin decizia BNS nr. 15 din 2 iulie 2020. În tabelul
2.1. sunt redate date statistice în dinamică a nivelului de sărăcie constatat în republica Moldova.
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Pragul sărăciei absolute (lei)
Total populaţie
Mediul urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Mediul rural

2018

2019(i)

1.939,3

1.998,4

2.095,1

27,7

23,0

25,2

11,8
8,4
16,6
38,8

10,6
6,7
16,5
31,6

11,2
4,9
19,7
34,5

31,1
36,6
33,8
7,5
3,87

28,4
28,7
28,8
4,7
3,09

27,7
29,8
40,4
4,4
3,68

1,20

1,10

0,85

1,02

1.564,0

1.611,7

1.689,7

11,0

8,7

10,7

1,07

1,10

1.257,0 1.378,9 1.467,2
Rata sărăciei extreme, %
12,8
10,5
10,4
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Total populaţie

2017
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Nord
Centru
Sud
mun. Chișinău
Profunzimea sărăciei
absolute, %
Severitatea sărăciei absolute,
%
Sărăcia extremă
Pragul sărăciei extreme (lei)

2015
2016
Sărăcia absolută
1.558,6 1.709,8 1.819,2
Rata sărăciei absolute, %
29,5
25,4
26,4
Mediul de reședință
15,6
11,2
11,6
8,3
5,2
6,5
24,6
19,0
18,2
39,5
35,6
37,1
Regiuni statistice
31,9
26,5
30,5
38,5
35,6
35,7
35,1
30,9
30,8
10,7
6,9
6,5
4,25
3,70
3,82
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Conform sondajului bugetar pe gospodării din 2019, gospodăriile cu copii sub 18 ani

reprezintă 31,6% din toate gospodăriile din Republica Moldova. Aproximativ 60% din

gospodăriile cu copii se află în mediul rural. Gospodăriile cu un copil prevalează - 47,1% din
totalul gospodăriilor, urmate de gospodăriile cu doi copii - 39,5%, iar cele cu trei sau mai mulți
copii - respectiv 13,4%. Ponderea gospodăriilor cu un copil este mai mare pentru gospodăriile din
mediul urban decât în mediul rural, în timp ce cazurile gospodăriilor cu 3 și mai mulți copii se
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întâlnesc mai des în mediul rural.

În funcție de tipul gospodăriei, acestea sunt alcătuite în general din cupluri familiale cu copii

(63,3%) și gospodării care se referă la categoria „alte gospodării cu copii”, care sunt cazurile
gospodăriilor formate din mai multe nuclee familiale (29,1%). Gospodăriile monoparentale
reprezintă 7,6% din numărul total al gospodăriilor cu copii. În mediul urban, ponderea
gospodăriilor monoparentale este cu 4,8 puncte procentuale mai mare decât în mediul rural. Există
o situație similară pentru cuplurile familiale cu copii, care sunt mai frecvente în zonele urbane.
Totuși, mai multe gospodării cu copii se găsesc în mediul rural (Figura 2.1.).
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Figura 2.1. Distribuția gospodăriilor cu copii după tipul gospodăriei și zona de reședință, 2019,%
Tipul și structura gospodăriilor cu copii determină, de asemenea, dimensiunea medie a
gospodăriei. Astfel, în 2019 dimensiunea medie a unei gospodării cu copii a fost de 3,9 persoane,
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cu o diferență între zonele urbane - 3,7 persoane și zonele rurale - 4,2 persoane. Dimensiunea
gospodăriei și numărul copiilor din gospodărie sunt câțiva dintre factorii care determină nivelul
vulnerabilității gospodăriei în general și a celor cu copii. Defalcarea gospodăriilor cu copii, în
funcție de nivelul lor de bunăstare, arată cu cât chintila este mai bogată, cu atât este mai mic
numărul gospodăriilor cu copii. Astfel, 23,2% din gospodăriile cu copii se află în chintila I (20%
din populația cu cel mai mic venit), în comparație cu 18,2% din gospodăriile din chintila V (20%
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din categoria cu cel mai mare venit). Situația gospodăriilor urbane cu copii este diferită de
gospodăriile rurale. În timp ce în zonele urbane creșterea bunăstării gospodăriilor determină
creșterea ponderii gospodăriilor cu copii de la 8,7% pentru gospodăriile pentru chintila I la 31,2%
pentru chintila V, tendința în zonele rurale este inversată. Din toate gospodăriile rurale cu copii,
34,6% se află în categoria cu cel mai mic venit și doar 8,1% aparțin categoriei cu cel mai mare
venit. Venitul gospodăriilor determină nu numai statutul lor socio-economic, ci și nivelul de
vulnerabilitate al acestora. Veniturile gospodăriilor cu copii sunt diferite ca mărime și structură în
comparație cu veniturile obținute de gospodăriile fără copii. Veniturile gospodăriilor cu copii sunt
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substanțial mai mici decât veniturile gospodăriilor fără copii. În medie, în 2019 venitul disponibil
al gospodăriilor cu copii s-a ridicat la 2449,1 lei pe persoană în fiecare lună, comparativ cu 3320,4

lei pentru gospodăriile fără copii. În plus, venitul mediu disponibil pe persoană pentru toate

categoriile de gospodării din țară a constituit 2880,6 lei.
Conform art. 9 din Legea asistenţei sociale a Republicii Moldova, prestaţiile de asistenţă

socială se pot exprima în bani şi în natură, indicându-se totodată c ă asistenţa socială poate fi
acordată şi indirect, sub formă de gratuităţi sau reduceri la procurarea unor bunuri sau la plata unor
servicii curente ce ţin de locuinţă, sub formă de scutiri sau reduceri de impozite.
Prestaţiile în bani constituie cea mai răspândită formă a asistenţei sociale, numărul lor fiind
condiţionat şi de nivelul de trai al populaţiei. Astfel, la noi în republică sărăcia care a afectat o
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mare parte a populaţiei, impune statul să intervină prin diferite modalităţi în scopul înlăturării sau
minimalizării consecinţelor diferitelor riscuri sociale. Mărimea medie a pensiei pentru limită de
vârstă la 01.01.2020 a constituit 1843,0 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 12,1%, iar,
comparativ cu ultimii cinci ani, aceasta s-a majorat cu 54,6%. Mărimea medie a pensiei pentru
limită de vârstă în cazul bărbaţilor a constituit 2157,8 lei, comparativ cu 1711,6 lei în cazul
femeilor. Astfel, disparitatea de gen în cazul pensiilor pentru limită de vârstă a constituit 20,7%,
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comparativ cu valoarea de 17,8% la începutul anului 2016.
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Figura 2.1. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă
Sursa: Vârstnicii în Republica Moldova în anul 2019,
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6767
Valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari, în anul 2019, a constituit 1707,4

lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 8,5%. Minimul de existenţă pentru pensionari diferă
în funcţie de mediul de reşedinţă. Astfel, pentru pensionarii din oraşele mari acesta a constituit
1946,9 lei, comparativ cu 1717,5 lei pentru cei din alte oraşe şi 1623,9 lei pentru pensionarii de la
sate. Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă a permis acoperirea valorii minimului de
existenţă pentru pensionari în proporţie de 107,9% în anul 2019, comparativ cu 82,9% în anul
2015. Însă, mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă în sectorul agricol a acoperit valoarea
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minimului de existență în proporție de doar 84,8%, comparativ cu sectorul non-agricol – 119,6%.

Figura 2.1. Valoarea minimului de existență pentru pensionari 2015-2019
Sursa: Vârstnicii în Republica Moldova în anul 2019,
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6767
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Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă acoperă minimul de existență pentru
pensionari în proporție de 63%. Cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă la 01.01.2020
a constituit 1079,3 lei și a permis acoperirea valorii minimului de existență pentru pensionari în
proporție de 63,2%. Pe de altă parte, circa 23,4% din pensionari pentru limita de vârstă erau
angajați în câmpul muncii la momentul stabilirii pensiei.
Cei mai mulți vârstnici, beneficiari de îngrijire la domiciliu, trăiesc în mediul rural. În
anul 2019, conform datelor Agenției Naționale Asistență Socială au activat circa 2,1 mii lucrători
sută din beneficiari au fost din mediul rural.
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sociali, care au prestat servicii de îngrijire la domiciliu pentru 18,5 mii de beneficiari. Circa 71 la
Pe parcursul anului 2019, în țară au activat 67 cantine de ajutor social, înfiinţate de
autorităţile administraţiei publice locale, care au deservit 13,3 mii persoane, dintre care 2,7 mii
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persoane au beneficiat de acest serviciu la domiciliu. În afară de aceasta, persoanele în vârstă

ZA

beneficiază și de alte prestaţii, ajutoare şi servicii sociale conform legislației în vigoare.

Figura 2.3. Asistența socială acordată persoanelor vârstnice cu dizabilități la domiciliu 2015-2019
Sursa: Vârstnicii în Republica Moldova în anul 2019,
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6767

În afară de aceasta, persoanele în vârstă beneficiază și de alte prestaţii, ajutoare şi servicii
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sociale cum ar fi: ajutorul social pentru perioada rece a anului, suport financiar pentru pensionarii
a căror pensie nu depăşeşte pragul de 1500 lei, alocaţii lunare pentru participanţii la cel de-al doilea
război mondial, victime ale represiunilor politice, ajutoare de deces, alocaţii lunare pentru
persoanele cu merite deosebite faţă de stat, compensaţii lunare pentru transport, bilete de tratament
de recuperare/reabilitare medicală, etc.
Un loc important printre prestaţiile în bani îl ocupă cele familiale, care reprezintă principalul

instrument al politicilor familiale şi urmăresc să asigure familiei protecţie, condiţii de perpetuare

şi dezvoltare care să-i permită să-şi exercite plenar funcţiile. În plan internaţional, problema
prestaţiilor familiale a fost abordată în Recomandarea nr. 67/1944 a Organizaţiei Internaţionale a
Muncii.
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Potrivit legislaţiei Republicii Moldova, prestaţiile băneşti de asistenţă socială oferite
copilului sau familiei cu copii includ:
1. indemnizaţia unică la naşterea copilului, indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea
copilului până la vîrsta de 1,5 ani, indemnizaţia lunară pentru întreţinerea copilului de la 1,5
până la 16 ani, inclusiv a copiilor aflaţi sub tutelă sau curatelă, alocaţia socială pentru copiii
care şi-au pierdut întreţinătorul, alocaţia socială pentru copiii invalizi în vîrstă de până la 16
ani;
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2. alocaţia socială pentru invalizii din copilărie care au vîrsta cuprinsă între 16 şi 18 ani;

3. alocaţia socială pentru îngrijirea la domiciliu a unui copil invalid în vîrstă de până la 16 ani cu
severitatea I,
între 16 şi 18 ani;
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4. alocaţia pentru îngrijire acordată invalizilor din copilărie de gradul I care au vîrsta cuprinsă
5. compensaţia nominativă, compensaţia bănească anuală egală cu costul mediu al unui bilet de
tratament balneosanatorial în cazul imposibilităţii de acordare a unui astfel de bilet copiilor
născuţi după 1986 ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. „Cernobâl”;
6. ajutorul material anual copiilor care şi-au pierdut întreţinătorul în urma avariei de la C.A.E.
„Cernobâl”;
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7. alocaţia lunară de stat pentru copiii participanţilor la cel de-al doilea război mondial sau la
acţiuni de luptă în timp de pace din rândurile militarilor, căzuţi la datorie, copiilor
participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. „Cernobâl”, decedaţi, sau ai

invalizilor de război decedaţi;

8. indemnizaţia pentru copiii aflaţi sub tutelă sau curatelă, indemnizaţia pentru copiii înfiaţi;
9. prestaţiile băneşti unice acordate după absolvirea instituţiei de învăţământ copiilor rămaşi fără
ocrotire părintească, prestaţiile băneşti pentru copiii din cadrul caselor de copii de tip familial,
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ajutoarele din cadrul surselor bugetelor locale, fondului de susţinere socială a populaţiei,
donatorilor externi sau interni.
Diferitele denumiri ale prestaţiilor băneşti acordate copilului sau familiei cu copii pe care le-

am enumerat mai sus (indemnizaţii, alocaţii, compensaţii, ajutoare materiale) nu întotdeauna sunt

definite în actele normative în vigoare sau conţinutul lor are un sens imprecis, necesitând o nouă
abordare. Astfel, Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate
familiilor cu copii, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la
indemnizaţiile adresate familiilor cu copii, nu conţine noţiunea de „indemnizaţie”, Legea
Republicii Moldova privind alocaţiile sociale de stat pentru unele categorii de cetăţeni stabileşte,
în art. 1, că alocaţia socială de stat constituie o sumă de bani achitată lunar sau o singură dată din
bugetul de stat persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru obţinerea dreptului la pensie
44

conform Legii Republicii Moldova privind pensiile de asigurări sociale de stat, iar Legea
Republicii Moldova cu privire la protecţia socială specială a unor categorii de populaţie, în art. 1,
abordează compensaţia nominativă ca plată în bani în schimbul înlesnirilor stabilite anterior.
În funcţie de sursa de finanţare a prestaţiilor, există: prestaţii finanţate din bugetul de stat;
prestaţii finanţate din bugetele locale; prestaţii finanţate de diferiţi donatori. Prestaţiile finanţate
din bugetul de stat sunt de regulă: indemnizaţiile, alocaţiile, compensaţiile, iar cele finanţate din
bugetele locale sau din sursele diferiţilor donatori – ajutoarele materiale.
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În acest context, se impune remarcarea faptului că în prezenta lucrare nu vor fi supuse
analizei prestaţiile de asigurări sociale achitate din bugetul de asigurări sociale. Dacă prestaţiile
băneşti de asistenţă socială au un caracter necontributoriu, cele de asigurări sociale se stabilesc, de
regulă, persoanelor care au achitat contribuţii de asigurări sociale.
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De exemplu, indemnizaţia de maternitate se va acorda doar persoanelor asigurate, cuantumul
acesteia fiind în raport direct cu venitul asigurat confirmat. În baza acestui fapt, indemnizaţia de
maternitate, indemnizaţia unică la naşterea copilului acordată persoanelor asigurate şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului până la împlinirea vîrstei de 3 ani, nu vor
fi abordate în cadrul prezentei lucrări. În funcţie de riscul social ale cărui consecinţe necesită
minimalizare sau înlăturare, constatăm prestaţii stabilite la naşterea copilului, prestaţii achitate în
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legătură cu îngrijirea şi educaţia acestuia, prestaţii achitate din cauza sărăciei, statutului de orfan,

disabilităţii etc. În funcţie de termenul de acordare, evidenţiem prestaţii unice, prestaţii lunare şi
anuale.

