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ªi dacã nu vom învãþa de la trecut,
trecutul va deveni viitor.

Pentru a nu recrea istoria trebuie
sã aruncãm o privire asupra experienþei
noastre. De câte generaþii este nevoie
pentru a genera experienþã? În prin-
cipiu este nevoie de doar una, deoarece
generaþia tânãrã de azi va reprezenta
liderii de mâine.

În acest an Raportul Naþional al
Dezvoltãrii Umane afirmã cã fiinþele
umane sunt prioritatea numãrul unu în
procesul de dezvoltare, creºterea eco-
nomicã ºi economia ca atare fiind doar
niºte mijloace în vederea atingerii dez-
voltãrii umane. Potrivit spuselor lui A.
Schopenhauer �Interiorul unui om este
indiscutabil mai important decât ceea
ce posedã acesta�. Dar, într-o þarã post-
socialistã unde o serie de generaþii au
trãit în aºteptarea unui �viitor lumi-
nos�, nu putem ignora analiza evolu-
þiilor economice în condiþiile noi ale
economiei în tranziþie.

Fundamentele dezvoltãrii umane
durabile trebuie sã le construim de
astãzi. Multe din ele � aºa ca
oportunitãþile de angajare în câmpul

�Cine nu se gândeºte la viitor, nu-l
poate avea�

John Galsworthy

CUVÂNT ÎNAINTE

muncii, veniturile populaþiei ºi
protecþia socialã � sunt factori de o
naturã economicã. Securitatea eco-
nomicã în calitate de un component
al securitãþii umane fortificã formarea
capacitãþilor de susþinere a vieþii ºi
creativitãþii fiecãrei persoane, familii
sau comunitãþi ºi vice versa, extinde-
rea în þarã a unor asemenea probleme
ca sãrãcia, foametea, morbiditatea,
analfabetismul, crima ºi xenofobia pot
avea consecinþe grave asupra securitãþii
uma-ne.

Anul 1999 a fost declarat de ONU
An al celor de vârsta a treia. De aceea,
noi trebuie sã plãtim un tribut
cetãþenilor în etate ai Moldovei. Avem
de preluat de la ei o comoarã de
înþelepciune, resurse ºi experienþã ce
nu trebuie sã fie uitatã.

Moldova trece prin vremuri grele,
creându-se un nou stat, o nouã econ-
omie ºi o nouã definiþie pentru dez-
voltarea ºi securitatea umanã. Prezen-
tul raport contribuie la acest proces.
Dar fãrã un dialog între generaþii noi
am putea repeta greºelile ce nu trebui-
esc reluate.

Søren Tejnø
Reprezentant  Rezident  Permanent  al  PNUD



4

Raportul Naþional al Dezvoltãrii Umane

CUPRINS

Cuvânt înainte ..................................................................................3

Introducere ......................................................................................6

SUMAR EXECUTIV .................................................................................................. 9

CAPITOLUL 1.

SECURITATEA UMANÃ ÎN CONTEXTUL
DEZVOLTÃRII UMANE DURABILE ............................................ 15

1.1. Noul concept al Organizaþiei Naþiunilor Unite cu privire
la securitatea umanã ............................................................................ 15

1.2. Economia în tranziþie: pericolele pentru securitatea umanã .............. 19

CAPITOLUL 2.

TRANZIÞIA. PROFILUL SECURITÃÞII UMANE
ÎN MOLDOVA .............................................................................. 24

2.1. Reformele economice: aºteptãri ºi realitãþi ......................................... 24

2.2. Securitatea umanã în Moldova: parametrii macroeconomici
ºi sociali ................................................................................................ 29

CAPITOLUL 3.

SCREªTEREA INEGALITÃÞII SOCIALE ..................................... 33

3.1. Insecuritatea economicã a diverselor grupuri sociale .......................... 33

3.2. Schimbãri în distribuirea veniturilor ºi lãrgirea disparitãþii lor:
�noii bogaþi� ºi �noii sãraci� ............................................................... 40

3.3. Accesul diferenþiat la bunurile ºi serviciile sociale .............................. 45

CAPITOLUL 4.

RESPONSABILITATEA INDIVIDUALA ªI EXTINDEREA
OPÞIUNILOR UMANE................................................................. 49

4.1. Descentralizarea, premisã a creºterii responsabilitãþii personale ........ 49

4.2. Iniþiativa privatã ºi antreprenoriatul: forme, dinamicã
ºi consecinþe sociale ............................................................................. 51

4.3. Femeile în noile condiþii sociale, prima experienþã
în antreprenoriat .................................................................................. 56

4.4. Impactul economiei subterane ............................................................ 59



5

TRANZIÞIA ºi SECURITATEA UMANÃ

CAPITOLUL 5.

PROBLEMELE MENÞINERII SECURITÃÞII UMANE ................ 65

5.1. Protecþia socialã a populaþiei inapte de muncã. Securitatea umanã
a populaþiei vârstnice ........................................................................... 65

5.2. Protecþia socialã a populaþiei apte de muncã ...................................... 73

5.3. Securitatea sãnãtãþii publice ................................................................ 81

5.4. Accesul la educaþie .............................................................................. 87

5.5. Mediul cultural .................................................................................... 94

5.6. Securitatea alimentarã ....................................................................... 100

5.7. Securitatea ecologicã ......................................................................... 104

5.8. Creºterea insecuritãþii personale ........................................................ 110

CAPITOLUL 6.

