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Anexa 13. Planul strategic de cheltuieli în domeniul protecţiei sociale, 2007-2009 
 
 

Situaţia curentă: Protecţia socială în Republica Moldova include două domenii 

interdependente: asigurările sociale şi asistenţa socială. Cheltuielile pentru aceste domenii au 

sporit considerabul ca pondere în PIB de la 9,3% în 2003 la 11,7% în 2006, ocupînd totodată 

mai mult de o treime din bugetul public naţional. 

 

Odată cu implementarea reformei sistemului public de asigurări sociale, situaţia bugetului 

asigurărilor sociale de stat s-a îmbunătăţit considerabil. În ultimii ani au fost majorate 

substanţial plăţile de asigurări sociale, iar în anul 2003 s-a întrodus un mecanism de 

indexare anuală a acestora. Mai mult, a fost iniţiat procesul de evidenţă personificată a 

contribuţiilor de asigurări sociale şi redistribuirea cotelor între patron şi angajat, care are 

drept scop corelarea între riscurile asigurate, contribuţii şi beneficii. Cu toate acestea, analiza 

curentă denotă o serie de probleme, care în general provoacă îngrijorări privind durabilitatea 

(stabilitatea financiară a sistemului) pe termen mediu şi lung. Dat fiind că pentru unele 

categorii de cetăţeni, în special pentru cei săraci, plăţile din sistemul de asigurări sociale de 

stat obligatorii, constituie principalele surse de venituri, de eficienţa acestui sistem depinde, 

în mare măsură dinamica sărăciei, nivelul, profunzimea şi severitatea ei. 

 

Actualul sistem de asistenţă socială este reprezentat de o serie de prestaţii sociale şi servicii 

sociale, oferite de stat în scopul susţinerii persoanelor aflate în dificultate. În pofida 

încercărilor de a raţionaliza şi a eficientiza cheltuielile legate de prestaţiile băneşti, 

actualmente însă, majoritatea beneficiarilor de prestaţii băneşti, sînt admişi în sistemul de 

asistenţă socială în baza principiului categorial, fără a se ţine cont de necesităţile reale ale 

acestora. Aceasta conduce la utilizarea ineficientă şi netransparentă a resurselor bugetare. Pe 

de altă parte, sistemul de servicii sociale este la o etapă iniţială de dezvoltare. 

 

Obiectivul General: Consolidarea stabilităţii financiare a sistemului public de asigurare 

socială şi asigurarea consistenţei între riscurile asigurate, contribuţii şi beneficii, precum şi 

restructurarea sistemului de asistenţă socială prin dezvoltarea serviciilor sociale şi 

focalizarea prestaţiilor sociale pe bază de necesitate persoanelor aflate în situaţii de risc. 
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Situaţia curentă Obiective/scopuri Acţiuni de reformare în cadrul 

programelor 
Implicaţiile financiare Indicatorii de 

monitorizare 
I. Programul ocuparea forţei de muncă 
Cheltuieli în anul 2005: 
27 mil.lei 
0,7% din cheltuielile totale pentru protecţia socială 

   •  

Scopul programului - crearea unei pieţe a muncii 
funcţionale care ar asigura un nivel înalt al ocupării 
forţei de muncă şi sporirea gradului de protecţie socială a 
şomerilor. 
Aspecte-cheie 

• În anul 2005  în acest scop s-au alocat  circa 27 
milioane lei sau 1% din bugetul asigurărilor 
sociale de stat. Pentru anul 2006  volumul lor a 
sporit de 1,7 ori, fiind prevăzute 46,9 milioane 
lei ca urmare a implementării noii legi de 
ocupare a forţei de muncă.  

• În anii 2005-2006 a sporit considerabil cota 
bugetului de stat în finanţarea măsurilor de 
ocupare a forţei de muncă, crescînd de la 1-2% 
în anii 2001-2004 la circa 13% în anul 2005 cu 
o reducere în anul 2006 pînă la 4%, ca urmare a 
excluderii unor plăţi de la acest compartiment 
(indemnizaţiile pentru persoanele aflate în 
detenţie). 

• În anii 2000 – 2005 se observă reducerea 
cheltuielilor pentru măsurile pasive de protecţie 
socială a şomerilor (indemnizaţii) de la  65%  la 
36%, concomitent cu majorarea alocaţiilor 
pentru măsurile active de la 17% la 38%. 

• În anul 2005 la agenţiile pentru ocuparea forţei 
de muncă s-au înregistrat  80912 şomeri, 24639 
au fost plasaţi în cîmpul muncii, 4621  au 
beneficiat de formare profesională. 

Probleme 
• În pofida reducerii uşoare a ratei şomajului de 

la 8,7% în 2003 la 6,6% în 2005 (tr.III), în 
ultimii ani se  menţine un nivel scăzut al 
ocupării forţei de muncă.  

• A scăzut considerabil numărul persoanelor care 
au beneficiat de ajutor de şomaj de la 7607 
persoane în anul 2003 la 2966 în anul 2005.  

• Rămîne actuală necesitatea modernizării 

1.Sporirea calităţii 
serviciilor de plasare în 
cîmpul muncii prestate 
persoanelor aflate în 
căutarea unui loc de 
muncă, precum şi 
accesului la acestea; 
 
2.Promovarea 
incluziunii sociale a 
persoanelor 
marginalizate; 
 
3.Prevenirea şomajului 

în rîndul tinerilor. 