La prestaţiile băneşti unice se referă indemnizaţia unică achitată la naşterea copilului, la

prestaţiile lunare – alocaţia pentru copiii invalizi, în vîrstă de până la 16 ani, iar la prestaţiile anuale
se atribuie compensaţia bănească anuală egală cu costul mediu al unui bilet de tratament
balneosanatorial în cazul imposibilităţii de acordare a unui astfel de bilet copiilor născuţi după
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1986 ai participanţilor la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. „Cernobâl” şi ajutorul
material anual copiilor care şi-au pierdut întreţinătorul în urma avariei de la C.A.E. „Cernobâl”.
În baza faptelor relatate mai sus, tragem concluzia că prestaţiile băneşti de asistenţă socială

acordate copilului sau familiei cu copii pot îmbrăca o mare diversitate de forme, fiind diferite ca
sumă, destinaţie, arie de cuprindere şi condiţii de acordare. Totodată, toate prestaţiile au drept scop
susţinerea pesoanelor social-vulerabile, modul de stabilire şi plată a lor este prevăzut de lege, iar
plata unei astfel de prestaţii nu este condiţionată de achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de
stat. Pe lângă prestaţiile băneşti de asistenţă socială, copiii, familiile cu copii se pot bucura şi de
anumite prestaţii în natură sau indirecte.
Conform prevederilor art. 5 din Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere

socială a populaţiei a Republicii Moldova, mijloacele acestui fond se utilizează pentru satisfacerea
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cerinţelor în produse alimentare şi mărfuri industriale de primă necesitate, în medicamente şi
articole protetico-ortopedice şi pentru achitarea serviciilor medicale.
Pot fi oferite prestaţii în natură şi de către diferiţii donatori privaţi împuterniciţi de stat să
desfăşoare astfel de activităţi. Prestaţiile indirecte se pot realiza sub diferite forme: scutiri la plata
anumitor impozite, gratuităţi sau reduceri la procurarea anumitor bunuri sau la prestarea diferitelor
servicii. Această realitate este condiţionată de faptul că la momentul actual în Republica Moldova
nu există un buget separat destinat asistenţei sociale. Astfel, anual bugetul de stat transferă la
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bugetul de asigurări sociale de stat banii destinaţi pentru achitarea prestaţiilor băneşti de asistenţă
socială, şi anume: indemnizaţii, alocaţii şi compensaţii. Celelalte prestaţii de asistenţă socială sunt
finanţate din Fondul de susţinere socială a populaţiei al Republicii Moldova sau din alte surse
gestionate, de regulă, prin intermediul Secţiei raionale asistenţă socială şi protecţie a familiei. Deşi,

.M

în Republica Moldova există diverse prestaţii băneşti oferite copilului sau familiei cu copii, totuşi
acestea nu reuşesc să le asigure, în majoritatea cazurilor, nici un minimum de existenţă.
Conform pct. 2 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a minimumului de
existenţă aprobat de către Guvernul Republicii Moldova, cuantumul minimului de existenţă
reprezintă volumul consumului minimal de bunuri materiale şi servicii necesare pentru satisfacerea
necesităţilor primrdiale şi care asigură păstrarea sănătăţii şi susţinerea activităţii vitale a omului.

ZA

Acelaşi act normativ prevede că cuantumul minimumului de existenţă se determină în baza
competenţei acestuia, mărimilor prevăzute în articolele din care se compune şi datele statisticii de
stat cu privire la nivelul preţurilor de consum.

Printre prestaţiile băneşti un loc important îl ocupă indemnizaţiile adresate familiilor cu

copii, şi anume: indemnizaţia unică la naşterea copilului; indemnizaţia lunară pentru
creşterea/îngrijirea copilului până la împlinirea vîrstei de 1,5 ani; indemnizaţia lunară pentru
întreţinerea copilului cu vîrsta între 1,5 şi 16 ani.

TE

Indemnizaţia unică la naşterea copilului este una dintre primele indemnizaţii introduse în

fosta Uniune Sovietică. Iniţial ea se achita doar persoanelor supuse asigurării sociale de stat şi
persoanelor care îşi făceau studiile, întrerupând activitatea în câmpul muncii.
Această prestaţie era constituită din două părţi: prima se achita imediat după naştere, iar a

doua – treptat, în primele luni după naştere.
La momentul actual, indemnizaţia unică la naşterea copilului constituie un drept bănesc

acordat persoanelor care au copii, în scopul compensării unor cheltuieli suplimentare ce apar în
legătură cu naşterea copilului.
Indemnizaţia unică la naşterea copilului se stabileşte dacă a fost solicitată cel târziu în termen
de 12 luni de la naşterea copilului şi copilul a fost înregistrat la oficiul stării civile. Acest termen
a fost stabilit printr-o modificare recentă1, anterior el fiind doar de 6 luni.
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O bună parte din cetățenii Republicii Moldova posedă dubla cetățenie, mare majoritate a
celor cu dublă cetățenie dețin cetățenia română. De aceea considerăm important să specificăm că
o parte din cetățenii cu cetățănia României pot beneficia de ajutorul social acordat de statul roman.
Astfel, în România, conform art. 25 din Legea privind venitul minim garantat, mamele au dreptul
la alocaţie pentru fiecare dintre primii 4 copii născuţi vii.31
Indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului constituie un drept bănesc acordat
lunar mamei sau tatălui neîncadrat în câmpul muncii, până la vîrsta de 1,5 ani ai copilului. Scopul

D

acestei prestaţii este de a susţine lunar persoanele care au în îngrijire un copil.

În ceea ce priveşte indemnizaţia pentru persoanele neasigurate, care constituie subiect de
cercetare al prezentei lucrări, ea se stabileşte doar mamei sau tatălui neîncadraţi în câmpul muncii,
până la atingerea de către copil a vîrstei de 1,5 ani. În cazul în care ambii părinţi nu sunt încadraţi

.M

în câmpul muncii, prestaţia respectivă se stabileşte părintelui care de fapt îngrijeşte copilul.
Indemnizaţia lunară pentru creşterea/îngrijirea copilului se stabileşte de la naştere, dacă a fost
solicitată în termen de 12 luni de la naşterea copilului şi se plăteşte până la împlinirea de către
copil a vîrstei de 1,5 ani. Dacă ea a fost solicitată mai târziu de acest termen, se va achita retroactiv,
dar nu mai mult decât pentru 12 luni premergătoare datei adresării. În cazul adopţiei copilului sau
instituirii tutelei indemnizaţia se stabileşte din ziua adoptării hotărârii privind încuviinţarea

ZA

adopţiei sau instituirea tutelei. Cuantumul acestei indemnizaţii, conform pct. 2 c) din
Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii,
constituie 200 lei.

Spre deosebire de Republica Moldova, în România o astfel de prestaţie se stabileşte tuturor

familiilor cu copii până la 16 ani în vederea acoperirii nevoilor de creştere şi educare a acestor
copii. Principalul criteriu legal de acordare a acestei alocaţii este principiul universalităţii
prestaţiilor familiale, ea fiind destinată acoperirii nevoilor izvorâte din cheltuielile impuse de
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creşterea şi educarea copiilor. Important este faptul că acordarea acestei alocaţii nu este
condiţionată de venitul părinţilor sau al altei persoane care are în îngrijire copilul.
Indemnizaţia pentru întreţinerea copilului cu vîrste cuprinse între 1,5 şi 16 ani. Această

indemnizaţie se stabileşte, după cum am spus mai sus, familiilor care îngrijesc copii de la 1,5 până
la 16 ani (în cazul elevilor şcolilor, gimnaziilor, liceelor – până la absolvirea instituţiei respective),
precum şi mamelor solitare în cazul în care venitul total mediu lunar pentru fiecare membru al
familiei nu depăşeşte minimul de existență.
Dreptul la indemnizaţia respectivă se acordă, pentru un semestru calendaristic, cu excepţia

când ea a fost solicitată pe parcursul semestrului, în acest caz dreptul stabilindu-se din luna

31

Bădescu Ilie. Legea serviciului social comunitar // Revista de asistenţă socială, 2004, nr.1, p. 20.
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adresării până la începutul semestrului calendaristic următor. În cazul deţinătorilor de terenuri cu
destinaţie agricolă (cu excepţia formelor de gospodărire în comun), dreptul la indemnizaţie se
stabileşte pentru un an calendaristic, cu excepţia când ea a fost solicitată pe parcursul anului, în
acest caz dreptul stabilindu-se din luna adresării până la începutul anului calendaristic următor.
Mamei solitare, în cazul în care ea se căsătoreşte, dar copilul nu este adoptat de soţul acesteia,
dreptul la indemnizaţie se păstrează, iar în cazul în care paternitatea este recunoscută în
conformitate cu legislaţia în vigoare, indemnizaţia se recalculează ca pentru familiile complete.
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La stabilirea dreptului la indemnizaţie, pensiile alimentare primite se includ în venitul total,
iar cele plătite se exclud. Venitul total al familiei însumează veniturile tuturor membrilor
gospodăriei casnice, obţinute pe parcursul semestrului ce precedează luna solicitării indemnizaţiei.
În cazul deţinătorilor de terenuri cu destinaţie agricolă, inclusiv a arendatorilor şi arendaşilor, ca
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bază de calcul serveşte venitul total al familiei, realizat în anul calendaristic precedent celui în care
se stabileşte indemnizaţia. În cazul în care ambii părinţi nu sunt încadraţi în muncă, dar sunt
deţinători de terenuri agricole, pe care le dau în arendă (unei persoane fizice sau juridice), în baza
unui contract, venit al familiei se consideră suma care li se achită conform contractului de arendă.
În venitul total al familiei se includ şi veniturile persoanelor care nu sunt în relaţii matrimoniale,
dar duc o gospodărie comună, locuiesc şi educă împreună copiii. Venitul total mediu lunar pentru
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un membru al familiei se stabileşte împărţind suma venitului total al familiei pe semestru la şase
(în cazul calculării venitului total al familiei pentru un an – la doisprezece), cifra obţinută se
împarte la numărul de membri. În acest caz se iau în calcul următorii membri: soţia, soţul, copiii,
care nu au atins vîrsta de 18 ani (elevii şcolilor, gimnaziilor, liceelor – până la absolvirea instituţiei

respective), alte persoane care duc o gospodărie comună şi al căror venit a fost luat în calcul, cu
excepţia invalizilor din copilărie de gradele I şi II (în cazul în care nu sunt încadraţi în câmpul
muncii) şi a copiilor care se află la întreţinerea statului. Indemnizaţiile se plătesc în numerar unuia
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dintre părinţi (altei rude care de fapt îngrijeşte copilul sau tutorelui, curatorului).
Dacă acest termen a fost depăşit, indemnizaţia se stabileşte conform regulilor generale. La

cerere, Casa teritorială de asigurări sociale de la locul vechi de trai al beneficiarului, transmite
dosarul la Casa teritorială de la locul nou de trai, indicând ultima lună în care i-a fost plătită

indemnizaţia. Sumele indemnizaţiei stabilite, dar neprimite la timp din vina beneficiarului, pot fi

solicitate timp de trei ani premergători datei adresării, iar cele neachitate la timp din vina organului,
care stabileşte şi plăteşte indemnizaţia, se plătesc retroactiv fără nici o limitare a termenului.
Sumele plătite în plus din vina beneficiarului (falsificarea unor date, tăinuirea unor circumstanţe
etc.) se reţin lunar, în baza deciziei directorului Casei teritoriale de asigurări sociale, în mărime ce
nu depăşeşte 20% din cuantumul indemnizaţiei.
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În cazul în care plata indemnizaţiei încetează, sumele plătite în plus se reţin în baza hotărârii
instanţei judecătoreşti. Sumele plătite în plus din vina organului care stabileşte şi plăteşte
indemnizaţia nu se recuperează din contul beneficiarului. Surplusul achitat se percepe de la
persoana culpabilă de prezentarea actelor false, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Pentru perioada aflării copilului într-o instituţie socială, unde îi este asigurată întreţinerea
completă din partea statului (hrana, cazarea, îmbrăcămintea etc.), indemnizaţia nu se plăteşte, iar
în cazul în care copilul a fost luat în familie pentru o perioadă de cel puţin o lună, indemnizaţia se
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stabileşte în baze generale. La apariţia circumstanţelor care ar avea ca urmare anularea sau reluarea
dreptului la stabilirea şi plata indemnizaţiei (înfierea copilului, recunoaşterea paternităţii, decesul
copilului, creşterea venitului familiei, împlinirea vîrstei de 16 ani, absolvirea instituţiei respective
condiţiile respective.

.M

etc.), plata indemnizaţiei încetează sau este reluată din luna următoare celei în care au apărut
Din cele relatate concluzionăm că indemnizaţiile adresate familiilor cu copii constituie
principalele prestaţii băneşti şi, cu toate că mărimea lor este nesemnificativă în raport cu
cheltuielile suportate la îngrijirea copilului (Anexa 3), acestea au drept scop susţinerea familiilor
cu copii.