PE CALEA DEZVOLTÃRII UMANE DURABILE ........................ 114

CONCLUZII ............................................................................... 117

ANEXE:

INDICELE DEZVOLTÃRII UMANE ªI COMPONENTELE
ACESTUIA .................................................................................. 122

A. Notã tehnicã privind mãsurarea statisticã a dezvoltãrii umane
în Moldova ......................................................................................... 122

B. TABELE. Indicatori selectivi ai dezvoltãrii umane........................... 128

Abrevieri ...................................................................................... 136

Bibliografie ................................................................................... 137



6

Raportul Naþional al Dezvoltãrii Umane

Raportul anual prezent este al cin-
cilea Raport Naþional al Dezvoltãrii
Umane al Republicii Moldova, pregãtit
la iniþiativa oficiului PNUD-Moldova.
Idea comunã, care uneºte toate aceste
rapoarte este conceptul dezvoltãrii
umane durabile. Pentru a atinge acest
scop în toate þãrile în tranziþie existã
anumite particularitãþi.

Republica Moldova � un stat nou
în sud-estul Europei � de la începutul
anilor �90 este preocupatã de rezolvar-
ea trilemei: consolidarea statalitãþii,
tranziþia la economia de piaþã ºi stator-
nicirea societãþii civile. Pentru a reali-
za aceastã sarcinã a fost nevoie de ren-
ovarea legislaþiei, de a derula privatiza-
rea în masã, dezvolta antreprenoriatul,
lansa reformele structurale în sectorul
real al economiei ºi în sectorul social.
În cele din urmã, toate aceste mãsuri
vizau scoaterea þãrii din declinul
transformaþional, trecerea pe fãgaºul
dezvoltãrii umane durabile.

De aceea, rapoartele precedente erau
axate asupra diverselor aspecte ale acestei
probleme: conceptul dezvoltãrii umane
durabile, cu referinþã la Moldova, con-
solidarea statalitãþii ºi integritãþii, tranziþia
la o societate democraticã, drepturile
omului, rolul statului în realizarea co-
eziunii sociale. De la mijlocul anilor 90
în fiecare an pentru Moldova a fost eval-
uat Indicele Dezvoltãrii Umane (IDU),
precum ºi componentele acestuia �
nivelul de viaþã al populaþiei, starea
sãnãtãþii, educaþiei, angajãrii în muncã,
mediului ambiant, etc.

Actualmente, dupã 8 ani de inde-
pendenþã, în Republica Moldova ex-
istã realitatea apropierii acesteia de
democraþiile tradiþionale în privinþa
organizãrii statului, pluralismului pub-
lic ºi libertãþilor omului. Însã, oamenii

INTRODUCERE

nu pot trãi doar cu libertatea spiritualã.
Rezultatele economice sunt, din nefe-
ricire, foarte modeste.

Costurile umane ale tranziþiei s-au
dovedit a fi în mare parte prea mari.
Dupã criza anilor 1991/1992 (colapsul
economiei centralizate, hiperinflaþiei,
ºomajul, pierderea economiilor popu-
laþiei), care au fost urmate de depresia
economicã din anii 1993/1996, ºi dupã
un slab impuls de creºtere economicã
în 1997, þara, pe neaºteptate pentru
majoritatea populaþiei, a fost afectatã
de o nouã crizã - a anului 1998 - care
a situat þara în faþa falimentului.

În þarã a crescut conºtientizarea gen-
eralã a faptului cã au apãrut pericole
pentru securitatea umanã în toate as-
pectele � economic, social ºi personal.
Aºadar, în 1998 s-a manifestat faptul de
bazã cã a apãrut un pericol real pentru
securitatea economicã a þãrii. Majori-
tatea indicatorilor, atât economici cât ºi
sociali, sunt la un nivel critic. Este evi-
dent deja cã în urmãtorii ani anume in-
securitatea economicã va bloca procesele
dezvoltãrii umane în Moldova.

Având în vedere circumstanþele
menþionate, Raportul Dezvoltãrii Uma-
ne pe 1999 este dedicat celor mai actu-
ale probleme ale Moldovei � tranziþia,
dezvoltarea umanã ºi securitatea umanã.
Structura ºi logica raportului constã în:

Capitolul 1 � desfãºoarã conceptul
ONU al securitãþii umane, noile per-
icole pe care le creeazã globalizarea,
precum ºi analizeazã unele din as-
pectele principale ale acestei prob-
leme în contextul economiilor în
tranziþie.

Capitolul 2 � se estimeazã rezultatele
reformelor în Moldova la nivel mac-
roeconomic prin prisma securitãþii
sociale ºi economice ale populaþiei.
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Capitolul 3 � redã aceeaºi problemã
la nivel microeconomic, axându-se
pe extinderea inegalitãþii ºi situaþia
diferitor grupuri sociale.