1.1.Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 
mediere a muncii prin dotarea sălilor de 
auto ocupare în fiecare agenţie 
teritorială;  
1.2.Diversificarea şi eficientizarea 
serviciilor de informare şi consiliere a 
şomerilor; 
1.3.Extinderea numărului beneficiarilor 
de servicii de orientare şi pregătire 
profesională;  
1.4. Stimularea mobilităţii teritoriale a 
forţei de muncă prin acordarea 
indemnizaţiilor de instalare şi încadrare 
în muncă în altă localitate;  
1.5. Extinderea numărului persoanelor 
antrenate în  lucrările publice 
remunerate;  
1.6.Promovarea unor activităţi şi 
cercetări de marketing pe piaţa muncii; 
1.7.Dezvoltarea şi întreţinerea sistemului 
informativ privind piaţa forţei de muncă; 
1.8. Acordarea de credite în condiţii 
avantajoase din Fondul de şomaj pentru 
stimularea angajatorilor în crearea de noi 
locuri de muncă;  
1.9. Perfecţionarea mecanismului de 
acordare a ajutorului de şomaj şi 
extinderea categoriilor de beneficiari; 
 
2. Elaborarea şi implementarea unui 
mecanism de stimulare a angajatorilor la 
încadrarea în muncă a persoanelor 
marginalizate (cu handicap fizic şi 
mintal, eliberate din detenţie, ş.a.);   
 
3. Acordarea consultanţei şi asistenţei 
informaţionale tinerilor privind 

1. În următorii ani 
cheltuielile totale pentru 
realizarea programului 
vor spori de la 41,3 
mil.lei în anul 2007 pînă 
la 55,7 mil.lei în 2009.  
2. În legătură cu 
implementarea SCERS 
şi a Legii privind 
ocuparea forţei de 
muncă şi protecţia 
socială a persoanelor 
aflate în căutarea unui 
loc de muncă volumul 
mijloacelor bugetului de 
stat în anii 2007-2009 
alocate Fondului de 
şomaj vor fi în creştere 
continuă. 
3. În urma modificărilor 
legislative operate în 
anul 2005 au fost 
extinse categoriile 
beneficiarilor şi 
simplificate condiţiile 
pentru a beneficia de 
ajutor de şomaj. 
Datorită extinderii 
categoriilor de ajutor de 
şomaj şi introducerii 
alocaţiei de integrare 
sau reintegrare 
profesională, cheltuielile 
pentru măsurile pasive  
vor creşte, fiind alocate 
circa 47% în anul 2007, 
50% în anul 2008 şi 

• Ponderea  şomerilor 
plasaţi în cîmpul 
muncii  în totalul 
şomerilor înregistraţi  - 
40%  anual; 

• Numărul şomerilor 
recalificaţi – 4750 
persoane în anul 2007, 
4900 persoane în anul 
2008, 5000 persoane  
în anul 2009; 

• Numărul persoanelor 
angajate la lucrări 
publice remunerate – 
2640 persoane anual;  

• Numărul persoanelor 
angajate în rezultatul 
mobilităţii  forţei de 
muncă – 180 persoane 
anual; 

• Numărul persoanelor 
ce beneficiază de 
ajutoare de şomaj şi 
alocaţii de integrare sau 
reintegrare profesională 
– 10000 persoane 
anual. 
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Situaţia curentă Obiective/scopuri Acţiuni de reformare în cadrul 
programelor 

Implicaţiile financiare Indicatorii de 
monitorizare 

serviciului de plasare în câmpul muncii, 
descentralizării lui, creşterii calităţii serviciilor 
prestate de acesta, precum şi a mecanismului de 
acordare a ajutorului de şomaj. 

• Persoanele  tinere şi cele social-defavorizate 
continuă să fie cele mai dezavantajate pe piaţa 
muncii. Nivelul mediu al şomajului în rândul 
tineretului (15-24 ani) este de 19,1 % sau de 2,9 
ori mai înalt decât media pe republică. Circa 
80% din aceştia sunt cei cu studii medii sau 
medii incomplete. 

• Se simte lipsa unor instituţii specializate pentru 
acordarea serviciilor de integrare profesională 
persoanelor respective, precum şi a altor 
categorii de persoane marginalizate.  

oportunităţile în domeniul ocupării. 52% în anul 2009. 
4. În afară de aceasta, 
cheltuielile vor spori şi 
ca urmare a creşterii 
prognozate a salariului 
mediu pe republică, în 
funcţie de care se 
stabilesc majoritatea 
indemnizaţiilor. 
5. Trecerea începînd cu 
anul 2007 spre finanţare 
de la bugetul de stat a 
Agenţiei Naţionale de 
Ocupare a Forţei de 
Muncă va elibera 
mijloace pentru 
realizarea altor activităţi 
prioritare în sistemul 
asigurărilor sociale de 
stat. 
 

II.Programul asigurări sociale 
Cheltuieli în anul 2005: 
2956,7 mil.lei 
 74,1% din cheltuielile totale pentru protecţia socială  
A. Sub-programul „Pensii de asigurări sociale de stat” 
Aspecte-cheie 
Programele de pensionare constituie elementul de bază 
al asigurărilor sociale şi cuprinde circa 70 la sută din 
totalul cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat. 
Începînd cu anul 2003 se implementează un nou 
mecanism de indexare anuală a pensiilor,  
Suplimentar la întroducerea evidenţei personificate a 
contribuţiilor, în 2004 a fost iniţiat procesul de 
redistribuire a cotei de asigurări sociale între patron şi 
angajat. În 2006 cota este de 26% pentru patron şi 3% 
pentru salariat. 
În 2004-2005 au fost operate modificări în legislaţia de 
pensionare în vederea unificării condiţiilor de pensionare 
pentru unele categorii de angajaţi (deputaţi, membri ai 
Guvernului, funcţionari publici, etc.) 