Pe parcursul anului 2019, numărul beneficiarilor (mame, tați și alte persoane) de

ZA

indemnizații unice la nașterea și pentru creșterea copilului, a constituit 85 mii beneficiari (mai mult
cu 9,0% față de anul 2015), inclusiv 46,9 mii persoane asigurate și 38,1 mii persoane neasigurate.
Numărul copiilor pentru care au fost oferite aceste indemnizații a fost de 88,6 mii copii.
Începând cu 1 ianuarie 2019, mărimea medie a indemnizației unice la nașterea copilului a

constituit 6303 lei, iar începând cu 1 iulie 2019 - 7911 lei. În cazul indemnizaţiei lunare pentru

persoanele asigurate, acordată pentru îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani, aceasta
a constituit 1846,5 lei, faţă de 696,4 lei în cazul persoanelor neasigurate, acordată pentru îngrijirea
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copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani. În anul 2019, din cele 46,9 mii persoane asigurate
care au beneficiat de această indemnizaţie, 39,4 mii persoane au fost mame, 7,1 mii persoane - tați
și 0,3 mii alte persoane. În cazul persoanelor neasigurate, din cei 38,1 mii beneficiari, 37,8 mii
beneficiari au fost mame, 206 persoane - tați și 25 – alte persoane.
Indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului acoperă minimul de existență în cazul

persoanelor asigurate, dar nu și în cazul persoanelor neasigurate. În ultimii 5 ani, mărimea
minimului de existenţă pentru copii a crescut cu 17,0%. Astfel, valoarea minimului de existenţă,
în anul 2019, a constituit în total pentru copii – 1927,0 lei, inclusiv 771,7 lei pentru copiii de până
la 1 an, 1682,9 lei pentru copii în vârstă de 1-6 ani și 2197,8 lei pentru cei cu vârsta de 7-17 ani.
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Indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la 3 ani, în cazul persoanelor asigurate
a depăşit minimul de existenţă, stabilit pentru copiii în vârstă de până la 1 an de 2,4 ori și în același
timp a acoperit minimul de existenţă pentru copii în vârstă de 1-6 ani în proporție de 109,7%.32
Tabelul 2.2. Raportul dintre indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului şi minimul de
existenţă pentru copii, 2015-2019
2015

2016

2017

2018

2019

175,7
66,8

181,9
79,6

192,7
77,2

219,1
75,8

239,3
90,2

81,6
31,0

84,1
36,8

88,8
35,6

101,4
35,0

104,6
82,9
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Raportul dintre indemnizaţia lunară pentru
îngrijirea copilului şi minimul de existenţă pentru
copii în vârstă de până la 1 an, %
persoane asigurate (până la 3 ani)
persoane neasigurate (până la 2 ani)
Raportul dintre indemnizaţia lunară pentru
îngrijirea copilului şi minimul de existenţă pentru
copii în vârstă de 1- 6 ani, %
persoane asigurate (copii până la 3 ani)
persoane neasigurate (copii până la 2 ani)
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Însă, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani, acordată
persoanelor neasigurate, a acoperit minimul de existență stabilit pentru copiii de până la 1 an în
proporție de 90,2% și minimul de existență stabilit pentru copiii de 1- 6 ani în proporție mult mai
mică - 41,4%.

Cei mai mulți copii care beneficiază de alocații sociale de stat sunt copiii cu dizabilități
severe. În anul 2019, 10,7 mii copii cu dizabilități au beneficiat de alocaţii sociale de stat, 45,5%

ZA

fiind copii cu dizabilităţi severe. Mărimea medie a alocaţiei lunare pentru copiii cu dizabilităţi a

constituit 737,5 lei, majorându-se de 1,6 ori, comparativ cu anul 2015. Beneficiari de alocaţii
pentru pierderea întreţinătorului au fost circa 6,1 mii copii, mărimea alocaţiei lunare constituind
599,6 lei, fiind la fel, de 1,6 ori mai mare comparativ cu anul 2015.

Tabelul 2.3. Numărul copiilor beneficiari de alocaţii sociale de stat și mărimea medie a alocației
lunare, 2015-2019

TE

Numărul beneficiarilor, persoane
Copii cu dizabilităţi în vârstă de
până la 18 ani
inclusiv: severă
accentuată
medie
Copii care şi-au pierdut
întreţinătorul
Mărimea medie a alocaţiei lunare, lei
Copii cu dizabilităţi în vârstă de
până la 18 ani
inclusiv: severă
accentuată

2015

2016

2017

2018

2019

12 943

11 746

11 676

10 635

10 684

5 398
5 205
2 340
4 324

5 114
4 602
2 030
4 509

5 032
4 544
2 100
4 993

4 796
3 899
1 940
5 488

4 865
3 735
2 084
6 091

452,4

503,0

562,5

702,2

737,5

487,5
470,2

539,5
522,2

615,2
574,7

767,5
716,6

808,2
756,0

32

Situaţia copiilor în Republica Moldova în anul 2019,
https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6662
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medie
Copii care şi-au pierdut
întreţinătorul

331,7
364,4

367,5
402,0

410,1
436,7

511,8
577,4

539,3
599,6

Numărul copiilor aflați în situații de risc este în creștere, cei mai vulnerabili fiind copiii
din mediul rural. Conform datelor Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, la sfârșitul
anului 2019, au fost luaţi la evidenţă circa 10,9 mii copii aflați în situații de risc, 72,6% dintre
aceștia fiind din mediul rural. Totodată, în numărul copiilor aflați în situație de risc au predominat
băieții, constituind 51,1%. Aproape fiecare al doilea copil (49,8%) avea vârsta de 7-15 ani, 23,7%

D

aveau vârsta de 3-6 ani, 17,1% - vârsta de 16-17 ani și 9,4% - vârsta de 0-2 ani. Din numărul
copiilor aflați în situații de risc, 238 copii erau copii cu dizabilități.

În anul 2019, s-au înregistrat 755 copii supuși violenței, cu 22,7% mai puțin față de anul
2018). În structura acestora, 51,2% erau din mediul urban, iar 50,5% erau băieți.
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Numărul copiilor neglijați2, în anul 2019, a constituit 8,6 mii copii. Cel mai des victime ale
neglijenței au fost copiii în vârstă de 7-15 ani (49,1%).

Analizând aceste date statistice, accentuăm necesitatea realizării unor politici sociale mai
eficiente în domeniul protecţiei familiei cu copii.

O categorie a prestaţiilor băneşti oferite copilului sau în unele cazuri persoanei care are în
îngrijire un copil sunt alocaţiile sociale de stat.

ZA

Alte categorii de prestaţii de asistenţă socială acordate copilului sau familiei cu copii.
Scăderea nivelului de trai al populaţiei Republicii Moldova a condiţionat adoptarea unui şir de acte
normative care, pe lângă indemnizaţiile acordate familiilor cu copii şi alocaţiile sociale de stat pe

care le-am abordat mai sus, reglementează şi alte categorii de prestaţii venite să contribuie la
anihilarea consecinţelor diferitelor riscuri sociale. Printre acestea se evidenţiază compensaţiile
nominative – prestaţii băneşti destinate susţinerii populaţiei la achitarea serviciilor comunale în

urma majorării tarifelor pentru aceste servicii în schimbul înlesnirilor stabilite anterior.
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În conformitate cu art. 3 din Legea Republicii Moldova cu privire la protecţia socială

specială a unor categorii de populaţie şi cu pct. 1 din Hotărârea Guvernului Republicii Moldova
cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie, aceste prestaţii se
acordă: invalizilor din copilărie (în cazul nostru de la 16 la 18 ani); copiilor invalizi sub 16 ani;
copiilor până la atingerea vîrstei de 18 ani ai celor căzuţi la datorie şi ai celor decedaţi în urma
participării la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl; familiilor cu 4 sau mai mulţi copii.
Acestor beneficiari li se acordă următoarele categorii de prestaţii: compensaţii pentru plata

serviciilor comunale (încălzirea centralizată, gazele naturale utilizate pentru aragaze, apa rece şi
caldă); serviciile de canalizare, salubrizare (evacuarea deşeurilor menajere solide şi lichide),

ascensoare, deservirea blocului sau chiria; pentru energie electrică, inclusiv cea utilizată pentru
plitele electrice din apartamentele (casele) dotate cu acestea; pentru gazele naturale utilizate pentru
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încălzire; pentru gazul lichefiat în butelii pentru pregătirea bucatelor; pentru cărbune şi lemn de
foc.
Compensaţiile nominative se stabilesc şi se calculează în baza următoarelor normative: la
plata pentru energia electrică - pornind de la costul consumului normativ lunar de 60 kwh la un
contor; la plata pentru energia electrică în apartamentele (casele) dotate cu plite electrice – pornind
de la costul consumului normativ lunar de 100 kwh la un contor; la plata pentru încălzirea
centralizată sau cu gaze naturale – pornind de la costul încălzirii pentru 30 m2 de suprafaţă totală
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pentru o persoană beneficiară de compensaţie nominativă, indiferent de faptul cine este
proprietarul apartamentului (casei), pentru procurarea cărbunelui şi a lemnului de foc, anual –
pornind de la nivelul limită al preţurilor aprobate de Guvern, în mărime de 50 la sută din costul
unei tone de cărbune şi 1 m3 de lemn.
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Cuantumul compensaţiei se determină procentual în funcţie de categoria de beneficiari.
Astfel, pentru invalizii din copilărie de gradul I şi II (în cazul nostru de la 16 până la 18 ani); pentru
copiii invalizi sub 16 ani; pentru copiii până la atingerea vîrstei de 18 ani ai celor căzuţi la datorie
şi ai celor decedaţi în urma participării la lichidarea consecinţelor avariei de la Cernobâl; pentru
familiile cu 4 sau mai mulţi copii ea se va achita în mărime de 50 %, iar pentru invalizii din
copilărie de gradul III în mărime de 25 %.
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Compensaţiile nominative se stabilesc în baza următoarelor documente: paşaportul,

buletinul de identitate sau certificatul de naştere; certificatul eliberat de întreprinderea municipală

ce se ocupă de gestionarea fondului locativ sau primărie, de cooperativele de construcţie a
locuinţelor şi asociaţiile de locatari ai apartamentelor privatizate, de întreprinderile, la balanţa
cărora se află fondurile locative şi căminele, de întreprinderile de gazificare, autosalubrizare, de
direcţiile teritoriale de producţie ale gospodăriei apeduct-canalizare şi de alte întreprinderi
prestatoare de servicii cu indicarea modului de încălzire a locuinţei (casei) şi a tuturor serviciilor
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de care se foloseşte beneficiarul; legitimaţia şi certificatul eliberate de către organele
corespunzătoare, ce confirmă evidenţa beneficiarului şi dreptul lui la acordarea compensaţiei;
extrasul din contul personal sau cartea de imobil, eliberat în mod necondiţionat de către
organizaţiile locative sau primării la locul de trai, de cooperativele de construcţie a locuinţelor şi
asociaţiile de locatari ai apartamentelor privatizate, de întreprinderile la balanţa cărora se află
fondurile locative şi de căminele pentru invalizii din copilărie şi copiii până la atingerea vîrstei de

18 ani ai persoanelor căzute la datorie şi ai celor decedate în urma participării la lichidarea
consecinţelor avariei de la Cernobâl.
Cererea pentru stabilirea compensaţiilor nominative, cu anexarea documentelor necesare, se
depune de către beneficiar personal, nemijlocit la Casa teritorială de asigurări sociale sau prin
intermediul primăriei. Actele depuse la primărie pentru stabilirea compensaţiilor nominative sunt
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verificate, înregistrate şi transmise de către reprezentantul acesteia în termen de 5 zile la Casa
teritorială de asigurări sociale.
Dacă familia este alcătuită din câteva persoane beneficiare de compensaţie, aceasta se acordă
fiecărui beneficiar, indiferent de faptul cine este proprietarul casei. La plata pentru energia termică,
apa caldă şi gazele naturale utilizate pentru încălzire, compensaţiile se stabilesc pe o perioadă de
5 luni. În cazul în care beneficiarul se raportează la două sau mai multe categorii de persoane
beneficiare de compensaţii nominative, lui i se acordă o singură compensaţie, la alegere. Pentru
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familiile care au în componenţa lor câţiva beneficiari de compensaţii nominative, compensaţia la
plata pentru serviciile comunale se stabileşte pentru fiecare beneficiar.

În cazul schimbării locului permanent de trai, la noul loc compensaţiile nominative se
stabilesc din luna următoare celei din care au fost suspendate compensaţiile nominative la locul
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precedent de trai, dar nu mai mult de 6 luni. În caz contrar, compensaţiile nominative se stabilesc
din luna prezentării tuturor documentelor necesare. La stabilirea compensaţiilor nominative la noul
loc de trai este necesară anexarea obligatorie a certificatului (eliberat de organele teritoriale de
asigurări sociale), cu indicarea perioadei pentru care i s-au stabilit compensaţii nominative la locul
precedent de trai. În cazul în care beneficiarului i s-au stabilit compensaţiile nominative în baza
documentelor prezentate, iar ulterior a fost prezentat un certificat cu privire la schimbarea modului
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de încălzire sau a suprafeţei de încălzire, sau cu privire la modificarea altor servicii comunale,
recalcularea compensaţiilor nominative se efectuează din luna prezentării documentelor
respective.

Conform art. 9 din Legea Republicii Moldova privind protecţia socială a cetăţenilor care au

avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl, copiilor participanţilor la lichidarea

consecinţelor avariei de la CAE Cetnobâl li se va achita, în cazul decesului părintelui, o

compensaţie unică. Plata acesteia se va realiza doar în cazurile în care ea a fost stabilită anterior
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datei decesului persoanei care a participat la lichidarea consecinţelor avariei de la Cetnobâl în
conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova despre aprobarea Regulamentului
privind modul de plată a compensaţiei unice pentru prejudiciul adus sănătăţii invalizilor din rândul
participanţilor la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl şi la experienţele nucleare,
avariilor cu radiaţie ionizată şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare
Copiilor participanţilor la cel de-al doilea război mondial sau la acţiuni de luptă în timp de

pace din rândurile militarilor, căzuţi la datorie, copiilor participanţilor la lichidarea consecinţelor
avariei de la C.A.E. „Cernobâl” , decedaţi, sau ai invalizilor de război decedaţi li se achită conform

Legii Republicii Moldova cu privire la protecţia socială suplimentară a invalizilor de război, a
participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a familiilor lor o alocaţie lunară de stat în
mărime de 100 lei.
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Copiilor rămaşi fără ocrotire părintească luaţi sub tutelă sau curatelă, precum şi copiilor
înfiaţi conform pct. 10 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la protecţia copiilor
şi familiilor socialmente vulnerabile, li se stabilesc şi li se acordă, de către primăriile oraşelor
(municipiilor), satelor (comunelor) şi Comitetul executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia
(Gagauz-Yeri), din mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, indemnizaţii pentru
fiecare copil. Aceste prestaţii se stabilesc indiferent de pensii şi alte indemnizaţii pe care le
primeşte minorul.

D

În scopul susţinerii copiilor educaţi în casele de copii de tip familial, Hotărârea Guvernului
Republicii Moldova cu privire la normele de asigurare materială a copiilor orfani şi celor rămaşi
fără ocrotire părintească din casele de copii de tip familial stabileşte achitarea alocaţiilor anuale
pentru asigurarea caselor de copii de tip familial, inclusiv pentru procurarea inventarului necesar,

.M

îmbrăcămintei, încălţămintei, rechizitelor şcolare, obiectelor de igienă şi medicamentelor în
mărime de 1000 lei pentru fiecare copil.