Capitolul 4 � responsabilitatea indi-
vidualã, iniþiativa privatã ca fenom-
en nou al autosalvãrii populaþiei în
condiþiile dificile ale tranziþiei.

Capitolul 5 � evidenþiazã probleme-
le de bazã ale asigurãrii securitãþii
umane � protecþia socialã, securi-
tatea sãnãtãþii publice, accesul la
educaþie, mediul cultural, securitatea
alimentarã, ecologicã ºi personalã.

Capitolul 6 � reieºind din realitãþile
prezente face o prezentare a unor el-
emente ale politicii pe viitor de real-
izare în þarã a strategiei dezvoltãrii
umane durabile.

Raportul se încheie cu concluzii ºi
o anexã ce constituie o analizã a schim-
bãrilor care au avut loc în dezvoltarea
umanã în Moldova în decursul ultimi-
lor 5 ani, folosind IDU ºi alþi coeficienþi
de bazã folosiþi, de regulã, în rapoartele
PNUD.

Raportul anual a fost pregãtit de
cãtre o echipã, formatã în baza Centru-

lui de Investigaþii Strategice ºi Reforme
(CISR), concomitent respectând conti-
nuitatea cu autorii de bazã ai rapoarte-
lor precedente. Aceasta a fãcut posibilã
pregãtirea raportului în timp scurt,
mizându-se pe experienþa autorilor ºi
consultanþilor internaþionali, precum ºi
pe mediul investigativ al Academiei de
ªtiinþe, Academiei de Studii Economice,
CISR, Proiectului PNUD �Moldova 21�
ºi pe documentele ºi datele statistice ale
structurilor guvernamentale � Minister-
ului Muncii, Protecþiei Sociale ºi Fam-
iliei, Ministerului Economiei ºi Re-
formelor, Ministerului Finanþelor, Min-
isterului Ocrotirii Sãnãtãþii, Ministeru-
lui Educaþiei ºi ªtiinþei, Ministerului Cul-
turii, Departamentului Analize Statistice
ºi  Sociologice.

Autorii aduc sincere mulþumiri Rep-
rezentantului Permanent al PNUD ºi
Coordonatorului Rezident al ONU în
Moldova Dlui Søren Tejnø, ºi colegilor
Domniei sale, pentru dedicatia deosebitã
ºi susþinerea în pregãtirea raportului.

Anatol Gudîm,
Coordonatorul proiectului
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Raportul Naþional al Dezvoltãrii
Umane - Moldova �99 este elaborat
prin prisma securitãþii umane, care
s-a acutizat în þarã în rezultatul
tendinþelor dramatice manifestate
în perioada tranziþiei. Majoritatea
indicatorilor economici ºi sociali
în Moldova au atins pragul critic,
afectând considerabil potenþialul uman
ºi amplificând inegalitatea socialã.
Raportul Naþional al Dezvoltãrii
Umane dezvãluie manifestãrile unui
stres social în amplificare ºi indicã
asupra necesitãþii de majorare a
responsabilitãþii statului în promovarea
politicii sociale.

Securitatea umanã în contextul
dezvoltãrii umane durabile

Conceptele dezvoltãrii umane durabile
ºi securitãþii umane sunt înrudite, interde-
pendente, dar nu ºi identice. Al doilea reiese
din primul � fãrã securitate nu poate fi
dezvoltare. Dezvoltarea umanã reprezintã
o noþiune mai largã, definitã de PNUD ca
�un proces de extindere a opþiunilor umane,
permiþând oamenilor sã se bucure de o viaþã
lungã, sãnãtoasã ºi creativã�, aceasta neces-
itând asemenea condiþii ca un standard de
viaþã decent, o educaþie ºi ocrotire a sãnãtãþii
acceptabile.

În condiþiile de securitate umanã,
oamenii pot alege liber ºi fãrã nici un
risc, fiind totodatã convinºi cã ulterior
nu vor fi privaþi de acele posibilitãþi de
care dispun actualmente. Securitatea
umanã, în concepþia ONU, are urmã-
toarele componente � securitatea eco-
nomicã, securitatea alimentarã, securi-
tatea ocrotirii sãnãtãþii, securitatea eco-
logicã, securitatea personalã, securitatea
publicã, securitatea politicã.

Ultimii ºapte ani de reforme în Moldo-
va ºi în special evenimentele anului 1998
au arãtat cã o abordare standard neoliber-

SUMAR EXECUTIV

alã faþã de reforme, care s-a focalizat uni-
lateral spre stabilitatea macroeconomicã,
trebuie sã fie înlocuitã cu o politicã nouã,
mai echilibratã, orientatã spre o dezvoltare
umanã durabilã.

Cu regret, în majoritatea þãrilor în
tranziþie, inclusiv Moldova, reformele nu
au justificat aºteptãrile populaþiei. Au
apãrut pericole pentru securitatea umanã.