• Consolidarea 
stabilităţii financiare a 
sistemului de asigurări 
sociale 
• Asigurarea 
concordanţei între 
riscuri, contribuţii şi 
beneficii 
• Perfecţionarea 
metodologiei de 
calculare şi revizuire a 
cuantumului pensiilor 

• Redistribuirea în continuare a 
contribuţiei de asigurări sociale de stat 
între participanţii la sistemul public de 
asigurări sociale (cu excepţia celor din 
sectorul agricol). 
• Implementarea începînd cu anul 2007 
a Strategiei privind reformarea sistemului 
de pensionare pentru persoanele ce 
activează în sectorul agricol, care 
prevede trecerea de la principiul achitării 
contribuţiilor bazat pe proprietatea 
asupra pămîntului la principiul general de 
achitare a contribuţiilor din venit. 
• Subvenţionarea din mijloacele 
bugetului de stat (4 la sută din total de 20 
la sută) a contribuţiei de asigurări sociale 

• Cointeresarea 
angajatorilor în ce 
priveşte achitarea 
benevolă a contribuţiilor 
de asigurări sociale şi 
scoaterea în evidenţă a 
veniturilor ilegale, fapt 
ce va contribui la 
majorarea volumului de 
contribuţii la bugetul 
asigurărilor sociale de 
stat. 
• Transparenţă şi 
utilizare corectă, 
raţională a mijloacelor 
acumulate pe contul 

 - mărimea medie pensiilor                                                                                                                  
  stabilite în sistemul de     
  asigurări cu pensii: 
2007-496,74 lei; 
2008-576,52 lei; 
2009-658,89 lei. 

 - numărul de pensionari 
2007-615429 persoane; 
2008-617133 persoane; 
2009-619143 persoane. 

  - suma cheltuielilor  pentru 
plata pensiilor: 

2007-3668,5 mil.lei; 
2008-4269,5 mil.lei; 
2009-4895,3 mil.lei. 
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Situaţia curentă Obiective/scopuri Acţiuni de reformare în cadrul 
programelor 

Implicaţiile financiare Indicatorii de 
monitorizare 

Probleme 
 

• Sistemul de pensii mai conţine inechităţi sociale, în 
special cu referire la sectorul agricol. Actualmente 
angajaţii acestui sector contribuie doar cu 6% la 
veniturile BASS, dar beneficiază de 53% din 
acestea. În anul 2005 a fost elaborat proiectul 
Strategiei de reformă a sistemului de pensionare 
pentru persoanele ce activează în sectorul agricol 

 
• Divizarea existentă a bugetului asigurărilor sociale 

de stat pe fonduri este convenţională, fapt ce face 
dificilă planificarea şi monitorizarea plăţilor pe 
fiecare tip de prestaţie în parte, precum şi conduce la 
intransparenţa utilizării mijloacelor bugetului 
asigurărilor sociale de stat. 

• Fenomenul intens al migraţiunii forţei de muncă 
implică riscuri majore în ce priveşte asigurarea 
socială a lucrătorilor migranţi şi a membrilor 
familiilor acestora.  

 
• Modelul analitic existent de prognozare a sistemului 

de pensionare nu satisface condiţiile necesare 
prognozării cheltuielilor bugetare pe termen scurt şi 
mediu.  

 
• Cu toate că în ultimii ani pensiile au fost majorate 

substanţial de la 155 lei în 2002 la 373 lei estimat în 
2005, rata de înlocuire a salariului prin pensie 
rămîne a fi destul de joasă de circa 28% în anul 
2005. 

 

pentru angajaţii cu contract individual de 
muncă în întreprinderi agricole.  
• Separarea, începînd cu anul 2008, a 
fondurilor de asigurări sociale din cadrul 
bugetului asigurărilor sociale în 
dependenţă de tariful contribuţiilor 
defalcate pentru diferite riscuri,. 
Separarea mijloacelor fondurilor de 
asigurări se va realiza prin distribuirea 
procentului din cota de asigurări 
nemijlocit pe un cont special creat pentru 
fiecare risc asigurat. 
• Încheierea acordurilor bilaterale cu 
alte state în domeniul asigurărilor 
sociale. 
• Elaborarea şi dezvoltarea modelului 
analitic de prognoză pe termen mediu. 
• Actualizarea mărimii pensiilor ţinînd 
cont de creşterea preţurilor de consum şi 
a salariilor prin indexare. Pentru anii 
2007-2009 procentul indexări va 
constitui respectiv 17,45%, 15,5%, şi 
13,8%. 
 

special al fondurilor de 
asigurări.  
• Persoanele din 
categoria migraţilor şi 
familiile lor vor obţine 
dreptul la comasarea 
stagiului de cotizare 
realizat atît pe teritoriul 
Republicii Moldova, cît 
şi peste hotarele acesteia 
şi, respectiv la 
calcularea pensiei. 
• Impactul indexării 
anuale a pensiei va varia 
de la an la an în 
dependenţă de nivelul 
creşterii preţurilor de 
consum şi creşterea 
salariilor:  
2007-424,2 mil.lei; 
2008-444,2 mil.lei;  
2009-458,7 mil.lei. 
 