De asemenea, se achită alocaţii lunare în mărime de 180 lei pentru întreţinerea copilului şi
de vîrstă şcolară în mărime de 200 lei pentru cei de vîrstă preşcolară. La împlinirea vîrstei de 18
ani fiecărui copil care nu învaţă în instituţii de învăţământ secundar profesional şi superior i se
stabileşte o indemnizaţie unică în sumă de 1000 lei ce se virează pe contul personal al copilului,
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deschis în instituţiile bancare. Acelaşi act normativ stabileşte acordarea alocaţiilor lunare destinate
compensării mijloacelor financiare necesare pentru deservirea clădirilor, achitarea consumului de
gaze, energiei termice, procurarea cărbunilor şi lemnelor şi altor cheltuieli de gospodărire în baza
facturilor de achitare sau a altor documente financiare, conform normativelor şi tarifelor stabilite
în localitatea respectivă, compensarea plăţii de abonament pentru telefon.
Compensarea plăţii pentru energia electrică se face pentru 30 Kwh lunar pentru fiecare copil

rămas fără ocrotire părintească, în conformitate cu tarifele în vigoare şi 60 Kw pentru
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apartamentele (casele) dotate cu plite electrice.

Pe lângă alte tipuri de prestaţii, copiilor şi familiilor cu copii aflaţi în dificultate li se acordă

şi ajutoare din Fondul republican şi fondurile locale de susţinere socială a populaţiei. Regulamentul

privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de
susţinere socială a populaţiei şi modul de încasare a plăţilor suplimentare în aceste fonduri, aprobat
de către Guvernul Republicii Moldova în pct. 2 defineşte ajutorul material ca formă de asistenţă
socială nerambursabilă cu destinaţie specială, menită să susţină material şi direct persoanele
socialmente vulnerabile. Acesta se acordă sub formă bănească sau în bunuri materiale, în cazul
când de au fost primite ca ajutoare umanitare de la organizaţiile de binefacere locale sau străine.
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CAPITOLUL III. ACORDAREA AJUTORULUI SOCIAL: DEZIDERAT SI
REALITATE LA NIVELUL RAIONULUI GLODENI
3.1. Prezentarea generală a administrării ajutoarelor sociale la nivelul raionului
Glodeni
Dezvoltarea socio-economică şi culturală a raionului Glodeni este posibilă doar prin
conjugarea eforturilor tuturor factorilor care constituie comunitatea raională: administraţie
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publică, instituţii publice specializate, mediul de afaceri, societate civilă şi, bineînţeles, cetăţeanul.
O problemă stringentă a populaţiei raionului Glodeni este lipsa locurilor de muncă, cauzată
de o activitate economică slabă la nivel de raion. De aici rezultă o serie de probleme economice şi
sociale care contribuie la o atractivitate generală scăzută a raionului. Această atractivitate se
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manifestă atît la nivel de locuire, cît şi privitor la atractivitatea pentru investiţii. Deşi raionul
Glodeni dispune de forţă de muncă ieftină şi calificată, reţele de utilităţi publice, terenuri
disponibile pentru investiţii, servicii suport pentru mediul de afaceri, investitorii (moldoveni şi
străini) nu l-au ales ca destinaţie prioritară. O explicaţie posibilă este starea proastă a infrastructurii
rutiere. Cu siguranţă are o contribuţie importantă şi relativa izolare teritorială a localităţilor
raionului în profil teritorial. Această atractivitate generală scăzută are drept consecinţă directă
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migrarea resurselor umane locale (în special a celor calificate).

Principalele probleme ale mediului rural din raionul Glodeni sunt generate, în mare parte, de

nivelul foarte scăzut de dezvoltare economică, ce afectează cronic, de decenii, comunităţile locale.
Rata sărăciei atinge cote înalte.

Conform raportului statistic, la situația din 01.01.2016, raionul Glodeni avea o populație de

56,8 mii locuitori, ceea ce constituie 1,6% din populația Republicii, din care 28705 sunt bărbați,
iar 30944 - femei, unde la 108 femei revin 100 de bărbați. Din totalul populației raionului Glodeni,
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sub vîrstă aptă de muncă sunt 9,7 mii persoane, în vîrstă aptă de muncă sunt 36,7 mii persoane, iar
peste vîrsta aptă de muncă sunt 10,4 mii persoane. Mediul rural al raionului Glodeni concentrează
cea mai mare parte a populatiei (82,5%), restul -17,5%, reprezintă populația urbană, care este
concentrată în orașul Glodeni. Vîrsta medie pe cap de locuitor în raionul Glodeni este de 37,2 ani.
Vîrsta medie la bărbați este de 35,2 ani, iar la femei de 39,0 ani. Diferența medie între sexe pe plan
mondial este de aproximativ 5 ani, în raionul Glodeni constituind 3,8 ani. Femeile tind să aibă o
rată a mortalității mai mică la toate vîrstele. Aproximativ 72% dintre persoanele care au mai mult
de 85 ani sunt femei. Piramida vîrstelor de mai jos rezultă din combinarea a două histograme,
fiecare reprezentînd efectivul populaţiei de sex feminin, respectiv masculin pe vîrste sau grupe
cincinale de vîrstă și nu este perfect simetrică pentru cele două sexe. În prima jumătate a vieţii
efectivele generaţiilor masculine sunt mai mari decît cele feminine, ca urmare a supranatalităţii
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masculine. Piramida vîrstelor permite evidenţierea dublului efect, al vîrstei şi al generaţiei, asupra
evoluţiei în timp a populaţiilor: odată cu înaintarea în vîrstă, efectivul generaţiilor se micşorează
în mod progresiv sub efectul vîrstei; în acelaşi timp, fiecare generaţie are propria sa istorie, adică
efectul generaţiei (diferenţele care există între efective la naştere, între nivelul mortalităţii
diferenţiat pe sexe de-a lungul întregii vieţi, de migraţii diferenţiate etc.) explică proeminenţele ce
apar pe latura piramidei. În anii de mijloc ai vieţii efectivele generaţiilor sunt sensibil egale, iar
apoi, se înregistrează, în partea a doua a vieţii, o preponderenţă a efectivelor feminine, tot mai

cu deosebire la vîrstele înaintate.
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evidentă pe măsura înaintării în vîrstă, ca urmare a supramortalităţii masculine la toate vîrstele şi
Conform datelor oferite de Direcția Statistică Glodeni, 99,7% din populația raionului
Glodeni sunt cetățeni ai Republicii Moldova, dintre care dubla cetățenie este deținută de către 94
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de persoane. Pe teritoriul raionului s-au stabilit cu traiul 111 cetățeni ai altor state, dintre care 87
persoane sunt cetățeni ai țărilor CSI și Baltice. Conform Indicelui Integral Teritorial de Securitate
Demografică (IITSD) calculat de Centrul de Cercetări Demografice al Institutului Național de
Cercetări Economice între cele 35 de raioane ale Republicii Moldova, raionul Glodeni s-a situat
pe locul 20. IITSD se concentrează pe patru dimensiuni principale pentru securitate demografică:
Dezvoltarea demografică. Raionul Glodeni a înregistrat o valoare de 44,3 puncte a indicelui
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demografic, situîndu-se astfel în grupul patru cu indicele demografic cuprins între 37,547,2 puncte.
Raioanele acestui grup se caracterizează prin procesul de depopulare, sporul natural și migrațional
cu valori înregistrate negative. Pentru raionul Glodeni este specific scăderea efectivului populației
pe contul refluxului migrațional înalt, scăderea naturală fiind mai moderată.
Sănătatea populației. Punctajul indicelui sănătății în profil teritorial acumulat de r. Glodeni

a fost de 62,1 puncte, avînd o mortalitate infantilă de 5,0-5,8%0, rata mortalității constituind 12,6

decedați la 1000 locuitori.
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Siguranța socială. Raionul Glodeni a acumulat 63,0 puncte, astfel plasîndu-se în grupul

raioanelor care înregistrează salariul mediu lunar aproximativ de nivelul mediu pe republică,
pensia medie în raport cu media pe republică constituind 91-96%.
Condițiile pe piața muncii. Indicele ocupațional a înregistrat 32,0 puncte, plasînd astfel

raionul Glodeni în grupul patru, care se caracterizează prin ponderea scăzută a populației în vîrstă
aptă de muncă, ponderea locurilor nou create de muncă și proporția pensionarilor încadrați în
cîmpul muncii.

Problemele sociale ale raionului Glodeni sunt diverse şi în număr din ce în ce mai mare.

Majoritatea au cauze economice, gradul foarte ridicat de sărăcie fiind la baza multor fenomene
sociale anomice (de tipul: violenţa în familie, abandonul copiilor, delincvenţă, neglijare sau
exploatare economică a copiilor, abandon şcolar, alcoolism etc). La o primă vedere se poate afirma
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că raionul riscă să ajungă o comunitate de asistaţi sociali şi afirmaţia nu este departe de a fi
adevărată dacă situaţia economică a raionului nu se va ameliora. O mare parte din locuitori sunt
beneficiari de prestaţii sociale (ajutoare, alocaţii etc.), iar sumele aferente sunt foarte mari. Familia
este, de fapt, factorul cel mai neglijat de sistemul actual, în care intervenţia nu se focalizează pe
consilierea familiei în toate fazele sociale prin care trece aceasta. Există foarte multe persoane care
primesc ajutor social şi pentru care, conform legii, beneficiarii trebuie să presteze cîteva zile de
muncă în folosul comunităţii. Însă, în multe localităţi contraprestaţia nu prea este solicitată.

D

Rezultatul: se încurajează nemunca şi se creează o dependenţă vicioasă de ajutoarele sociale.
Bineînţeles, acestei situaţii i se adaugă şi alte feluri de prestaţii sociale, de la alocaţiile pentru
creşterea copiilor, preferate de familii, pînă la ajutoarele pentru familiile monoparentale, pentru
care multe cupluri divorţează oficial sau nu se căsătoresc. Sporul natural este un fenomen pozitiv,
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dar o dată cu creşterea numărului de copii ai unei familii nevoiaşe şi pe măsura dezvoltării lor,
problemele sociale ale acelei familiei se înmulţesc şi mai mult.

La 1 ianuarie 2016 populația activă din punct de vedere economic a constituit 36,7 mii
persoane, înregistrînd o descreştere cu 1,9% faţă de anul 2012 (37,4 mii persoane). În anul 2014,
numărul salariaților (fără ucenici) s-a modificat comparativ cu anul 2011. Astfel, efectivul
salariaților (inclusiv cei cu contract de muncă suspendat), în anul 2014 a constituit 7562 persoane,
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cu 0,5% mai puțin în comparație cu anul 2011. Conform datelor oferite de Direcția pentru Statistică
Glodeni, în anul 2014 cele mai multe persoane au fost angajate în sfera învățămîntului, însă cu 5,6
la sută mai puțin decît în 2011. Cîștigul salarial mediu al unui salariat din economia raionului în

luna decembrie 2015 a constituit 3384,2 lei, ori cu 14,3 la sută mai mult decît în prima lună a
anului 2015. În sfera bugetară cîștigul salarial mediu, în luna decembrie a anului 2015, a constituit
3309,6 lei, înregistrînd o creștere de 4,1% față de luna decembrie 2014, iar în sectorul economic
(real) salariații au fost remunerați cu 3431,7 lei, ori cu 0,9% mai mult față de luna decembrie a
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anului 2014.

Din multitudinea problemelor economice, șomajul este, adesea, una din cele mai importante

cu care se confruntă o națiune. În prezent, șomajul depășește pragurile considerate în perioadele
anterioare ca intolerabile. Dincolo de indicatorii statistici, șomajul este un "rău" care atinge

persoanele în demnitatea lor. Cel mai mare număr de șomeri se înregistrează printre persoanele cu
studii gimnaziale – 526 persoane, dintre care 52% sunt femei, urmat de persoanele cu studii
secundare profesionale

52
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– 351 persoane, și cele cu studii liceale și medii de cultură generală- 170 persoane.
Persoanele cu studii medii de specialitate și persoanele cu studii superioare sunt în număr de 160,
din care 110 sunt femei.
Nevoia unei securități individuale și colective a existat dintotdeauna. Unul din elementele
principale ce țin de crearea condițiilor optime și asigurarea cadrului vital al oamenilor este
protecția socială. Prin protecție socială se înțelege ansamblul instituțiilor, structurilor și rețelelor
de servicii, al acțiunilor destinate creării unor condiții normale de viață pentru toți membrii unei

D

societăți și mai ales pentru cei cu resurse reduse de autorealizare și cuprinde două componente:
asigurările sociale și asistența socială, care se completează reciproc. La nivel raional, organizarea
sistemului de protecție socială se bazează pe Direcția Asistență socială și Protecție a Familiei
Glodeni, Casa Teritorială de Asigurări Sociale Glodeni. Sistemul public de asigurări sociale în
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raionul Glodeni este administrat și gestionat de Casa Teritorială de Asigurări Sociale (CTAS).
Prestațiile de asigurări sociale reprezintă un venit de înlocuire pentru pierderea totală sau parțială
a veniturilor ca urmare a vîrstei, invalidității, accidentelor, bolilor, maternității, pierderii locului
de muncă sau decesului.

Un compartiment important al protecției sociale a populației îl reprezintă sistemul de
asistență socială. Asistența socială reprezintă o activitate de ajutorare a oamenilor (prin susținere
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și protecție, corecție și reabilitare) să-și învingă greutățile, să-și dezvolte capacitățile de a soluționa

de sine stătător problemele. Asistența socială și susținerea socială a păturilor defavorizate se
realizeaza prin politica Consiliului Raional și consiliilor locale în domeniu. Obiectivul de bază al
Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Glodeni constă în contribuția la îmbunătățirea
calității vieții persoanelor în dificultate prin asigurarea asistenței sociale în raion, promovarea și
implementarea legislației în domeniul protecției drepturilor copilului, crearea, dezvoltarea şi
acordarea serviciilor de asistență socială la nivel teritorial în conformitate cu politica națională și
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strategiile din domeniu.

Activitatea Direcţiei de asistență Socială a persoanelor defavorizate în raionul Glodeni este

axată pe două domenii prioritare: protecţia familiei şi copilului aflat în dificultate și protecţia
persoanelor adulte şi cu dizabilităţi, în scopul reducerii nivelului de vulnerabilitate şi sărăcie a
populaţiei, dezvoltarea unui sistem coerent şi unitar de suport al familiei, promovarea acţiunilor
eficiente de susţinere, modernizare şi diversificarea serviciilor comunitare în vederea prevenirii
instituţionalizării copilului şi sporirea nivelului calităţii vieţii.
Sistemul de protecţie socială a familiei şi copilului, este bazat pe promovarea abordărilor

individualizate în alegerea formelor şi măsurilor de protecţie.
Sistemul de asistenţă socială include două componente de bază: prestaţii băneşti şi servicii
de asistenţă socială.
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Serviciile de asistenţă socială primară se acordă beneficiarelor la nivel de comunitate şi au
drept scop prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, care pot cauza marginalizarea
sau excluziunea socială.
La începutul anului 2018 în evidenţă se aflau 410 copii total, scoşi din evidenţă 166 copii(
pe motiv că a fost soluţionată problema copilului, a atins majoratul, a plecat cu familia să locuiască
în altă localitate) , luaţi la evidenţă 81 copiii .Total în evidenţă 325 copii
În scopul respectării interesului superior al copilului, promovării bunăstării şi asigurării
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protecţiei sociale a familiilor cu copii aflaţi în dificultate Protecţia Copilului prestează un şir de
servicii care favorizează menţinerea copilului în familie şi în comunitate.