Consiliul pentru Securitatea Naþio-
nalã al Moldovei pentru prima datã dupã
declararea independenþei þãrii, a abordat
în decembrie 1998, problema securitãþii
economice ºi sociale precum ºi pericolele
care au apãrut atât în rezultatul globalizãrii
(criza financiarã regionalã, migraþia ile-
galã, criminalitatea, stupefiantele etc.), cât
ºi sub influenþa factorilor interni �ºoma-
jul, nesiguranþa veniturilor, insecuritatea
legatã de ocrotirea sãnãtãþii, degradarea
culturalã ºi a mediului ambiant, cât ºi
creºterea insecuritãþii personale ºi a ten-
siunilor sociale care a pus în pericol sta-
bilitatea politicã.

Tranziþia, profilul securitãþii umane
în Moldova

Scopul oricãrei reforme este schim-
barea spre bine. Reformele înfãptuite în
þãrile economiei în tranziþie, au ca final-
itate ameliorarea nivelului de viaþã a
populaþiei. Cu regret aceasta încã nu a
avut loc. Evaluarea indicelui dezvoltãrii
umane pentru Republica Moldova pe
parcursul perioadei de tranziþie aratã o
dinamicã negativã.

Primii paºi ai reformelor au fost în-
curajatori: liberalizarea preþurilor, co-
merþului ºi activitãþii întreprinderilor, re-
ducerea inflaþiei ºi stabilizarea monedei
naþionale, reforma proprietãþii, adoptar-
ea primului set de legi orientat spre econo-
mia de piaþã etc. În aºa fel, accentul de
bazã a fost în spiritul modelului neo-lib-
eral asupra stabilizãrii macroeconomice,
financiare.
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Însã miracolul nu s-a produs. Prom-
isiunile de a desfãºura rapid transformãrile
economice ºi de a crea un �capitalism
popular�, bazat pe acþiuni rigide în sec-
torul financiar, privatizarea �egalizatoare�
contra bonuri ºi sistemul fondurilor de
investiþii, s-au dovedit a fi iluzii.

În curând a devenit clar cã stabilirea
economiei de piaþã este importantã nu
ca un fapt în sine, ci ca un factor al rid-
icãrii nivelului de trai al populaþiei ºi asig-
urãrii bazei pentru o dezvoltare durabilã,
democraticã, ce ar fi în concordanþã cu
principiile echitãþii. Între timp în Moldo-
va, ca ºi în majoritatea celorlalte þãri cu
economia în tranziþie, s-a stabilit o
stagnare economicã ºi în condiþiile unei
reduceri a PIB de 2 ori gradul de inega-
litate a veniturilor (mãsurat prin coefi-
cientul Gini) s-a majorat dublu.

Dupã cum au arãtat datele sondajelor
sociologice, populaþia þãrii a indicat asu-
pra problemei �insecuritãþii umane� ca
una din cele mai acute, în special
evidenþiind asemenea componente ale ei
ca securitatea economicã, pericolele pen-
tru sãnãtate ºi securitatea personalã.

Estimarea insecuritãþii umane în Re-
publica Moldova s-a efectuat prin douã
modalitãþi:  prin prisma indicatorilor
macroeconomici (securitatea economicã
a statului) ºi prin prisma parametrilor so-
ciali (la nivel de populaþie, gospodãrii
casnice).

Situaþia privind securitatea umanã a
þãrii îºi gãseºte o reflectare finalã în in-
dicii sãnãtãþii sociale ai naþiunii. Toate
componentele sale (nivelul de viaþã,
diferenþierea veniturilor, gradul de satis-
facere a necesitãþilor culturale, respecta-
rea drepturilor ºi libertãþilor personalitãþii,
starea criminogenã, dinamica natalitãþii,
mortalitãþii ºi sporul populaþiei, longevi-
tatea) au atins sau au depãºit mãrimile
admisibile. O acuitate deosebitã a cãpãtat
problema sãrãciei.

S-a determinat cã în Republica
Moldova mãrimea indicelui sintetic al
securitãþii umane (social-economice)
alcãtuieºte aproximativ o treime din ceea
ce ar fi fost dacã viaþa economicã, so-

cialã ºi politicã în þara s-ar fi derulat în
condiþii normale.

Creºterea inegalitãþii sociale

Perioada de tranziþie ºi reducerea
generalã a nivelului securitãþii umane sunt
retrãite diferit de grupuri sociale distinc-
te. În Moldova, ca ºi în alte þãri în tran-
ziþie, au apãrut �noii bogaþi�, se formea-
zã clasa mijlocie, însã circa jumãtate din
populaþie se aflã în categoria de oameni
sãraci.

Analiza securitãþii economice la niv-
el de gospodãrie casnicã aratã cã veni-
turile populaþiei au un suport instabil, care
conduce în ultima instanþã la erodarea
lor. Conform statisticii oficiale în 1998
venitul mediu real disponibil al unei per-
soane a diminuat cu 13%, constituind
circa 1/5 din nivelul venitului înregistrat
în 1990. Accentuarea insecuritãþii veni-
turilor individuale este cauzatã cu precã-
dere de  diminuarea substanþialã a pon-
derii salariului (33,8% în 1998)  ºi de
creºterea ponderii surselor ocazionale  (loc
de lucru adiþional, comerþul, venituri din
prelucrarea lotului de pãmânt etc.). Chi-
ar dacã veniturile în sectorul privat ºi cel
neformal sunt cu mult mai mari ca cele
din sectorul public, caracterul temporar
ºi provizoriu al ocupaþiei îi expune pe lu-
crãtori la un grad sporit de risc.