 - suma contribuţiilor  
primite de la persoanelor 
salariate: 

2007-4149,9 mil. lei; 
2008-4908,1 mil. lei; 
2009-5804,9 mil. lei. 

 
 - suma contribuţiilor  

primite de la persoanele 
care nu dispun de salariu: 

2007-131,5 mil. lei; 
2008-159,3 mil. lei; 
2009-171,1 mil. lei. 
 

B. Sub-programul „Alte prestaţii de asigurări sociale” 
Aspecte-cheie 
La moment din contul bugetului asigurărilor sociale de 
stat se acordă o serie de prestaţii, cum sunt indemnizaţii 
pentru pierderea capacităţii de muncă, indemnizaţiile 
pentru naşterea copilului, pentru îngrijirea şi creşterea 
copilului, indemnizaţiile de deces,  indemnizaţiile de 
invaliditate pentru accidente de muncă sau boli 
profesionale ş.a. 

Perfecţionarea 
metodologiei de 
calculare şi revizuire a 
cuantumului altor 
prestaţii de asigurări 
sociale 
 
Raţionalizarea 

• Indexarea indemnizaţiilor de 
invaliditate pentru accidente de muncă 
sau boli profesionale, ţinînd cont de 
creşterea indicelui preţurilor de consum 
şi creşterea salariului mediu pe ţară 
pentru anul precedent; 
• Indexarea anuală a plăţilor lunare 

capitalizate stabilite ca urmare a unui 

Impactul asupra 
bugetului ca urmare a 
indexării anuale a 
indemnizaţiilor 
menţionate va varia de 
la an la an în 
dependenţă de nivelul 
creşterii preţurilor de 

Indemnizaţii de 
invaliditate: 
- numărul beneficiarilor 
2007-2009 cîte 182 
persoane anual; 
- mărimea medie a    
indemnizaţiei: 
2007-413,3 lei; 



 140

Situaţia curentă Obiective/scopuri Acţiuni de reformare în cadrul 
programelor 

Implicaţiile financiare Indicatorii de 
monitorizare 

Aceste plăţi de asemenea necesită a fi actualizate anual 
pentru a păstra mărimea lor reală.  
 
Probleme 

• Actualmente din contul contribuţiilor de asigurări 
sociale de stat se acoperă unele cheluieli, care nu 
cad sub incidenţa sistemului public de asigurări 
sociale, cum ar fi indemnizaţia pentru creşterea 
copilului în vîrstă de la 3 pînă la 16 ani, cheltuielile 
de administrare a sistemului. 

• Sistemul indemnizaţiilor pentru incapacitatea 
temporară de muncă necesită a fi revăzut. 

sistemului de prestaţii 
acordate prin sistemul 
public de asigurări 
sociale 
 

accident de muncă sau unei boli 
profesionale la o întreprindere lichidată; 
• Majorarea prestaţiilor acordate la 

naşterea copilului persoanelor asigurate;  
• Majorarea, începînd cu anul 2007, 

a cuantumului minim al indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului în vîrstă de 
pînă la 3 ani de la 100 la 200 lei. 
• Trecerea începînd cu anul 2007 

spre finanţare de la bugetul de stat a 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului 
în vîrstă de la 3 pînă la 16 ani. 
 

consum şi creşterea 
salariilor. În aceste 
scopuri se alocă în 
2007-104,4 mii lei; 
2008-108,9 mii lei;  
2009-112,0 mii lei. 
Majorarea prestaţiilor 
acordate la naşterea 
copilului persoanelor 
asigurate implică surse 
suplimentare anuale de 
circa 1 mil.lei.  
 

2008-479,14 lei; 
2009-547,09 lei. 
Indemnizaţia unică la 
naşterea copilului: 
- numărul beneficiarilor 
2007-9788 persoane; 
2008-10277 persoane; 
2009-10277 persoane; 
- mărimea medie a    
indemnizaţiei: 
2007-900,0 lei; 
2008-1000,0 lei; 
2009-1100,0 lei. 

 III. Programul asistenţa socială 
Cheltuieli în 2005: 
920,5 mil.lei 
17,6% din cheltuielile totale pentru protecţia socială 

A. Sub-programul. „Protecţia socială a persoanelor neasigurate” 

Aspecte-cheie 
La acest sub-program se referă alocaţiile sociale de stat, 
care sînt plăţi cu caracter de ajutor social şi se acordă 
persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile pentru 
obţinerea dreptului la pensii de asigurări sociale de stat. 
Beneficiarii acestor plăţi sînt: copiii invalizi în vîrstă 
sub 16 ani, invalizii din copilărie, invalizii şi persoanele 
vîrstnice care nu au acumulat stagiul necesar de 
cotizare, precum şi copiii care şi-au pierdut 
întreţinătorul. 
Începînd cu 1 ianuarie 2006 plăţile respective au fost 
majorate cu circa 30% pentru copiii invalizi şi invalizii 
din copilărie, fiind cele mai vulnerabile categorii de 
populaţie. 
Anual începînd cu 1 aprilie alocaţiile sociale se 
indexează în funcţie de media creşterii anuale a 
indicelui preţurilor de consum pe anul precedent. 
În anul 2005 pentru alocaţiile sociale de stat au fost 
efectuate cheltuieli în sumă de 54,4 mil.lei. şi pentru 
alocaţiile de îngrijire – 16,5 mil.lei. 
 