Pe parcursul anului 2018, în adresa Direcției au fost înregistrate 1432 demersuri, de
expediate 2254 demersuri. Au fost primiți în audiență 272 persoane, din ele 68 au depus plângeri.

.M

Din numărul total de petiții – 197, 46 sunt adresate de la cetățenii raionului Glodeni și 52 de la
organele ierarhic superioare. Examinarea petițiilor are loc în strictă conformitatea cu Legea cu
privire la petiționare.

O prioritate a Direcției este acordarea serviciilor de înaltă calitate și în acest scop periodic
sunt desfășurate seminare de instruire, organizate de Ministerul Muncii, Protecției Sociale și
Familiei la care participă colaboratorii Direcției.
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Numărul total de angajați al Direcției Asistență Socială și Protecţia Familiei este de 331

persoane. Astfel, în perioada de raport au fost emise 71 ordine de angajare la serviciu și 63 ordine
de eliberare.

La fel, în cadrul Direcţiei sunt create mai multe Servicii pentru diferite categorii de

beneficiari.

În Serviciul Tutela Curatelă sunt la evidenţă în total 110

copii rămaşi fără protecţia

părintească sau rămaşi temporar fără protecţia părintească.
93 tutele cu indemnizaţie
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-

17 tutele fără indemnizaţie

În anul 2018 au fost instituite 23 tutele (cu decizii conform Legii N140)
22 cu indemnizaţie
1 fără indemnizaţie
Scoşi din evidenţă 46 copii
În scopul implementării Legii privind regimul juridic al adopţiei nr. 99 din 28 mai 2010 la

evidenţa Autorităţii Tutelare se află 4 copii ( 2 cupluri de frați)cu statut pentru adopţie, evaluaţi
după toate criteriile şi transmişi MMPSF pentru complectarea Registrului de Stat al adopţiilor. Sau efectuat rapoartele de evaluare si sau luat deciziile la 4 copii care au statut de adopţie şi sunt
deja incluşi în acest Registru. De asemeni în anul 2018 au fost evaluate garanţiile morale şi
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condiţiile materiale la 5 cupluri de solicitanţi la adopţie. Solicitanţii la adopţie au participat la
cursuri de instruire la finele cărora au primit atestat de adoptator şi incluşi în registrul de stat al
adopţiilor. Au fost reevaluate 4 cupluri și prelungit atestatul de adoptator.
În anul 2018 au fost adoptaţi 6 copii dintre care 2 cuplu de fraţi a câte 2 copii.
În conformitate cu obiectivele propuse şi în contextul Strategiei naţionale şi a planului de
acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2013 -2020
Specialiştii evaluează şi monitorizează situaţia copiilor reintegraţi din instituţiile rezidenţiale în

incluse în Serviciul de Sprijin Familial.
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familiile biologice Astfel aceste familii sunt monitorizate de către asistenţii sociali comunitari şi
Pe parcursul anului 2018 au fost reintegraţi în familiile biologice şi extinse 43

copii:

5 copii din Centrul de plasament ,, Speranţa,,

-

4copii din Complexul Servicii sociale pentru copiiii şi tineri aflaţi în dificultate

-

28 copii din Centrul Maternal

-

3 copil din Serviciul Asistenţă Parentală Profesionistă

-

1 copil din casa de Copii tip Familie

-

2 copii din centru de plasament şi reabilitare din Chişinău
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-

Avînd în vedere că cel mai favorabil mediu pentru creşterea şi dezvoltarea copilului este cel
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familial se întreprind un şir de măsuri pentru prevenirea abandonului sau separării copilului de
familie

Colaborarea cu maternitatea

-

Depistarea cazurilor de refuz şi abandon

-

Implicarea în stabilirea formei de protecţie copiilor abandonaţi

-

Acţiuni de prevenire a cazurilor de refuz şi abandon

-

Monitorizarea cazurilor preluate

-

Audienţa cetăţenilor
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-

-

Deplasarea cu scopul reintegrării copiilor în familia biologică /extinsă sau stabilirea

statutului copiilor.
Stabilirea statutului copiilor conform Legii 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială

a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi
Cu statut rămaşi fără protecţia părintească, -127 copii

ramași temporar fără protecție părintească - 51 copii

Total în evidență 178 copii
Doar în anul 2018 a fost stabilit statutul de copiii rămaşi fără protecţia părintească la 10

copiii și cu statut temporar rămas fără protecția părintească -21 copii, prin dispoziţia DASPF cu
avizul Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate
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Apărarea drepturilor copilului în Instanţa de judecată
Conform Codului Familiei RM reprezentantul autorităţii tutelare reprezintă interesele
minorilor în instanţa de Judecată şi alte instituţii de Stat.
cereri care au fost înaintate în judecată

Astfel pe parcursul anului au fost examinate 165

cu decăderea din drepturi părinteşti , stabilirea locului de trai al copiilor cu unul din părinţi ,
permiterea ieşirii copilului din ţara şi alte cauze în care au fost apărate interesele la 224 copii .
42 părinţi au fost decăzuţi din drepturi părinteşti faţă de 47 copii 153 copii au fost stabiliţi

D

cu unul din părinţi.

DASPF în colaborare cu primăriile au inaintat în instanţa de judecată 8 cereri privind
decăderea din drepturile părinteşti ale părinţilor care au abandonat copiii sau nu îşi îndeplinesc
responsabilitatea de părinte faţă de 14 copii.
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Așadar, dacă pentru perioada lunii ianuarie 2018 beneficiari de ajutor social pe raionul
Glodeni erau – 1346 familii cu suma totală de 1637349.00 lei, atunci pentru perioada lunii
decembrie 2018, benificiari erau – 1111 familii, suma totală constituind 1067912.00 lei. Numărul
familiilor beneficiare de ajutor social a scăzut cu 235 familii – (17.54%), iar suma ajutorului social
s-a micșorat cu 569437.00 lei - (34,77%). Numărul total de beneficiari de ajutor social pentru anul
2018 în mediu a constituit - 1202 familii.

ZA

Beneficiari de ajutor pentru perioada rece a anului 2018 în medie pentru 5 luni a

constituit – 4309 familii. Dacă în luna ianuarie 2018, numărul de familii beneficiare constituia –
4449 familii cu suma totală acordată de – 1814400.00 lei, atunci la sfârșitul perioade de gestiune

în luna decembrie 2018 – numărul de beneficiari a constituit – 4220 familii cu suma de 1561525.00
lei.

Ajutor social
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Numărul de beneficiari
la ajutor social

decembrie
2018;
1067912;
39%

decembrie
2018;
1111; 45%

ianuarie 2018

Suma ajutorului social

ianuarie
2018;
1346; 55%

decembrie 2018

ianuarie
2018;
1637349;
61%

ianuarie 2018

decembrie 2018

61

Numărul familiilor beneficiare de ajutor pentru perioada rece a anului a scăzut cu 229.00
familii (5,14%), iar suma ajutorului pentru perioada rece a anului a scăzut cu – 252875.00 lei
(13,93%)
Ajutor pentru perioada rece a anului

decembri
e 2018;
4220;
49%

decembrie
2018;
1561525;
46%

ianuarie
2018;
1814400;
54%
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ianuarie 2018

ianuarie
2018;
4449;
51%

Suma ajutorului pentru perioada
rece a anului

D

Numărul de beneficiari

decembrie 2018

ianuarie 2018

decembrie 2018

Pentru luna ianuarie 2019, numărul de beneficiari a constituit – 1141 familii cu suma totală
de 1069496.00 lei, iar pentru luna februarie 2019, numărul de beneficiari de ajutor social a
constituit 1062 familii cu suma totală de 1058099.00 lei. Rata micșorării numărului de beneficiari

ZA

constituie 6,29% (79 familii), suma ajutorului social a scăzut cu 1,06% (11397.00 lei).
În mediu pentru 2 luni ai anului în gestiune numărul de beneficiari a constituit 1101 familii.
Cât despre ajutorul pentru perioada rece a anului, în urma modificărilor efectuate la

Hotărârea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 ”pentru aprobarea Regulamentului cu privire la

modul de stabilire și plată a ajutorului social” și anume modificarea coeficientului de la 1,6 la

1,95, a dus la majorarea Venitului minim garantat pentru perioada rece a anului de la 1640.00 lei
la 2013,75 lei

TE

Datorită acestor modificări a crescut și numărul de beneficiari de ajutor pentru perioada rece

a anului ( prioritar pensionari ) cu 275 familii (5,85%).
Ajutor Social
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februarie
2019;
1062;
48%

ianuarie
2019;
1141;
52%

ianuarie 2019

februarie 2019

Suma ajutorului social 2019

februarie
2019;
1058099;
50%

ianuarie
2019;
1069496;
50%

D

Numărul de beneficiari la
Ajutor social 2019

ianuarie 2019

februarie 2019
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Dacă pentru luna ianuarie 2019 numărul de familii a constituit 4455 familii, cu suma totală
de 1671250.00 lei, atunci în luna februarie 2019, numărul de beneficiari a crescut la 4730 familii
cu suma totală de 1783600.00 lei.

Ajutor pentru perioada rece a anului

ZA

Num. de beneficiari APRA

ianuarie
2019;
4455; 49%

februarie
2019;
4730; 51%

ianuarie 2019

februarie 2019

Suma ajutorului pentru
perioada rece

ianuarie
2019;
1671250;
48%

februarie
2019;
1783600;
52%

ianuarie 2019

februarie 2019
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Suma ajutorului pentru perioada rece a anului sa majorat cu 112350.00 lei (6,29%). În mediu

pentru 2 luni ai anului 2019, numărul de beneficiari pentru perioada rece a anului constituie – 4593

familii.

3.2. Conclucrarea administrației cu societatea civilă privind acordarea ajutorului

social

Direcția asistență social Glodeni conclucrează active cu Asociația obștească ,, CASMED “

în parteneriat cu Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei Glodeni, au implementat
proiectul ‚,Acces egal la servicii sociale pentru persoane cu dizabilități ”.
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Acest proiect este realizat din resursele acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului
„Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” cofinanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova,
Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța
Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.
Prin cadrul acestui proiect a fost creat Serviciul ,, Echipa Mobilă ”, care va fi instituit în
cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei Glodeni.

D

Serviciul social ,, Echipa Mobilă ” este un serviciu specializat, destinat persoanelor cu
dizabilități accentuate sau severe, care oferă asistență socialăși support la dmiciliul beneficiarului,
în baza nevoilor identificate ale acestuia, cât și consiliere și suport persoanelor care îl îngrijesc pe

.M

acesta, în vederea creșterii independenței și integrării lui sociale.

Beneficiarii Serviciului sunt persoane cu grad de dizabilitate și persoanele care îi îngrijesc
pe aceștia, selectați în conformitate cu criteriile de admitere în Serviciu.

Acesst proiect se adresează unui grup țintă, format din minim 50 de persoane cu dizabilități
( adulți și copii ), din raionul Glodeni. În mod special sunt vizate persoane care au nevoie de
servicii specializate de kinetoterapie, psihologice, de asistență social, logopedice, etc.

ZA

Scopul Serviciului este îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu disabiltăți prin servicii
de recuperare, reabilitare psihosocială la domiciliu, prevenirea instituționalizării, reintegrarea și
incluziunea socială, precum și implicarea familiei în îngrijirea acestuia, în vederea creșterii
gradului lui de independență personală, până la autnomia maxim posibilă.
Durata proiectului este de 21 luni. La finalizarea proiectului ‚,Acces egal la servicii sociale

pentru persoane cu dizabilități ” Consiliul Raional Glodeni va finanța costul integral al serviciului
de echipă mobile din bugetul Consiliului, inclusiv cu sprijinul DASPF Glodeni.

TE

Proiectele care sunt pe ordinea de zi pentru anul 2019 sunt expuse, astfel:
1. Audiență persoanelor în etate și cu dizabilități, persoanelor vulnerabile care au nevoie de

protecție socială oferindu-le soluții concrete la rezolvarea problemelor lor –(795+1766) =2461
persoane pe a.2018 și I trimestru al anului 2019;
2. Oferirea informații necesare (în audiență și prin telefon) care ar putea să-i schimbe viața

persoanelor, care se află într-o dificultate socială, bătrânilor singuratici sau abandonați și alte
persoane care au nevoi speciale și necesită ajutor;
3. Conlucrarea cu organizațiile obștesti, neguvernamentale, ONG-urile, societatea

civilă în organizarea și desfășurarea Zilelor sociale, distribuirea ajutoarelor umanitare și
organizarea instruiirilor și dialogurilor cu societatea civilă.
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- La Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități - 3 decembrie 2018 de către DASPF
Glodeni în comun cu Casa de Creație pentru Copii, Societatea raională a Invalizilor, Societatea
Teritorială a Orbilor, Societate de ”Cruce Roșie”, Centrul raional de Cultură Glodeni, Școala de
Arte a fost organizată acțiunea social-culturală cu genericul ”Împreună dăruim fericire” pentru
copii și persoanele adulte cu dizabilități precum și cu participarea a acestora.
Au fost organizate : expoziția cu vînzări a lucrărilor confecționate de către copii cu
dizabilități, concert, masă de binefacere, pachete cu produse alimentare, de uz casnic și dulciuri de
au fost distribuite în sumă de 5600 lei.

D

la sponsori./Centrul comercial”Linella-18”. La eveniment au participat 120 de persoane, cadouri
A fost promovată activitatea pentru celebrarea Zilei Internaționale a Familiei -

15 mai,

cu genericul: ”În ce constă fericirea familiei și valorile majore ale familiei” pentru 7 cupluri
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familiale: care au conviețuit de peste 50 ani, familii numeroase, familii membrii societății orbilor.
Activitatea a fost organizată în comun cu Societatea teritorială a Orbilor în incinta DASPF
Glodeni.