În anul 1998 salariul mediu al unui
angajat în economia Moldovei acoperea
doar 52,9% din coºul minim de consum.
Menþinerea salariilor din economia re-
publicii la un nivel relativ scãzut este
condiþionatã în mare mãsurã de specificul
genurilor de activitate, ce-ºi gãseºte re-
flectare în ponderea mare a angajaþilor
din sectorul rural (39,8% în 1998). Pro-
cesele inflaþioniste exercitã un impact
negativ asupra nivelului real al salariului.
Comparabil cu 1990, salariul mediu real
al unui lucrãtor din economie s-a micºorat
în 1998 de 2 ori. Ajustat la echivalentul
în dolari SUA, Republica Moldova ocupã
locul ºapte printre þãrile CSI (12 la
numãr).

Caracteristic pentru bugetele famili-
ilor sunt veniturile în naturã care practic
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predominã pretutindeni. În structura ven-
iturilor totale ponderea lor este de 64,1%.

Stratificarea socialã devine tot mai
pronunþatã exercitând  un impact negativ
asupra  standardelor de trai ºi facilitând
extinderea sãrãciei. În medie, pe perioada
1995-1998 coeficientul Gini a crescut cu
15,4 puncte procentuale, atingând la în-
ceputul anului 1999 cota de 44,1. Catego-
ria �noilor bogaþi� include antreprenorii
din sectorul privat, specialiºtii sectorului
financiar-bancar ºi managerii unitãþilor
economice. �Noii sãraci� sunt mai ales
ºomerii, þãranii,  lucrãtorii sferei bugetare
(învãþãmânt, culturã, medicinã), familiile
tinere, familiile cu mulþi copii.

Polarizarea populaþiei dupã nivelul
bunãstãrii se manifestã pe fundalul
înrãutãþirii situaþiei sociale. Marea major-
itate a populaþiei apreciazã cã sistemul
economic actual din republicã este ine-
chitabil din punct de vedere al distribuirii
avuþiei sociale ºi el favorizeazã sporirea
veniturilor doar pentru �noii bogaþi� ºi
escroci  în detrimentul intereselor materi-
ale ale majoritãþii absolute a populaþiei.
Situaþia se agraveazã ºi prin faptul cã în
condiþiile sãrãcirii în masã, când marea
majoritate a populaþiei nu poate sã-ºi asig-
ure nici mãcar acele standarde modeste
de trai pe care le-a avut odinioarã, în
acþiunile �noilor bogaþi� se manifestã un
comportament iraþional de consum ºi o
afiºare demonstrativã a avuþiei lor. Acest
fenomen (þinând cont de sursele dubioase
de venit) nu poate sã nu provoace antag-
onisme în societate. Drept factor stabili-
zator ce ar putea atenua costurile sociale
serveºte crearea unei structuri sociale di-
namice ºi flexibile în societate, ceea ce ar
facilita dezvoltarea ºi întãrirea clasei mi-
jlocii. Pãtura mijlocie, ca o componentã a
mediului social, corespunde în mare
mãsurã condiþiilor de stabilizare a societãþii
în Republica Moldova.

Responsabilitatea individualã
ºi extinderea opþiunilor umane

În condiþiile când posibilitãþile statu-
lui de satisfacere a necesitãþilor sociale
ale populaþiei sunt limitate, autoangajar-
ea individualã ºi antreprenoriatul privat

se manifestã ca factori noi în asigurarea
securitãþii economice, ca instrument de
�autoprotecþie� a oamenilor în perioada
dificilã.  Reforma proprietãþii ºi iniþiativa
privatã au modificat structura angajãrii în
câmpul muncii în Moldova: în perioada
1995-1998 ponderea lucrãtorilor la între-
prinderile aflate în proprietate publicã s-
a redus de la 34% la 26%, în timp ce la
întreprinderile private ea s-a majorat de
la 60% pânã la 66%, iar pentru propri-
etatea mixtã � de la 6,4% pânã la 8%.

Datele bugetelor gospodãriilor casnice
aratã cã în þarã mai mult de 40% , iar în
localitãþile rurale - peste 60% din volu-
mul veniturilor provin din autoangajare,
activitãþi individuale, etc. În majoritatea
cazurilor aceasta este economia nefor-
malã, subteranã. În cadrul Moldovei  în
1998 ponderea salariului oficial si a
indemnizaþiilor de stat (pensii, burse, etc.)
au constituit cca. 40% din totalul veni-
turilor populaþiei. Restul sunt venituri din
afaceri private sau alte activitãþi.

Un specific deosebit îl reprezintã as-
pectul angajãrii femeilor în câmpul muncii
în condiþiile noi. Printre ele sunt mai mulþi
ºomeri sau angajaþi în economia tenebrã.
Femeile sunt capul familiei în familiile
incomplete sau cu mulþi copii.