Probleme 

1.Asigurarea garanţiilor 
sociale minime 
persoanelor neasigurate 
de sistemul public de 
asigurări sociale 
 

• Majorarea cuantumurilor 
alocaţiilor pentru îngrijire, 
stabilindu-se pentru anul 2007 în 
mărime de 150 lei şi pentru anul 
2008  în mărime de 200 lei  

• Indexarea anuală a cuantumului 
alocaţiilor sociale de stat în 
funcţie de media creşterii anuale a 
indicelui preţurilor de consum 
(2007-2009). Procentul inflaţiei luat 
în calcul pentru anul 2007 – 9,9%, 
anul 2008-9%, anul 2009-7,6%. 

• Majorarea cu 40 la sută a 
alocaţiilor sociale pentru invalizii 
din copilărie şi copii invalizi pînă 
la vîrsta de 16 ani, începînd cu 
anul 2008.  

Majorarea alocaţiilor 
pentru îngrijire necesită 
surse suplimentare în 
anul 2007 – 3,1 mil. lei 
şi în 2008 – 11 mil.lei. 
 
Costul indexării anuale 
a alocaţiilor sociale va 
varia de la an la an, 
necesitînd alocaţii 
suplimentare respectiv: 
în anul 2007 – 8,7 
mil.lei, în 2008 – 7,3 
mil.lei şi în 2009 – 10,9 
mil. lei. 
 
Majorarea cu 40% a 
alocaţiilor sociale 
pentru invalizii din 
copilărie şi copii 
invalizi pînă la vîrsta 
de 16 ani implică surse 

- numărul beneficiarilor: 
2007-45381 persoane; 
2008-46552 persoane; 
2009-47723 persoane 
 
- mărimea medie lunară: 
2007-164,13 lei; 
2008-245,35 lei; 
2009-264,56 lei. 
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Situaţia curentă Obiective/scopuri Acţiuni de reformare în cadrul 
programelor 

Implicaţiile financiare Indicatorii de 
monitorizare 

Mărimea alocaţiilor sociale pentru invalizii din copilărie 
şi copiii invalizi pînă la 16 ani este relativ mică . 
 

adiţionale de circa 37,4 
mil.lei în 2008. 

B. Sub-programul ”Garanţii minime de stat pentru reducerea sărăciei” 
 
Aspecte - cheie 
Actualmente majoritatea prestaţiilor băneşti de asistenţă 
socială se acordă nu în funcţie de venit, ci conform 
principiului categorial.  
În anul 2006 a fost iniţiat procesul de modificare a 
principiului de acordare a prestaţiilor de asistenţă socială 
(accentul punîndu-se pe compensaţiile nominative), 
luîndu-se ca bază testarea venitului global pentru o 
persoană/familie şi aplicarea filtrelor de acces în sistem 
(automobil, două apartamente, numărul de camere, 
suprafaţa lotului de pământ). 
În anul 2005 cheltuielile pentru plata compensaţiilor 
nominative unor categorii de populaţie au constituit 
215,6 mil.lei. 
 
 
Probleme 

• Aplicarea principiului categorial de acordare a 
prestaţiilor de asistenţă socială implică un grad 
înalt de inechitate socială, plăţile fiind 
direcţionate nu întotdeauna către cei mai săraci. 

• Lipseşte un instrument adecvat de susţinere 
socială a persoanelor sărace, aflate sub pragul 
sărăciei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eficientizarea 
sistemului de asistenţă 
socială, prin 
identificarea resurselor 
disponibile şi orientarea 
acestora pe grupuri 
sociale în situaţii de 
risc. (punctul 552, litera 
i) şi punctul 554 din 
SCERS). 

 
Elaborarea şi promovarea noilor 

principii de acordare a asistenţei 
sociale: 

• stabilirea compensaţiilor 
nominative, începînd cu 2007, în 
baza testării venitului global raportat 
la o persoană/familie cu aplicarea 
filtrelor de acces (teren agricol, 
autoturism, apartamente etc. ) 
•  introducerea, începînd cu 2009, 

a indemnizaţiei de sărăcie 
(necesitate). 

Compensaţiile nominative bazate pe 
principiul testării venitului global se vor 
acorda în cadrul categoriilor stipulate de 
legislaţie, iar indemnizaţia de sărăcie se 
va introduce la nivel de ţară bazat pe 
acelaşi principiu, dar neţinînd cont de 
apartenenţa la o categorie sau alta. 

  
- Baze conceptuale de 

eficientizare a sistemului 
de asistenţă socială, 
definitivate şi aprobate; 

- Proiect pilot testat; 
 
- Nr. beneficiari de 

compensaţii nominative în 
baza noilor principii; 

- Legislaţie modificată; 
Resurse financiare utilizate  
raţional 
- Legislaţie completată; 
 
- Nr. de beneficiari de 

compensaţii  
 
- Marimea medie a 

compensatiei. 
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C. Sub-programul ” Protecţia socială a familiei cu copii” 
Aspecte-cheie 
Indemnizaţiile adresate familiilor cu copii (pentru 
naşterea, îngrijirea şi întreţinerea copilului) sînt 
considerate drept unul din cele mai importante şi 
eficiente programe de asistenţă socială, deoarece 
cuprinde una din cele mai sărace categorii ale 
populaţiei – familiile cu copii. 
    Cheltuielile totale legate de plata indemnizaţiilor 
adresate familiilor cu copii persoanelor neasigurate au  
înregistrat o tendinţă de creştere de la 56,7 mil.lei în 
2003 la 115,1 mil. lei în 2005 şi au cuprins în 2005 
circa 137,8 mii persoane.  
 