Totodată, către Ziua Internațională a Nevăzătorului la 13 noiembrie 2018 am participat
la ședința de darea de seamă a Societății Orbilor, au fost prezenți conducătorul Casei Teritoriale
de Asigurări Sociale, reprezentanții Agenției pentru ocuparea Forței de Muncă unde fiecare a
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vorbit despre domeniul lor de activitate ce ține de persoane cu dizabilități și acțiunile întreprinse
pentru asigurarea realizării Planului de acțiuni de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități
/2017-2022/. Am răspuns la înrebările membrilor al Societății privind drepturile și serviciile
sociale acordate persoanelor cu dificiențe de văz ;

La Ziua Mondială a Persoanelor în Vîrstă -1 octombrie 2018, în incinta Centrului de

Creație a Copilului a fost organizată activitatea socio-culturală ”Bunicuții grijulii” de către
Inspectoratul de Poliție Glodeni în comun cu Centrul de Cultură, DASPF. Am participat la
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organizarea sponsorilor pentru masa de binefacere și invitații persoanelor în etate.
La ziua de 01 octombrie a fost organizată vizitarea la domiciliu persoanei centenare

Ecaterina Chirilici. De către specialiștii a fost organizată televiziunea TV-Prim, redacția

”Câmpia Glodenilor”, cadou și flori din partea Direcției.Consăteni din com.Cuhnești au felecitat

pe dna Ecaterina, la fel și asistentul social comunitar.
Pe data de 01 martie 2018 a fost felicitată dna Seul Elena cu 100 de Ani la domiciliul în

s.Ustia. Au fost cumpărate flori, tortă din partea Direcției și cuvînt de felicitate. Au participat massmedia din raionul Glodeni, asistentul social din s.Ustia.
În scopul consemnării zilei de 26 aprilie 2018 –Ziua producerii catastrofei la C.A.E.

specialiștii în domeniul au participat la organizarea măsurilor comemorative consacrate aceste
zile. La 23 aprilie 2018 a avut loc aceasta întâlnire cu participanții și familiile celor decedați, au
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fost înmânate flori din partea sponsorului, Oleg Șabelschi, fiecărui participant și văduvelor. Din
partea DASPF am ținut un cuvînt de salut . Din partea Consiliului raional a fost organizată masa
de binefacere și un ajutor material. De către specialiștii Direcției prin intermediul asistenților
sociali au fost verificate listele participanților pentru a afla necesitățile lor: starea de sănătate,
materială,condiții de trai în conformitate cu Programul de măsuri comemorative aprobat prin
Ordinul MMPSF al RM.
În bună colaborare cu MRS ”Caritas Moldova” și la propunerea specialiștilor în domeniu

D

în luna iulie 2018 au fost organizate instruiri pentru lucrătorii sociali, pe etape /54 de persoane/, la
tema ”Suport și îngrijirea bolnavului la domiciliu” la sfârșitul instruirii au fost înmânate diplome
fiecărui participant din partea O.O.”Caritas Moldova”.

Totodată, timp de 19 ani avem o colaborare bună cu Centrul medico-social”Caritas” din
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s.Stârcea, care acordă îngrijiri medicale și sociale la domiciliu persoanelor singuratice în etate și
cu dizabilități, inclusiv persoanelor imobilizate, în total - 60 de persoane, la rezolvarea unor
probleme strângente referitor la acordarea ajutorului necesar persoanelor din aceasta categorie
angajații Centrului ”Caritas” rezolvă problema beneficiarului cu stăruință și responsabilitate.
Datorită colaborării cu A.O.”NEEMIA”, dl Victor Zamă din s.Cobani 268 de persoane cu
dizabilități locomotorii din raion s-au bucurat de mijloace ajutătoare : bastoane, cârge,
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premărgătoare și alte articole protetico-ortopedice.

Totodată, în cadrul Asociației ”NEEMIA” activează cantina socială, unde 30 de persoane

singuratice în etate și cu dizabilități primesc prânzuri calde la domiciliu distribuite de către

lucrătorii sociali,

Consiliul raional Glodeni cu prilejul Sărbătorilor de iarnă a lansat Campania de caritate

”Sărbătorim împreună”. La campania au participat societatea civilă , instituțiile de stat, care au
contribuit prin cadouri/cutii/ cu jucării, rechizite școlare, mărfuri igienice, produse alimentare

TE

nealterabile. Specialistul în domeniul în comun cu lucrătorul social comunitar pe Glodeni au
distribuit pe acasă cadourile pentru copii din familii nevoiașe și persoanele defavorizate, în total
pe raion au fost distribuite 772 de cadouri. Copii au primit și o atenție din partea Direcției către

sărbători de iarnă.

În anul 2018 a fost inițiat Serviciul social”Echipa mobilă” cu suportul organizației

obștească”CASMED”. Am prezentat date statistice despre persoanele cu dizabilități, care nu sunt
încadrate în servicii sociale, totodată la 01 aprilie 2019 am ținut un discurs pentru angajații din
Serviciul dat referitor la:
1. Principiile Fundamentale în lucru a DASPF Glodeni;
2. Legislația în vigoare privind persoanele în etate și cu dizabilități;
3. Categoriile de beneficiari privind persoanele în etate și cu dizabilități;
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4. Servicii sociale pentru persoanele în etate și cu dizabilități din cadrul Direcției;
5. Managementul de caz /lucrul cu benefițiarul/;
6. Conlucrarea cu ONG-urile, Organizațiile neguvernamentale și obștești privind persoanele
în etate și cu dizabilități;
7. Zilele sociale privind persoanele în etate și cu dizabilități.
În luna septembrie 2018 au fost dispuse evaluării internatele psihoneurologice din s.Cocieri,
rnul Dubăsari, din mun.Bălți, s.Bădiceni,rnul Soroca, s.Brânzeni,rnul Edineț , Centrul de
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plasament temporar pentru copii cu dizabilități, Hincești. La inițiativa Asociației Keуstone
Moldova, care contribuie la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, organizația susține
dezinstituționalizarea și incluziunea acestor grupuri în serviciile comunitare de bază, dezvoltaea
serviciilor sociale alternative comunitare. În acest context, speciliștii în domeniul în comun cu
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asistenții au evaluat toate persoanele din raionul Glodeni, care sunt plasați în aceste instituțiile
pentru reintegrarea lor în familiile extinse. La moment din raionul Glodeni sunt institualizate 28
de persoane.

În iulie anului 2018 am prezentat informația și date statistice referitor la identificarea
nevoilor de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale și copii
vulnerabile în baza cartografierii serviciilor sociale existente și cercetării nevoilor de servicii
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Centrului de analize și investigații sociologice, politologice și psihologice/CIVIS/;
În anul 2019 au fost colectate date statistice privind accesibilitatea persoanelor vîrstnice la

servicii de sănătate și prestații sociale pentru Consiliul pentru prevenirea și eliminarea
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discriminării și asigurarea egalității.

67

CONCLUZII
Sărăcia în Moldova s-a format într-o perioadă relativ scurtă (anii 1990-2006), fapt care ne
permite astăzi să afirmăm despre existenţa unor factori, care favorizează sărăcia în societatea
moldovenească. Evident, factorul esenţial, care contribuie la plasarea individului în categoria celor
săraci este de a te naşte sărac. Sărăcia în ţara noastră, ca şi în toată lumea, se transmite din generaţie
în generaţie. Naşterea într-o familie neasigurată sau puţin asigurată se moşteneşte de către copii
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de la părinţi (în cazul dat nu se are în vedere situaţiile cruciale din viaţa unei ţări, cum

ar fi războaiele, revoluţiile, restructurările etc. când se înregistrează amplificarea
mobilităţii sociale pe verticală). Riscul de a te plasa sau afla în categoria celor săraci este
determinat de sănătatea proastă, maladii legate de factorii genetici, traume etc., care nu-i permit
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individului de a presta muncă fizică sau mintală şi-i limitează accesul spre o profesie remunerată
mai bine. O sănătate precară a individului nu rareori este rezultatul faptului că omul s-a născut în
sărăcie, a primit o hrană insuficientă şi malnutritivă, deservire medicală necalificată. Aflarea în
categoria celor săraci nu rareori este cauza atracţiei pentru alcool şi narcotice.
Alt factor al sărăciei ţine de salariile mici, şomaj, ocuparea într-o ramură neproductivă şi
pe cale de dispariţie. Nivelul inferior de şcolarizare, de asemenea, limitează alegerea şi profesarea
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unei activităţi înalt remunerate. Această cauză a determinat faptul că unele familii, reprezentanţi
ai grupurilor sociale asigurate în perioada sovietică, în virtutea schimbărilor intervenite în societate
se plasează în categoria celor puţin asigurate, ca rezultat al incapacităţii de a concura pe piaţa
muncii.

Sărăcia mai poate fi şi o urmare a unor decizii personale, luate în tinereţe: abandonarea

şcolii, căsătoria devreme, graviditatea timpurie, naşterea câtorva copii într-o căsătorie timpurie şi,

de asemeni, aprecierea inadecvată a corespunderii propriilor capacităţi profesiunii alese sau
ocupaţiei. Totodată, cauza sărăciei mai poate fi felul de construcţie al personalităţii, trăsăturile de
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caracter, temperamentul. Lipsa puterii de caracter, anumite particularităţi ale caracterului, frica de
a risca, pasivitatea, lenea, înclinaţia spre vagabondaj etc. toate acestea implică riscul de a se plasa
în categoria celor săraci.
Pentru reducerea sărăciei următoarele chestiuni vor rămâne încă mult timp actuale pentru

Moldova:

1. Raţionalizarea cheltuielilor publice, cu accent pe securitatea socială;
2. Alocarea mai precisă a fondurilor către persoanele care cu adevărat au nevoie de ele;
3. Restructurarea sectorului energetic, generator de pierderi sociale şi economice înalte;
4. Consolidarea mediului de afaceri;
5. Transparenţă şi probitate a administraţiei publice şi a politicilor;
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6. Dezvoltarea sectorului agricol şi a industriei alimentare;
7. Dezvoltarea comerţului extern, mai ales cu produse agricole şi alimentare.
Soluţionarea acestor aspecte problematice este necesară pentru atenuarea impactului
negativ pe care-l au factorii structurali şi geografici ai sărăciei în Moldova. Mai ales ultima condiţie
este importantă deoarece va contribui la creşterea ponderii care revin producătorilor nemijlociţi în
lanţul de producere a valorii adăugate. Accesul la pieţele UE, după cum este recunoscut şi de
instituţiile financiare internaţionale, este de importanţă crucială pentru redresarea situaţiei
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economice în Moldova.

Ţinând cont de numărul disproporţionat de mare al persoanelor sărace şi extrem de sărace
care locuiesc în mediul rural, orice politică de eradicare a sărăciei trebuie să fie orientată la
dezvoltarea rurală în general. Aceasta însă nu înseamnă că atenţia trebuie să fie consacrată integral

.M

sectorului agricol. Din contra, pentru atenuarea dependenţei situaţiei locuitorilor din sate de
sectorul agricol, este necesară extinderea activităţilor ne-agricole în mediul rural. Se impune deci:
1. asigurarea unor rate de creştere economică mai înaltă în economia rurală şi
2. redistribuirea veniturilor în favoarea locuitorilor din mediul rural.

În economia rurală predomină sectorul agricol, dar pe parcursul ultimilor şase ani, creşterea
economică în acest sector a fost mai mică decât în sectorul industrial şi al serviciilor. Ratele relativ
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înalte de creştere din ultimii ani nu au fost de natură să contribuie la reducerea sărăciei în mediul
rural. Anume în mediul rural veniturile obţinute în străinătate au o importanţă deosebită pentru
menţinerea unor venituri zilnice cât de cât suficiente pentru asigurarea unor necesităţi minimale
de viaţă.

Moldova deocamdată rămâne o ţară cu o pronunţată inegalitate a veniturilor. Însă în ţările

inegale, o creştere economică relativ înaltă se traduce într-o îmbunătăţire mai moderată a situaţiei
săracilor (acesta este exemplul ţărilor latino-americane) decât în ţările cu o egalitate mai înaltă a
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veniturilor.

Deşi guvernul a recunoscut eradicarea sărăciei ca una din sarcinile primordiale, demersul

politic nu a fost egalat şi cu o abordare hotărâtă a fenomenului în practică. Cel mai frecvent
cetăţenii moldoveni încearcă să se descurce cu sărăcia fără a apela la ajutorul statului, ci plecând
la lucru peste hotare. Este posibil ca această situaţie să mai continue pe termen mediu, deoarece
Strategia de Creştere Economică şi de Reducere a Sărăciei nu va putea fi implementată fără
existenţa unui serios suport financiar extern.
Acest document reflectă intenţii pozitive, oferă o listă de indicatori de monitorizare a

sărăciei, dar nu indică nici o valoare-ţintă intermediară sau finală a sărăciei. Însă recenta înrăutăţire
a relaţiilor cu finanţatorii externi arată că sunt necesare şi planuri de rezervă de implementare a
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strategiei care ar urma să fie puse în aplicare în cazul realizării şi altor şocuri similare, pentru a
asigura continuitatea finanţării programelor prioritare din cadrul strategiei.
Studiile realizate asupra sărăciei cât şi strategia guvernamentală de creştere economică şi
reducere a sărăciei determină necesitatea de a elabora şi implementa măsuri de combatere a
sărăciei la nivel de ţară. În calitate de elemente obligatorii a unor astfel de programe este raţional
să fie preconizată:
participarea însăşi a săracilor în luarea deciziilor, legate de depăşirea stării de sărăcie;

-

organizarea interacţiunii eficiente a tuturor celor încadraţi în combaterea sărăciei, în deosebi a
structurilor statale cu cele private;

-

formarea opiniei publice favorabile în vederea implementării politicilor sociale de combatere
a sărăciei;

susţinerea iniţiativelor legislative şi a activităţii oricăror grupări şi forţe, orientate spre
ajutorarea celor săraci.