Autoangajarea constituie principala
explicaþie pentru nivelul scãzut al ºomaju-
lui înregistrat. În anul 1998 numãrul total
al ºomerilor (definit conform criteriilor
Organizaþiei Internaþionale a Muncii -
ILO) a fost de circa 167 mii persoane.
Dar numãrul ºomerilor înregistraþi oficial
a constituit 28 de mii la 1.01.98 ºi 32 mii
persoane la 1.01.99, sau 2% din populaþia
economic activã.

Deºi dimensiunile antreprenoriatului
devin din ce în ce mai semnificative, acest
gen de activitate se confruntã  cu o serie
de impedimente economice, financiare ºi
administrative: povara fiscalã; accesul lim-
itat ºi dificil pe piaþa externã; procedura
lungã de înregistrare a firmei; birocraþia,
corupþia; lipsa de experienþã managerialã.

Ponderea economiei tenebre în PIB
atinge conform estimãrilor oficiale 16-
18%, iar alte estimãri indicã o cota nu
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mai micã de 60%. Impactul social al econ-
omiei tenebre se manifestã pe de o parte
prin crearea locurilor de muncã plus ven-
ituri suplimentare; iar pe de altã parte
bugetul de stat nu primeºte venituri con-
siderabile aºteptate. Deci, în þarã e nevoie
de elaborat mãsuri de drept, economice,
administrative în vederea reducerii anga-
jãrii neformale în câmpul muncii.
Iniþiativa oamenilor trebuie sã se deruleze
în cadrul legislaþiei în vigoare.

Problemele menþinerii
securitãþii umane

Se dã o apreciere diferitor compo-
nente de asigurare a securitãþii umane �
protecþia socialã, asigurarea ocrotirii
sãnãtãþii, accesul la învãþãmânt, mediul
cultural, securitatea alimentarã, a medi-
ului ºi cea personalã.

În cadrul examinãrii protecþiei sociale
a populaþiei inapte de muncã o atenþie
deosebitã se atrage asupra problemelor
securitãþii populaþiei în etate. În 1998 în
Moldova pânã la urmã s-a început refor-
ma sferei de pensionare. Actualmente,
sistemul de pensii administrat de MMPSF
acoperã circa 758 mii de cetãþeni sau
aproximativ o cincime din populaþia re-
publicii. Dintre aceºtia 560,4 mii  bene-
ficiazã de pensie pentru limitã de vârstã
(inclusiv 150,9 mii persoane - pensii priv-
ilegiate), 109,2 mii de pensie de invalid-
itate, 40,6  de mii pensie în cazul pierd-
erii întreþinãtorului.

În octombrie 1998, Parlamentul Re-
publicii Moldova a aprobat o nouã lege
privind asigurarea de stat cu pensii. Astfel,
s-a început trecerea de la vechiul sistem
de pensionare, bazat pe principiul
solidaritãþii generaþiilor, care pe lângã
ineficienþa sa în condiþiile actuale purta
un caracter demotivant prin taxele exagerat
de mari, la un nou sistem bazat pe princi-
piul contribuþiei personale, la viitoarea sa
pensie. Noile condiþii de pensionare pre-
supun într-o mãsurã oarecare libertatea
fiecãrui individ de a-ºi alege de sine stãtã-
tor tipul pensiei, având posibilitatea de a
participa prin contribuþiile sale atât la fon-
durile de pensionare de stat prin interme-

diul asigurãrii obligatorii, cât ºi la fondurile
de pensionare private prin intermediul asig-
urãrii benevole, mãrindu-ºi astfel substan-
þial pensia. Mãrimea pensiei va depinde
atât de nivelul contribuþiilor individului,
cât ºi de perioada de alocare a taxelor în
fondurile de pensionare, astfel asigurân-
du-i noului sistem  o echitate socialã adec-
vatã ºi contribuind la creºterea factorului
motivator. Astfel, noul sistem de pension-
are va corespunde principiilor de funcþio-
nare a economiei de piaþã prin eficienþa ºi
prin echitatea sa.

Este necesar de a amplifica suportul
social pentru invalizi ºi copii, deoarece
aceste grupuri sociale sunt cele mai vul-
nerabile efectelor negative ale tranziþiei.
În 1998 fiecare a treia familie cu copii
era afectatã de sãrãcie.

S-au manifestat probleme specifice
legate de insecuritatea economicã a per-
soanelor apte de muncã: neîncrederea în
ziua de mâine, angajarea parþialã în muncã,
neachitarea la timp a salariilor, posibilitãþi
reduse pentru tineret ºi persoanele cu cal-
ificare joasã de a se angaja la lucru.

Ca urmare a  reducerii populaþiei
angajate în câmpul muncii,  anual creºte
volumul mijloacelor financiare ale Fon-
dului  de ºomaj pentru personalul scrip-
tic. Dar, raportat la produsul intern brut,
în ultimii trei ani (1996-1998) volumul
mijloacelor Fondului de ºomaj constituie
numai 0,13-0,14%, mult mai puþin decât
în majoritatea þãrilor cu o economie de
piaþã. Neluând în consideraþie  micºorarea
artificialã a numãrului celor ce primesc
indemnizaþii de ºomaj, mãrimea medie
lunarã a indemnizaþiilor calculate  a con-
stituit în 1998 numai 79,5 lei pentru o
persoanã, ceea ce nu asigurã  ºomerilor
un minim fiziologic de existenþã.