Probleme 

• Mărimea indemnizaţiilor este relativ mică 
comparativ cu costurile actuale de întreţinere şi 
creştere a copiilor. În anul 2006 indemnizaţia 
unică pentru naşterea copilului constituie 800 lei, 
pentru creşterea copilului pînă la 1,5 ani – 100 
lei. 

 

Perfecţionarea şi 
promovarea cadrului 
legislativ în vederea 
eficientizării modului 
de acordare a 
prestaţiilor de asistenţă 
socială adresate 
familiilor cu copii 

• Majorarea prestaţiilor acordate 
la naşterea copilului persoanelor 
neasigurate. 
• Începînd cu anul 2007 se 
propune acoperirea cheltuielilor, legate 
de achitarea indemnizaţiilor pentru 
întreţinerea copilului de la 3ani la 16 ani, 
stabilite familiilor cu venituri mici, 
integral din bugetul de stat. 

Majorarea indemnizaţiei 
unice pentru naşterea 
copilului implică costuri 
suplimentare de 
respectiv: 
2007-3149,7 mii lei; 
2008-3722,5 mii lei; 
2009-4295,2 mii lei; 
 
Trecerea spre finanţare 
integrală de la bugetul 
de stat a indemnizaţiilor 
pentru îngrijirea copiilor 
va spori presiunea 
asupra bugetului de stat. 
Pentru anul 2007 sînt 
preconizate circa 3,1 
mil. lei. 
 

Numărul beneficiarilor 
2007 – 31,1 mii persoane 
2008 -36,8 mii persoane 
2009 – 42,5 mii persoane 
 
Mărimea indemnizaţiei 
unice la naştere 
2007 – 900 lei 
2008 – 1000 lei 
2009 – 1100 lei 
 
Mărimea indemnizaţiei 
pentru creşterea şi 
îngrijirea copilului va 
constitui 100 lei 
 

D. Sub-programul   " Servicii  sociale"  
Aspecte-cheie 
Serviciile sociale (rezidenţiale şi comunicate) constituie 
o parte componentă a sistemului de asistenţă socială şi 
contribuie la:  
• menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor 

persoanei şi familiei sale, pentru depăşirea unei 
situaţii de dificultate; 

• prevenirea instituţionalizării şi abandonului; 
• menţinerea persoanei în situaţie de risc în 

comunitate;  
• ocrotirea, îngrijirea, recuperarea şi (re)integrarea 

socială a persoanei. 
Grupurile sociale care, de regulă, necesită servicii 
sociale sânt: persoanele cu dizabilităţi, persoanele în 
etate solitare, copiii şi familiile în dificultate, persoanele 
în situaţii de risc social.  
Deseori serviciile sociale sînt mult mai eficiente decât 
suportul financiar. De exemplu, în cazul persoanelor cu 
disabilităţi sprijinul economic nefiind dublat de servicii 

• Formarea 
continuă a asistenţilor 
sociali şi managerilor 
de servicii sociale 
• Protecţia 
socială suplimentară a 
unor categorii ale 
populaţiei prin 
modificarea şi 
completarea unor acte 
legislative.  
 
 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 
asistenţă socială în instituţiile sociale 
prin: 
• Indexarea cheltuielilor operaţionale 
şi de întreţinere a instituţiilor de 
asistenţă socială la nivelul  inflaţiei 
prognozat pe anii 2007-2009; 
• Revizuirea principiului de 
plasament în sistemul instituţional 
2007-2009 (noi abordări de acces la 
serviciile rezidenţiale, creşterea rolului 
autorităţilor publice locale); 
• Dezvoltarea competenţelor 
profesionale şi abilităţilor practice 
pentru realizarea obligaţiunilor 
funcţionale, expuse în fişa de post, a 
asistenţilor sociali şi a managerilor de 
servicii sociale, precum şi educarea 

În perioada anilor 2007 
–2009 odată cu 
implementarea treptată 
a deinstituţionalizării 
(cu condiţia că o serie 
de beneficiari se vor 
întoarce in propriile 
familii şi, respectiv, vor 
beneficia de servicii la 
nivel comunitar), se vor 
elibera resurse 
financiare în cadrul 
sistemului ceea ce va 
conduce la o 
reconsiderare a 
serviciilor din instituţii 
şi va spori gradul de 
calitate a acestora. 
 

Servicii  instituţionale 
îmbunătăţite. 
Servicii în corespundere cu 
standardele minime de 
calitate; 

 
 
Reţeaua de centre de 
asistenţă socială de zi şi de 
plasament pentru copii; 
Numărul beneficiarilor de 
serviciile acestor centre 
 
 
 
 
Reţea de cantine de ajutor 
social; 
Numărul beneficiarilor de 
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profesioniste de asistenţă socială nu întotdeauna are ca 
rezultat reintegrarea şi reabilitarea persoanelor 
nominalizate în societate. 

 
Probleme 

• Actualul sistem al serviciilor sociale este slab 
dezvoltat şi continuă a fi centralizat la nivel central, 
ceea ce reduce nivelul de participare a autorităţilor 
publice şi comunităţilor locale la evaluarea şi 
prioritizarea necesităţilor comunităţii.  

• Serviciile sociale care în prezent sînt prestate de 
către stat, sînt adresate doar unor grupuri mici de 
persoane. Spre exemplu: serviciile la domiciliu sînt 
acordate doar persoanelor vârstnice şi celor cu 
dizabilităţi care locuiesc singure, şi nu se extind 
asupra altor grupuri cum ar fi copiii sau adulţii cu 
dizabilităţi, copii în dificultate, familii în situaţii de 
risc. 