.M

-

D

-

În urma cercetării aspectelor juridice privind asistenţa socială a persoanelor defavorizate în
Republica Moldova, au fost identificate mai multe concluzii şi recomandări:
1. Noţiunea „protecţie socială” nu trebuie să fie confundată cu cea de „securitate socială”,
prima avînd un conţinut mult mai larg. Astfel, protecţia socială întruneşte în sine totalitatea

ZA

măsurilor de protejare a tuturor membrilor societăţii, măsuri care sunt reglementate de normele

mai multor ramuri de drept – dreptul muncii, dreptul civil, dreptul locativ, dreptul familiei, dreptul
ecologic, dreptul securităţii sociale etc. La rândul ei, securitatea socială constituie o parte
componentă a protecţiei sociale şi întruneşte doar măsurile de protejare a persoanelor sau familiilor
aflate în dificultate, măsuri reglementate de normele dreptului securităţii sociale.
2. Abordând asistenţa socială din mai multe perspective: ca profesie cu un statut propriu,

obiective şi caracteristici distincte; ca sistem de formare şi educare a specialiştilor; ca sistem

TE

instituţional-administrativ; ca ştiinţă de sine stătătoare; ca instituţie a dreptului securităţii sociale,
am ajuns la concluzia că, în calitate de instituţie a dreptului securităţii sociale, aceasta constituie

o totalitate de norme juridice menite să reglementeze relaţiile sociale ce apar între persoana sau
familia aflată în dificultate şi organul abilitat, în legătură cu acordarea diferitelor prestaţii şi/sau
servicii sociale celor dintâi.
3. Asistenţa socială nu trebuie confundată cu asigurarea socială. În calitate de părţi

componente ale securităţii sociale, acestea se deosebesc în funcţie de sursa de finanţare, cercul
beneficiarilor, categoriile prestaţiilor acordate, precum şi după organele competente în acordarea

asistenţei sau asigurării sociale.
4. Luînd în consideraţie faptul că atât în actele normative, cât şi în literatura de specialitate,
pentru a desemna situaţia de vulnerabilitate a unei persoane, sunt utilizaţi diferiţi termeni: persoană
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socialmente vulnerabilă, persoană defavorizată, persoană aflată în situaţie de risc social, în situaţie
de nevoie, în dificultate, propunem unificarea şi redarea tuturor beneficiarilor de asistenţă socială
prin noţiunea persoană (familie) aflată în dificultate.
5. Referindu-ne la prestaţiile de asistenţă socială acordate copilului sau familiei cu copii
aflaţi în dificultate, propunem definirea acestora ca o totalitate de beneficii exprimate în bani, în
natură sau indirect. Prestaţiile băneşti includ în sine indemnizaţiile, alocaţiile, compensaţiile,
ajutoarele materiale, cele în natură – diferite bunuri, iar cele indirecte – scutirile, gratuităţile,

D

reducerile la procurarea anumitor bunuri, la achitarea anumitor servicii sau impozite.

6. În urma analizei serviciilor sociale destinate copilului sau familiei cu copii aflaţi în
dificultate, propunem abordarea acestora în două sensuri: în calitate de instituţii specializate în
cadrul cărora copilului sau familiei cu copii aflaţi în dificultate i se acordă asistenţă şi în calitate

.M

de servicii (activităţi) specializate desfăşurate în favoarea acestora.

7. În procesul cercetărilor, s-a mai constatat că în Republica Moldova este ineficient
organizat sistemul instituţional de asistenţă socială a persoanelor defavorizate. Astfel, atât la nivel
naţional, cât şi la nivel teritorial competenţele în domeniul protecţiei copilului sunt împărţite între
mai multe organe.

8. Un alt aspect important îl constituie finanţarea serviciilor sociale. Deoarece serviciile de

ZA

asistenţă parentală profesionistă – serviciile oferite de către o persoană fizică atestată în modul
stabilit, care asigură la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării
armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament – se oferă în prezent în Republica Moldova
doar în baza unor acte ale organelor administraţiei publice locale şi derulează în calitate de proiect
susţinut de către Organizaţia Internaţională neguvernamentală „EveryChild” din Marea Britanie,
propunem adoptarea Regulamentului cu privire la serviciul de asistenţă parentală profesionistă şi
a Standardelor minime obligatorii pentru asigurarea protecţiei copilului la asistentul parental

TE

profesionist.

71

BIBLIOGRAFIE
Acte normative:
1.

Constituţia Republicii Moldova, în vigoare din 27.08.1994 cu modificarile si completarile

ulterioare. Chisinau: Moldpresa, 2017, 52 p.
2.

Codul Civil al Republicii Moldova din 6 iunie 2017. Monitorul Oficial al RM, 2017, nr.

D

82-86, (22 iunie), p. 2-175.
3.

Codul de procedura penala al RM. Chisinau: S.A. Cartea, 2018, 358 p.

4.

Codul penal al Republici Moldova. Monitorul Oficial nr. 128-129 din 13 septembrie 2017.

Chisinau, 2017, 130 p.

Hotarârea Guvernulu Republicii Moldova cu privire la Programul Naţional de ameliorare

.M

5.

a asistentei medicale perinatale pentru anii 2012-2017 nr. 1171 din 18.12.97. Monitorul Oficial al
RM, 2013, nr 9 (5 februarie), p. 21-32.
6.

Hotarârea Guvernului Republicii Moldova nr. 409 din 9.04.2013 privind instituirea

Consiliului Naţional pentru protecţia Drepturilor copilului . Monitorul Oficial nr. 24-25/176 din

ZA

19.04.98.
7.

Hotarârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Programului Naţional

„Alimentatia copiilor” nr. 1236 din 22.12.98. Monitorul Oficial al RM, 2014, nr. 1-2 (7 ianuarie),

p.23-30.
8.

Hotarârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Programului Naţional de

imunizari pentru anii 2016-2005 nr. 369 din 28.05.01. Monitorul Oficial al RM, 2016, nr. 59- 61
9.

Hotarârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Regulamentului Consiliului

TE

Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 409 din 09.04.98. Monitorul oficial al RM, nr.
60-61 (2iulie),2013, p. 19-21.
10.

Legea privind drepturile copilului nr. 338-XIII din 15.12.94. Monitorul Oficial al RM,

1995, nr. 13 (2 martie), p. 16-20.
11.

Masurile de realizare a minimului de asistenta medicala gratuita, garantata de stat nr.749

din 04.08.99 // Monitorul Oficial al RM, 1995, nr. 98-100 (9.septembrie), p. 27-76.
12.

Codul familiei al Republicii Moldova, adoptat prin Legea Republicii Moldova nr. 1316-

XIV din 26.10.2015 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, 2018.

72

13.

Convenţia Internaţională cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la

20.11.1989, în vigoare pentru Republica Moldova din 25.02.1993 // Tratate internaţionale la care
Republica Moldova este parte (1990-2013). Ediţie oficială. Chişinău, 2013, vol.1,
14.

Declaraţia drepturilor copilului, proclamată de Adunarea Generală a Organizaţiei

Naţiunilor Unite la 20.11.1959 prin Rezoluţia nr. 1386 (XIV) // Drepturile copilului şi tânărului.
Documente internaţionale. Bucureşti, 2017, vol. 1.
Conventia ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei adoptata

D

15.

de catre Adunarea Generala a ONU prin rezolutia 34/180 din 18.12.1979. Dreptirile familiei si a
copilului:culegere de acte normative în 2 vol. v.1. Chisinau. Muzeum, 2016, 225 p.
16.

Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertăţilor fundamentale, Roma, 1950.

17.

.M

Extrase. Drepturile copilului si tânarului. Bucuresti. General partener, 2013, 365 p.

Curtea Suprema de Justitie. Culegere de hotarâri explicative. Chisinau, 2015, 150 p. 11.

Declaratia asupra protecţiei femeilor si copiilor în perioadele exceptionale si de conflict armat.
Drepturile familiei si a copilului:culegere de acte normative în 2 vol, v.1. Chisinau: Muzeum,
2016, 225 p.

Declaratia drepturilor copiilor din Liga Natiunilor din 1924. Dreptirile familiei si a

ZA

18.

copilului: culegere de acte normative, 2 vol., v.1. Chisinau: Muzeum, 2016, 225 p.

19.

Declaratia drepturilor copilului din 20 noiembrie 1959. Drepturile copilului si tânarului.

Bucuresti: General partener, 2013, 365 p.

20.

Declaratia Natiunilor Unite cu privire la plasament si adoptie din 1986. Dreptirile familiei

si a copilului: culegere de acte normative, în 2 vol., v.1. Chisinau: Muzeum, 2016, 225 p.
Declaratia Universala a Drepturilor Omului, adoptata la New-York la 10 decembrie 1948.

TE

21.

132
22.

Dreptirile familiei si a copilului: culegere de acte normative, în 2 vol., v.1. Chisinau:

Muzeum, 2016, 225 p.
23.

Ghid de aplicare practica a Conventiei cu privire la drepturile copilului. UNICEF. Zhisinau:

Cartier, 2016, 690 p.
24.

Protocolul optional la Conventia asupra depturilor copilului privitor la vânzare de copii,

prostitutia si pornografia copiilor, adoptat la 26 iunie 2015, prin Rezolutia 54/263.

73

25.

Ghid de aplicare practica a Conventiei cu privire la drepturile copilului. Chisinau: Cartier,

2016, 690 p
Manuale, monografii
1.

Alexandrescu Valeria. Mediul familial la minorii vagabonzi. Asistenţa Socială // Buletinul

Asociaţiei pentru Progresul Asistenţei Sociale, 1942, nr. 1, p. 15 – 43
Analysis of monetary poverty and wellbeing of households with children, based on 2019

Household

Budget

Survey

results,

D

2.

https://statistica.gov.md/public/files/publicatii_electronice/Copiii_Moldovei/Analiza_saraciei_co
pii_eng_2019.pdf
3.

Balahur Doina. Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale. – Bucureşti:

.M

ALL BECK, 2001. – 392 p. 112.
4.

Banca Mondială, Poverty Assessment (Evaluarea sărăciei), 2015.

5.

Bădescu Ilie. Legea serviciului social comunitar // Revista de asistenţă socială,

nr.1, p. 20.
6.

Bădescu Ilie. Legea serviciului social comunitar // Revista de asistenţă socială,

nr.1, p. 20.
7.

2004,
2004,

BNS, Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice – Metadate de referință.,

ZA

http://statistica.gov.md/public/files/Metadate/CBGC.pdf

8.

BNS, Metodologia de calculare a pragului absolut al sărăciei, aprobată prin Ordinul

Directorului general al Biroului Naţional de Statistică nr. 56 din 24 august 2018, Completată prin
ordinul

BNS

nr.

15

din

02

iulie

2020.,

https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/alte/Metodologie_saracie.pdf

9.

Bocancea Cristian, Neamţu George. Elemente de asistenţă socială. – Iaşi: Polirom, 2014.

– 292 p. 114.

Broșuri pentru profesioniști, produse de Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de

TE

10.

Copii, http://cnpac.org.md/rom/publication/brosuri-pentru-profesionisti
11.

Bulgaru Maria, Dilion Marcela. Concepte fundamentale ale asistenţei sociale. – Chişinău:

USM, 2015. – 316 p. 113

12.

Bulgaru Maria, Dilion Marcela. Concepte fundamentale ale asistenţei sociale. – Chişinău:

USM, 2015, p. 15

13.

Dilion Marcela. Asistenţa socială – activitate de asigurare a funcţionalităţii sistemelor

sociale // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”.
– Chişinău: CEP USM, 2003, p. 27-29.

74

14.

Dilion Marcela. Asistenţa socială – activitate de asigurare a funcţionalităţii sistemelor

sociale // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”.
– Chişinău: CEP USM, 2003, p. 27-29.
15.

Dilion Marcela. Deontologia profesiei de asistent social: repere conceptuale // Analele

ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria „Ştiinţe socioumanistice”. – Chişinău: CEP
USM, 2004, p. 416
16.

Gavriliţă Lucia. Reabilitarea socială a copiilor cu disabilităţi fizice şi integrarea lor în

D

societate. Materialele conferinţei internaţionale. În: Partenierate în dezvoltarea serviciilor de
alternativă pentru copii şi familii în situaţii de risc. – Chişinău, 2003
17.

GHID pentru PROFESIONIŞTII care lucrează cu COPIII MIGRANŢILOR, (CIDDC),

http://www.drepturilecopilului.md/files/ghid_profesionisti_octombrie_2014.pdf;

Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Tufan Constantin. Dreptul securităţii sociale. Bucureşti:

.M

18.

ALL BECK, 2013. – 487 p. 123
19.

Ghimpu Sanda, Ţiclea Alexandru, Tufan Constantin. Dreptul securităţii sociale. Bucureşti:

ALL BECK, 2013. – 487 p. 123
20.

Ghimpu, S. et. al. Dreptul securitatii sociale. Bucuresti: Editura ALL BECK, 2013, P.32

21.

Învățământului

secundar

pentru

studenții,

ZA

nevoiașihttps://www.imf.org/external/NP/prsp/2015/mda/01/111500.pdf
22.

Mamaliga, I. Protectia internationala si interna a drepturilor fundamentale ale familiei

copilului in statul de drept. In Gh. Costachi et. al. Probleme ale edificarii statului de drept in
Republica Moldova, Chisinau: Tipografia Centrala, 2003, 40 p
23.

Manoiu Florica, Epureanu Viorica. Asistenţa socială a copilului Studii teologice / Revista

institutelor teologice din patriarhia română, Seria II, Anul XLIII, nr.5-6, noiembrie – decembrie.
– Bucureşti, 1991, p. 3 – 44.
Obiectivele

TE

24.

de

Dezvoltare

ale

Mileniului

ale

Națiunilor

Unite,

https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/post-2015/mdgoverview.html
25.

PNUD, Human Development Report for Central and Eastern Europe (Raport privind

dezvoltarea umană pentru Europa Centrală şi de Est), 2014.
26.

Situaţia

copiilor

în

Republica

Moldova

în

anul

2019,

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6662
27.

Situația copiilor rămași fără îngrijirea părintească în urma migrației, produs de UNICEF

MOLDOVA și alte resurse la subiectul migrației, https://www.unicef.org/moldova/;
28.

Suportul de curs „Psihosociologia relației copil – profesionist în domeniul social”, produs

de Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Centrul de Investigații și Consultanță
75

„SocioPolis” și Caritas Republica Cehia, http://sociopolis.md/suportul-de-curs-psihosociologiarelatiei-copil-profesionist-in-domeniul-social;
29.

Verza Florin Emil. Introducere în psihopedagogia specială şi în asistenţa socială. – Iaşi:

HUMANITAS, 2002, p. 212

Pagini WEB:
http://www.statistica.md/ – Notă Informativă cu privire la situaţia copiilor în Moldova în

anul 2017.
2.

http://www.scers.md/ – Proiectul Raportului anual de evaluare a implementării Strategiei

de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei.
3.

http://www.aliantacf.net.md/ – pagină WEB a Alianţei ONG – urilor active în domeniul

.M

Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei.
4.

D

1.

http://www.everychild.md /– pagină WEB a Organizaţiei neguvernamentale “Every-

Child”.
5.

http://www.scrm.com/ – pagină WEB a Organizaţiei neguvernamentale “Salvaţi Copiii”.

6.

http:// www.aibi.it/ – pagină WEB a Organizaţiei neguvernamentale AiBi (Amici dei

Bambini)

http://www. msif.md/ – pagină WEB a Fondului de Investiţii Sociale din Moldova.