Tendinþe importante de  creºtere a
nivelului de adaptare a cetãþenilor ºomeri
la relaþiile de piaþã în sfera muncii ºi
situaþiei lor materiale se înregistreazã în
pregãtirea ºi perfecþionarea populaþiei apte
de muncã ºi dezvoltarea lucrãrilor pub-
lice.  Circa 12 %  din ºomerii înregistraþi
au primit instruire profesionalã, conform
direcþiilor oficiilor de ºomaj. Însã cota
celor angajaþi în câmpul muncii din
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componenþa celor ce au fost instruiþi este
neînsemnatã ºi constituie în anul 1998
numai 31,5%.  Mult mai gravã este situaþia
în domeniul lucrãrilor publice. Pe par-
cursul anului 1998, la lucrãri publice au
participat numai 1,4 mii de ºomeri sau
2,2% din toþi ºomerii înregistraþi. Este de
remarcat cã mai mult de 90% din mi-
jloacele predestinate finanþãrii lucrãrilor
publice sunt realizate de cãtre întreprin-
deri. Cota bugetelor locale constituie mai
puþin de 10% , iar a mijloacelor Fondu-
lui de ºomaj mai puþin de 1 %.

Sãnãtatea constituie elementul cheie
al securitãþii umane. Sistemul curent al
ocrotirii sãnãtãþii în Moldova s-a dovedit
a fi ineficient în promovarea calitativã a
serviciilor medicale. Starea precarã a
sãnãtãþii publice solicitã restructurarea
sectorului de asistenþã medicalã. O po-
liticã de ocrotire a sãnãtãþii va pune ac-
cent mai mare pe îngrijirea medicalã pri-
marã decât pe îngrijirea la nivel terþiar.
În general, strategia Moldovei în do-
meniul asistenþei medicale se va sprijini
pe urmãtorii piloni: restructurarea reþelei
de acordare a serviciilor medicale; con-
solidarea reþelei de prim ajutor; legaliza-
rea serviciilor acordate contra platã; de-
terminarea setului de servicii medicale
suportate de la bugetul de stat; reformar-
ea instituþionala ºi întãrirea capacitãþilor
instituþiilor medicale.

Opþiunea unei educaþii corespunzãtoare
face parte din dimensiunile fundamentale
ale dezvoltãrii umane. În condiþiile când
posibilitãþile bugetului public sunt limitate,
în Moldova se extinde sfera alternativã -
funcþioneazã 163 instituþii de învãþãmânt
particular de toate nivelele. S-a început
reforma în învãþãmânt. Eforturile vor fi ca-
nalizate la asigurarea calitãþii standardelor
educaþionale în învãþãmântul obligatoriu;
diversificarea surselor financiare; actualiza-
rea ºi modernizarea conþinutului educaþiei:
planuri, programe, manuale; reforma sis-
temului de evaluare ºi examinare; acredi-
tarea instituþiilor de învãþãmânt public ºi
privat; eliminarea monopolului întocmirii
ºi editãrii manualelor ºcolare.

Mediul cultural reprezintã un ansam-
blu de condiþii ºi factori culturali, ce consti-

tuie o ambianþã spiritualã, în care se
desfãºoarã activitatea comunitãþii umane.
Interpretarea modernã, în sens larg, a
noþiunii de culturã ca �formulã integralã
a vieþii oamenilor� cuprinde toate aspect-
ele dezvoltãrii umane. Cultura politicã ºi
civicã, cultura de consum ºi de moravuri,
cultura ecologicã - acestea ºi alte categorii
caracterizeazã diverse aspecte ale ansam-
blului cultural al þãrii. În raport se dã o
apreciere cadrului legislativ al culturii, stãrii
infrastructurii culturii ºi posibilitãþilor de
finanþare a ei din bugetul de stat, acþiunilor
de iniþiativã în noile condiþii.

În condiþiile Moldovei securitatea al-
imentarã la nivel de stat este satisfãcãtoare
(rezervele de stat, dinamica preþurilor la
produsele alimentare de bazã etc.), însã
situaþia este diferitã la nivel de grup so-
cial, familie ºi persoanã, cât ºi pe grupe
separate de alimente. Conform datelor
bazate pe studiul bugetelor familiilor, în
1998 mai puþin de 10 la sutã din populaþie
(respectiv, categoriile de cetãþeni cele mai
asigurate) avea posibilitatea sã menþinã  un
nivel de consum similar cu cel din anul
1990. Totodatã, cca. 10 la sutã din
populaþie consuma mai puþin de 1500 cal-
orii, ceea ce reprezintã, dupã FAO, limita
de subnutriþie. Media de consum pe cap
de locuitor a constituit, în Republica
Moldova, 1980 calorii, în timp ce pragul
stabilit de FAO e de 2500 calorii. Deºi
reprezintã un indiciu important, valoarea
energeticã a produselor consumate nu of-
erã informaþii despre calitatea propriu-zisã
a nutriþiei. În conformitate cu recoman-
dãrile FAO, raportul de consum al pro-
teinelor, grãsimilor ºi glucidelor trebuie sã
constituie 1:1:4. În Republica Moldova,
corelaþia e de 1:1,2:5,2.