• Această stare de lucruri conduce la creşterea 
solicitărilor pentru formele de îngrijire instituţională 
care,  din punct de vedere al costurilor în raport cu 
calitatea serviciilor acordate nu se consideră cea mai 
eficientă formă de asistenţă atât în cazul copiilor, cît 
şi pentru adulţi şi vîrstnici.  

• Actualmente, o bună parte a alocaţiilor bugetare sînt 
îndreptate pentru funcţionarea celor 10 instituţii de 
asistenţă socială de nivel republican cu o capacitate 
de 3270 paturi.  

• În republică activează 84 cantine de ajutor social, de 
serviciile cărora beneficiază 4187 persoane 
vulnerabile. 

• În acest context, este necesar un pachet unic de 
standarde minime de calitate pentru serviciile de 
asistenţă socială, precum şi a unui mecanism de 
evaluare a calităţii serviciilor prestate.  

sistemului de valori şi atitudini adecvate 
stadardelor profesionale expuse în 
Codul deontologic al asistentului social. 
(prevederile Legii asistenţei sociale). 

 
Consolidarea capacităţilor sistemului 
de asistenţă socială prin: 
• Dezvoltarea reţelei primare de 
asistenţi sociali la nivel de primărie 
(nivelul I). 

• Dezvoltarea reţelei de aziluri 
pentru bătrîni şi invalizi (deschiderea în 
anul 2007 a 2 instituţii noi cu 50 de 
tutelaţi), în raionul Cimişlia (20 tutelaţi) 
şi raionul Nisporeni (30 tutelaţi), în 
scopul realizării Programului Naţional 
„Satul Moldovenesc”(2005-2015). 

 
Promovarea incluziunii sociale a 
persoanelor din instituţiile rezidenţiale : 
• Desfăşurarea activităţilor legate de 
procesul de dezinstituţionalizare treptată 
prin (re)integrarea socială a persoanelor 
din instituţii - anii 2007-2009. 
• Reanimarea si menţinerea 
atelierelor de munca pentru 4 internate 
psihoneurologice anul 2007. 
Diversificarea serviciilor sociale bazate 
pe comunitate prin: 
• Promovarea şi implementarea 
proiectului Legii privind protecţia 
copilului aflat în dificultate şi 
implementarea mecanismului de 
aplicare: 

Ø Întreţinerea reţelei centrelor de 
asistenţă socială de zi şi de plasament 
pentru copii deja existente (15 centre de 
zi şi 7 centre de plasament). 

                                                                                 
Costul estimativ  
pentru indexarea 
cheltuielilor 
operaţionale şi de 
întreţinere a instituţiilor 
de asistenţă socială: 
2007-5,3 mil. lei; 
2008- 4 mil. lei; 
2009 – 3,9 mil. lei. 
 
Măsurile ce ţin de 
îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor şi 
consolidarea 
capacităţilor sistemului 
de asistenţă socială se 
vor realiza 
preponderent în limita 
alocaţiilor existente. 
Concomitent pentru  
dezvoltarea reţelei de 
asistenţi sociali se 
preconizează atragerea 
surselor externe din 
partea donatorilor. 
 
Pentru dezvoltarea 
reţelei de cantine 
sociale vor fi necesare 
resurse sporite din 
mijloacele fondurilor 
locale de susţinere 
socială a populaţiei, 
surse speciale provenite 
din granturi, 
sponsorizări, donaţii. 
 
Realizarea Programului 

serviciile cantinelor de 
ajutor social 
 
 
Reţea de aziluri; 
Numărul persoanelor 
instituţionalizate 
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Ø Elaborarea setului standardelor 
minime de calitate a serviciilor de 
protecţie socială adresate familiilor şi 
copiilor aflaţi în dificultate. 
• Menţinerea şi dezvoltarea reţelei de 
cantine de ajutor social.  
• Elaborarea şi promovarea în 2008 a 
proiectului legii cu privire la voluntariat. 
• Implementarea prevederilor 
Programului naţional de reabilitare a 
invalizilor, axat pe principiul abordării 
individualizate în baza necesităţilor şi 
abilităţilor acestora.  
 
 

naţional de reabilitare a 
invalizilor va necesita 
alocarea mijloacelor 
financiare din mai 
multe surse, inclusiv de 
la bugetul de stat şi 
bugetele UAT. 
 

E. Sub-programul “ Probleme de gender şi  combaterea traficului de fiinţe umane şi a violenţei în familie ” 
Problemele de gender, trafic de fiinţe şi violenţa în 
societate sînt complexe şi multidimensionale. Adoptarea 
legislaţiei respective şi crearea mecanismelor de 
implementare a politicii gender la toate nivelurile 
decizionale este o cerinţă impusă ţării noastre datorită 
aderării Republicii Moldova la importante instrumente 
internaţionale în domeniul drepturilor omului în general 
şi la Convenţia asupra eliminării tuturor formelor de 
discriminare faţă de femei în special.  
Proiectul Legii cu privire la prevenirea şi combaterea 
violenţei în familie este deja elaborat şi aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.138 din 06.02.2006 şi 
prezentat Parlamentului spre examinare şi adoptare. 