8.

http://www.un.md/ – pagină WEB a revistei electronice „Acţiunea ONU” nr. 2 (33), 2005

9.

https://www.unicef.org/moldova/Copii_ramasi_fara_ingrijire_parinteasca.pdf

10.

https://moldova.europalibera.org/a/interviu-mariana-ianachevici/28522923.html

11.

http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=30&id=5640

12.

https://www.investigatii.md/ro/investigatii/drepturile-copilului/copiii-ramasi-fara-

ZA

7.

ingrijirea-parinteasca-cum-sa-abordam-problema

http://ipn.md/ro/drepturile-copilului/88396

TE

13.
14.

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Copiii_Moldovei/Copii_Mold

ovei_2016.pdf

15.

http://www.migratie.md

16.

http://www.migratiesigura.md/

17.

http://www.drepturilecopilului.md

18.

http://www.statistica.md/

19.

http://www.scers.md/

20.

http://www.edu.gov.md/ – Pagină WEB a Ministerului Educaţiei, Tineretului şi Sportului.

21.

http://www.aliantacf.net.md/ – pagină WEB a Alianţei ONG – urilor active în domeniul

Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei.
76

22.

http://www.everychild.md /– pagină WEB a Organizaţiei neguvernamentale “EveryChild”.

23.

http://www.scrm.com/ – pagină WEB a Organizaţiei neguvernamentale “Salvaţi Copiii”.

24.

http:// www.aibi.it/ – pagină WEB a Organizaţiei neguvernamentale AiBi (Amici dei

Bambini)
30.

Banca de date statistice / Statistica sociala / Nivelul de trai al populaţiei ,

https://statbank.statistica.md/pxweb/pxweb/ro/30%20Statistica%20sociala/30%20Statistica%20s
ociala__04%20NIV/?rxid=b2ff27d7-0b96-43c9-934b-42e1a2a9a774
Metadate de referinţă "Veniturile şi cheltuielile populaţiei (Cercetarea Bugetelor

D

31.

Gospodăriilor Casnice)", https://statistica.gov.md/public/files/Metadate/CBGC.pdf
32.

Concepte

şi

definiţii

"Nivelul

de

trai

al

populaţiei",

https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&idc=351&id=2272
Nota

informativă

"Nivelul

sărăciei

în

Republica

Moldova

.M

33.

în

2014-2018",

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6698
34.

https://nl4worldbank.org/2019/11/21/which-countries-reduced-poverty-rates-the-most/

35.

https://tradingeconomics.com/moldova/school-enrollment-secondary-percent-gross-wb-

TE

ZA

data.html

77

TE

ZA

.M

D

ANEXE

78

Tabelul 1. Indicatorii sărăciei, 2014-2019
2019(i)

2014

2015

2016

2017

2018

1.558,6

1.709,8

1.819,2

1.939,3

1.998,4

2.095,1

Total populaţie

29,5

25,4

26,4

27,7

23,0

25,2

Mediul de reședință
Mediul urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Mediul rural

15,6
8,3
24,6
39,5

11,2
5,2
19,0
35,6

11,6
6,5
18,2
37,1

11,8
8,4
16,6
38,8

10,6
6,7
16,5
31,6

11,2
4,9
19,7
34,5

31,9
38,5
35,1
10,7

26,5
35,6
30,9
6,9

30,5
35,7
30,8
6,5

31,1
36,6
33,8
7,5

28,4
28,7
28,8
4,7

27,7
29,8
40,4
4,4

4,25
1,20

3,70
1,07

3,82
1,10

3,87
1,10

3,09
0,85

3,68
1,02

1.257,0

1.378,9

1.467,2

1.564,0

1.611,7

1.689,7

Total populaţie

12,8

10,5

10,4

11,0

8,7

10,7

Mediul de reședință
Mediul urban
Oraşe mari
Oraşe mici
Mediul rural

5,6
3,5
8,2
18,0

3,2
0,7
6,4
15,7

3,1
1,1
5,7
15,7

3,1
1,8
4,8
16,6

3,2
1,9
5,1
12,5

3,6
1,7
6,2
15,4

Regiuni statistice
Nord
Centru
Sud
mun. Chișinău

13,8
16,0
16,4
4,8

11,5
16,6
10,7
1,3

13,3
13,6
11,8
2,0

10,7
17,1
13,8
1,4

10,5
11,2
11,6
1,1

10,4
12,9
19,2
1,4

1,50
0,35

1,32
0,34

1,32
0,36

1,32
0,35

1,01
0,26

1,21
0,30

Sărăcia absolută
Pragul sărăciei absolute (lei)

ZA

Profunzimea sărăciei absolute, %
Severitatea sărăciei absolute, %

.M

Regiuni statistice
Nord
Centru
Sud
mun. Chișinău

D

Rata sărăciei absolute, %

Sărăcia extremă

Pragul sărăciei extreme (lei)

TE

Rata sărăciei extreme, %

Profunzimea sărăciei extreme, %
Severitatea sărăciei extreme, %
(i) - întrerupere în seriile de timp

Tabelul 2. Rata sărăciei în funcție de caracteristicile de bază ale gospodăriei, 2014-2019

11,6
37,1
26,4

11,8
38,8
27,7

10,6
31,6
23,0

11,2 22,1 18,5 18,4 17,5 19,0
34,5 77,9 81,5 81,6 82,5 81,0
25,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

17,7
82,3
100,0

24,9
25,0
21,7
27,1
49,5
29,5

20,8
22,8
20,0
25,2
39,5
25,4

25,2
23,3
24,8
22,7
40,1
26,4

20,9
22,9
22,5
25,6
49,5
27,7

18,2
21,6
16,2
22,8
39,6
23,0

28,0
8,5
9,1 11,1
9,1 11,6
23,0 21,6 22,7 23,3 23,0 25,4
21,6 15,9 17,4 20,4 16,6 15,2
21,0 21,7 24,0 20,5 21,5 21,4
38,5 32,3 26,7 24,6 29,9 26,4
25,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14,6
24,7
19,7
18,0
23,0
100,0

16,4
31,0

12,8
27,1

16,6
31,7

13,0
27,2

10,2
24,3

13,0
38,1

21,3

20,2

18,8

17,3

20,7

29,2

28,0

29,5

30,1

25,7
38,1
37,5
29,0
29,5

23,6
28,8
31,6
24,6
25,4

24,0
33,1
32,2
25,7
26,4

32,0

27,3

24,6
31,6
57,8
26,6
29,5

2,3
6,2

2,4
6,7

3,1
8,0

2,5
6,6

2,8
8,7

2,7
11,8

13,0

7,0

7,8

7,0

7,0

9,3

5,1

24,8

32,6

7,8

8,4

9,1

9,6

9,4

11,7

25,1
32,9
36,7
29,7
27,7

20,2
23,7
28,4
25,5
23,0

18,6 21,5 25,7 24,7 24,8 24,7
23,2
2,8
2,1
3,2
2,5
2,5
30,0 33,4 28,2 26,6 29,3 26,1
31,8 19,1 18,6 18,4 17,7 16,5
25,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

20,9
2,4
23,4
22,0
100,0

27,9

30,4

23,7

23,3

53,3

46,6

23,6
24,4
46,9
23,4
25,4

24,3
24,0
48,8
24,8
26,4

25,1
27,0
54,4
24,8
27,7

18,0
22,3
42,0
22,1
23,0

18,4 21,2 22,3 22,0 19,9 18,3
20,9 21,6 19,7 18,0 21,2 18,9
38,1 15,0 14,1 14,5 15,6 16,1
27,2 42,3 44,0 45,5 43,4 46,7
25,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

14,0
17,9
14,7
53,4
100,0

28,8
30,8
29,5

26,0
24,1
25,4

26,6
26,1
26,4

28,4
26,1
27,7

22,6
23,6
23,0

24,6 65,5 70,5 66,3 68,0 64,9
26,6 34,5 29,5 33,7 32,0 35,1
25,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

66,3
33,7
100,0

62,8

48,4

52,1

51,7

48,5

78,3

6,8

6,0

5,0

3,7

3,6

4,3

44,6
31,2

41,1
26,0

44,8
27,9

47,9
29,3

40,1
25,1

43,0
27,5

27,7
19,3

30,4
19,1

35,5
18,6

36,8
20,2

36,7
18,6

34,4
18,1

32,8

28,3

28,2

29,1

25,3

27,4

33,3

30,9

28,3

28,0

29,8

29,9

17,0
8,6
29,5

16,5
6,6
25,4

17,5
4,3
26,4

14,4
6,6
27,7

11,1
5,2
23,0

17,3
8,3
9,0
9,5
7,2
7,1
4,6
4,7
4,7
2,9
4,1
4,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
25,2

9,6
3,7
100,0

ZA

Tipul gospodăriei
O singură persoană <60
O singură persoană 60+
Cuplu familial fără copii,
capul <60 ani
Cuplu familial fără copii,
capul 60+ ani
Cuplu familial cu copii
Părinte singur cu copii
Alte gospodării cu copii
Alte gospodării fără copii
Total

11,2
35,6
25,4

Componența gospodăriei
Gospodării cu copii
inclusiv
cu 1 copil
cu 2 copii
cu 3+ copii
Gospodării fără copii
Total

TE

Sexul capului gospodăriei
Bărbat
Femeie
Total
Nivelul de educație al
capului gospodăriei
Studii primare sau fără
studii
Studii medii incomplete
Studii medii generale
Studii secundar
profesionale
Studii medii de
Studii superioare
Total

D

Mărimea gospodăriei
1 persoană
2 persoane
3 persoane
4 persoane
5+ persoane
Total

15,6
39,5
29,5

.M

Mediul de reședință
Urban
Rural
Total

Rata sărăciei
Structura populației sărace, %
(i)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019(i)

57,7

56,0

54,5

56,6

51,9

42,7

39,9

43,2

10,7

12,3

12,7

11,8

12,7

12,6

14,9

14,6

14,9

12,0

11,9

24,2

20,0

19,1

19,1

18,8

17,9

44,1

46,1

54,0

42,2

38,4

15,9

16,6

17,3

16,2

13,8

14,6

19,1

19,2

21,0

17,9

22,0

5,2

5,7

5,2

5,2

5,9

6,9

29,8
21,2
40,0
25,4

32,7
18,9
43,6
26,4

34,6
21,9
48,4
27,7

28,9
19,7
51,8
23,0

38,3 30,4 29,4 31,5 32,3 31,0
16,1 10,7 12,8
9,9 10,2 12,7
46,2
2,8
3,2
4,2
5,1
5,2
25,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

37,1
6,6
4,4
100,0

D

50,1

TE

ZA

.M

Sursa principală de venit al
capului gospodăriei
Salariat în sectorul agricol 51,5
Salariat în sectorul non19,5
agricol
Lucrător pe cont propriu
46,5
în sectorul agricol
Lucrător pe cont propriu
22,0
în sectorul non-agricol
37,7
Pensionar
21,7
Transferuri din afara țării
46,0
Alte
29,5
Total
(i) - întrerupere în seriile de timp

Tabelul 3. Rata sărăciei în funcție de caracteristicile de bază ale populației, 2014-2019
Rata sărăciei, %
Structura populaţiei sărace, %
(i)
2014 2015 2016 2017 2018 2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019(i)
30,4
28,7
29,5

26,5
24,4
25,4

26,8
26,1
26,4

28,8
26,7
27,7

23,3
22,6
23,0

24,8 48,3 49,4 47,1 48,7 47,6
25,6 51,7 50,6 52,9 51,3 52,4
25,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Vârsta persoanelor
0-17
18-29
30-39
40-49
50-59
60+
Total

32,9
25,4
29,1
27,5
27,0
33,4
29,5

27,7
22,6
22,4
24,7
24,2
28,8
25,4

28,7
20,9
22,9
26,6
25,1
31,6
26,4

30,9
26,1
22,3
29,1
24,1
31,0
27,7

24,4
21,5
20,3
23,1
21,1
25,4
23,0

24,0 24,5 23,7 23,7 24,7 23,8
21,6 14,9 13,5 11,7 12,7 11,5
19,2 11,3 11,4 10,9 10,5 11,4
23,8 12,2 12,8 14,3 14,5 14,4
20,7 17,0 17,8 16,6 15,7 16,3
36,8 20,1 20,7 22,7 21,9 22,7
25,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

57,4

48,6

53,0

51,9

49,3

70,9

7,8

7,3

6,7

5,4

5,5

6,4

43,3
30,0

39,2
25,6

43,3
25,5

46,0
25,6

38,5
23,6

44,5
25,4

33,1
22,2

33,8
21,7

37,6
20,4

37,9
20,2

37,6
20,4

37,1
17,7

30,3

28,0

27,7

28,5

24,3

26,7

23,7

23,7

22,8

23,3

24,2

24,3

16,6
8,0
28,5

14,7
6,6
24,8

16,7
4,7
25,8

16,2
6,7
26,7

12,2
5,0
22,6

16,8
8,7
8,5
9,2
8,6
8,2
5,8
4,5
4,9
3,3
4,5
4,1
25,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10,0
4,5
100,0

45,8

50,2

41,8

35,7

39,4

8,0

9,3

9,9

8,1

8,5

7,9

13,2

11,9

13,1

11,0

11,6

18,6

16,5

14,6

15,8

15,8

15,4

39,6

43,4

47,4

41,0

37,7

16,3

17,0

17,6

16,8

15,7

13,4

17,6

17,9

17,5

14,6

20,4

3,6

3,6

3,2

3,0

3,2

4,1

29,7
19,4
29,9
24,8

32,3
16,4
33,9
25,8

32,6
20,0
37,5
26,7

27,1
16,0
34,2
22,6

38,4 30,2 30,8 32,8 32,6 32,2
15,1
7,8
8,6
6,6
7,6
7,6
31,3 15,5 14,1 15,3 16,1 17,0
25,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

40,9
5,1
13,2
100,0

ZA

Studii primare sau fără
studii
Studii medii incomplete
Studii medii generale
Studii secundar
profesionale
Studii medii de
Studii superioare
Total

.M

Nivelul de educaţie a
persoanelor 18 ani și peste

D

Sexul persoanelor
Bărbat
Femeie
Total

46,0
54,0
100,0

21,8
9,8
9,9
13,1
14,4
31,0
100,0

TE

Sursa principală de venit a
persoanelor 18 ani și peste

Salariat în sectorul agricol 49,7
Salariat în sectorul non16,7
agricol
Lucrător pe cont propriu
43,4
în sectorul agricol
Lucrător pe cont propriu
22,2
în sectorul non-agricol
34,8
Pensionar
21,4
Transferuri din afara țării
33,5
Alte
28,5
Total
(i) - întrerupere în seriile de timp