Deosebit de stringentã e problema
alimentarã în familiile sãrace. Potrivit re-
zultatelor sondajelor în domeniu, ponde-
rea cheltuielilor pentru alimentaþie ale
primei zecimi, alcãtuitã din familiile cele
mai sãrace, a constituit 88,6 la sutã din
cheltuielile în ansamblu, în timp ce a ze-
cea zecime, ce reprezintã partea cea mai
avutã din populaþie, a cheltuit pentru
alimentaþie 46,0 la sutã, media constitu-
ind  64,4 la sutã din cheltuieli.
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Dezechilibrele ecologice în Republi-
ca Moldova sunt legate pe de o parte de
supraexploatarea resurselor naturale re-
generabile, pe de altã parte de degradar-
ea  globalã a calitãþii mediului ambiant.
Reducerea capacitãþilor de regenerare a
resurselor ºi poluarea mediului afecteazã
vital securitatea umanã. Problemele de
bazã a interacþiunii omului cu natura în
Moldova � eroziunea solurilor, calitatea
joasã a apei potabile, gradul scãzut de
împãdurire. Se agraveazã un nou pericol
tehnogen � deºeurile. În þarã s-au acu-
mulat circa 13 mii tone de deºeuri toxice
ceea ce înseamnã 3,3 kg / locuitor. Doar
jumãtate din acestea sunt îngropate. Este
important de actualizat rolul ONG-urilor
ecologice suplimentar la mãsurile legisla-
tive, economice ºi administrative.

Majorarea insecuritãþii personale în
Moldova este generatã de slãbiciunea stat-
ului ºi insecuritãþii economice �
insuficienþa protecþiei personalitãþii ºi
proprietãþii, pericolul de a pierde locul
de muncã, problemele sociale ale econ-
omiei tenebre, migraþia forþei de muncã,
racket-ul, contrabanda, drogurile, bolile.

Orientarea spre strategia
dezvoltãrii umane

Învãþãmântul principal al deceniului
de tranziþie pentru Moldova, pentru Gu-
vern ºi populaþia sa � necesitatea trecerii
de la tactica supravieþuirii cãtre strategia
pe termen lung de dezvoltare durabilã,
care ar include nu doar aspecte eco-
nomice, ci ºi toatã gama vieþii umane. În
caz dacã nu vor fi depãºite tendinþele
nefavorabile în schimbarea diferitor as-
pecte ale dezvoltãrii umane în Republica
Moldova la etapa iniþialã a secolului XXI,
ea poate sã se deplaseze în grupul de state
cu �nivel scãzut al dezvoltãrii umane�.

Reieºind din responsabilitatea în faþa
þãrii, pe baza unei serii de discuþii ºi cer-

cetãri preliminare Guvernul Moldovei a
aprobat (noiembrie 1998) primul program
strategic sub denumirea �Orientãri stra-
tegice de dezvoltare social-economicã a
Republicii Moldova pânã în anul 2005�.

Sub egida PNUD s-a început elabo-
rarea proiectului Moldova-21 �Strategia de
dezvoltare durabilã a Republicii Moldo-
va�. Ideologia lui se bazeazã pe Declaraþia
ONU de la Rio de Janeiro ºi are ca scop
capacitatea de a satisface necesitãþile
generaþiilor actuale fãrã a compromite
ºansa generaþiilor viitoare de a-ºi satisface
propriile necesitãþi, condiþiile principale
fiind protecþia mediului ºi conservarea
resurselor naturale, ameliorarea standar-
dului de viaþã ºi a calitãþii vieþii populaþiei.

În 1998 IDU pentru Republica
Moldova, conform evaluãrilor DASS, a
constituit 0,697 (indicatorul pentru 1993-
0,718). Actualmente componentele prin-
cipale ale IDU pentru Republica Moldo-
va sunt dupã cum urmeazã: produsul in-
tern brut pe cap de locuitor la paritatea
puterii de cumpãrare - 2042 USD, speranþa
de viaþã la naºtere-67,0 ani, gradul de al-
fabetizare al populaþiei adulte 94,6%.
Aceasta înseamnã cã Republica Moldova
în pofida înrãutãþirii IDU în ultimii ani
totuºi rãmâne pânã ce în grupul þãrilor cu
�nivel mediu al dezvoltãrii umane� (�me-
dium human development�). Printre cele
174 state incluse în clasamentul ONU
(Human Development Report-1999)
Moldova se aflã pe locul 104.

Costurile umane ale tranziþiei pentru
populaþia Moldovei s-au dovedit a fi prea
mari. ªi aceasta determinã necesitatea de
a majora responsabilitatea statului, de a
introduce corecþii în politica de reforme,
în scopul tranziþiei spre o societate mai
sigurã ºi mai viabilã. Raportul accentueazã
o serie de mãsuri politice ce trebuie sã fie
luate pentru a inversa declinul în dez-
voltarea umanã.