• Asigurarea 
egalităţii de şanse 
pentru femei şi bărbaţi 

• Protecţia şi 
asistenţa victimelor 
traficului de fiinţe 
umane  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Asistenţa 
psihosocială a 
victimelor violenţei în 
familie  

Ø Elaborarea legislaţiei 
corespunzătoare, care ar reglementa 
problemele de gender 
 
Ø Elaborarea Regulamentului 

cadru pentru centrele de asistenţă şi 
protecţie a victimelor traficului de fiinţe 
umane. 
Ø Elaborarea standardelor de 

calitate pentru serviciile acordate în 
cadrul centrelor de asistenţă şi protecţie a 
victimelor traficului de fiinţe umane; 
Ø Crearea, începînd cu anul 2008, 

a două centre psihosociale de reabilitare 
a victimelor traficului de fiinţe umane 
(Nord, Sud) pentru 50 de persoane. 
 
• Elaborarea şi aprobarea 

regulamentului-cadru pentru centrele de 
asistenţă psihosocială a victimelor 
violenţei în familie; 

Măsurile prevăzute la 
acest program nu 
implică cheltuielile 
bugetare semnificative 
şi se vor realiza cu 
suportul preponderent 
al bugetelor UAT şi a 
donatorilor. 

 
Surse suplimentare sunt 
alocate pentru crearea 
Centrelor psihosociale 
de reabilitare a 
victimelor traficului de 
fiinţe şi a victimelor 
violenţei în familie. 
 
 

 
• Reţea de centre; 
• Numărul beneficiarilor 
de serviciile acestor 
centre 
 
 
• Reţea de centre 
existente; 
• Numărul beneficiarilor 
de serviciile centrelor 
nominalizate 
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• Elaborarea şi aprobarea 
standardelor minime de calitate pentru 
serviciile prestate de către centrele de 
asistenţă psihosocială a victimelor 
violenţei în familie; 
• Menţinerea centrelor psihosociale 

de reabilitare a victimelor violenţei în 
familie (Nord-Sud) şi deschiderea, 
începînd cu 1 ianuarie 2007, a unui 
centru în municipiul Chişinău  cu 25 de 
persoane. 

Programul IV “Alte programe în domeniul protecţiei sociale” 
La acest program se referă alte cheltuieli publice în 
domeniul protecţiei sociale, în special:  

• Pensiile colaboratorilor organelor de forţă şi de 
drept, 

• Plăţile legate de protecţia socială a copiilor 
orfani din instituţiile de învăţămînt, 

• Sumele pentru indexarea depunerilor băneşti 
ale populaţiei la Banca de Economii 

• Subvenţionarea dobînzii la creditele bancare 
acordate în condiţii preferenţiale anumitor 
categorii de populaţie  ş.a. 

 
În anul 2006 în aceste scopuri s-au alocat circa 370 
mil.lei sau 7 la sută din cheltuielile totale pe ramură. 

Intensificarea protecţiei 
sociale a anumitor 
categorii de populaţie 

Recalcularea pensiilor militarilor (2007) 
 
Majorarea normelor de alimentaţie a 
copiilor orfani din instituţiile de 
învăţămînt (2007-2009); 
 
Lărgirea numărului beneficiarilor de 
sume indexate a depunerilor (2007-2009) 
 

Surse suplimentare de 
circa 50 mil.lei pentru 
anul 2007 se 
preconizează pentru 
recalcularea pensiilor 
militarilor; 
Majorarea normelor de 
alimentaţie implică 
cheltueili suplimenare 
de circa 1,3 mil.lei 
anual; 
Pentru indexarea 
depunerilor se 
preconizează alocaţii 
suplimentare respectiv 
2007 – 20 mil.lei, 2008 
şi 2009 – cîte 10 
mil.lei. 

§ Numărul pensionarilor 
§ Mărimea medie a 

pensiei 
§ Cheltuielile de 

întreţinere a unui copil 
orfan în instituţia de 
învăţămînt; 

§ Mărimea 
indemnizaţiilor; 

§ Numărul persoanelor 
care beneficiază de 
indexarea depunerilor 
băneşti. 
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2005 executat 2006 aprobat 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Ocuparea forţei de muncă 27018,6 46853,3 41282,5 48171,0 55743,0 0,7 0,7 0,7

Asigurări sociale 2956725,8 3848025,6 4371605,4 5126131,6 5960826,5 74,1 75,2 76,8

Asistenţa socială 920474,7 910261,3 1037396,0 1218433,3 1304132,6 17,6 17,9 16,8

Alte programe 338480,9 372959,8 447516,1 427164,1 439297,9 7,6 6,3 5,7

Total pe ramură 4242700,0 5178100,0 5897800,0 6819900,0 7760000,0 100,0 100,0 100,0

inclusiv pe surse:

bugetul de stat 1142480,8 1112091 1336829,3 1509988,4 1609037,2 22,7 22,1 20,7

bugetele UAT 47805,3 68814,9 72353,0 74963,0 76713,3 1,2 1,1 1,0

bugetul asigurărilor sociale de stat 2979951,4 3855039,0 4371708,9 5126542,7 5960203,3 74,1 75,2 76,8

fonduri şi mijloace speciale 61467,9 73768,6 96812,8 108405,9 114046,2 1,6 1,6 1,5

proiecte investiţionale 10994,6 68386,5 20096,0 0 0 0,3 0,0 0,0

Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli în domeniul protecţiei sociale pe anii 2005-2009

Denumirea programului Total cheltuieli publice (mii lei) Prognoza (mii lei) Ponderea în suma totală (%)

 


