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

Sistemele de protecþie socialã exercitã
un rol important în asigurarea securitãþii
economice umane. Fiind corelate în mod
direct cu nivelul de bunãstare al oame-
nilor, aranjamentele sociale au menirea de
a diminua erodarea veniturilor de impac-
tul negativ al diferitor situaþii imprevizi-
bile. Într-un mediu economic turbulent
cum este cel al Moldovei, schemele de
securitate socialã sunt chemate sã atenu-
eze costurile sociale ale reformei eco-
nomice ºi sã evite deteriorarea standardelor
de trai ale categoriilor socialmente vulner-
abile ale populaþiei. Definite într-un as-
pect mai larg, sistemele de securitate so-
cialã sunt acele instrumente care au ca scop
reducerea gradului de dependenþã al per-
soanei faþã de mediul extern. Ele includ
programe de asigurãri sociale ºi scheme
de asistenþã socialã.

Tranziþia economicã ce are loc în
Republica Moldova, fiind privitã ca o
cotiturã radicalã din punct de vedere al
comportamentului social, cultural ºi eco-
nomic al indivizilor, a afectat în mod se-
rios standardele de trai ale populaþiei,
subminând substanþial gradul de securi-
tate a marii majoritãþi a populaþiei. Ast-
fel, dezechilibrele economice, însoþite de
un declin economic de mare amploare,
au provocat pauperizarea în masã a
populaþiei, degradarea sistemului de
ocrotire a sãnãtãþii, distrugerea sistemu-
lui de învãþãmânt, etc.

Efectele dureroase ale proceselor trans-
formatorii s-au fãcut resimþite în întreaga
societate. Însã ele sunt destul de semnifi-
cative pentru populaþia inaptã de muncã,
adicã cei a cãror bunãstare depinde inte-
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gral de beneficiile sociale primite de la stat,
de la organizaþiile obºteºti (non-guverna-
mentale), ori de la organizaþiile sau per-
soanele private. Protecþia socialã de care
ei beneficiau a degradat odatã cu declinul
economic din cauza penuriei acute a
resurselor bugetare, iar mecanismul de at-
ragere a resurselor financiare alternative
pentru protecþie socialã nu este încã for-
mat. În condiþiile în care statul nu mai
este în stare sã acorde o asistenþã socialã
adecvatã persoanelor în cauzã, iar sectorul
terþiar se aflã într-o stare embrionarã,
situaþia acestora devine cu fiecare zi ce
trece tot mai precarã. În aceste condiþii
este nevoie de un efort managerial imens
din partea statului, precum ºi din partea
altor instituþii nestatale în reformarea sis-
temului de protecþie socialã, astfel încât
acesta sã corespundã filozofiei noii societãþi
în formare ºi principiilor de funcþionare a
noului sistem economic.

Printre cele mai vulnerabile categorii
de populaþie, a cãror dezvoltare umanã
depinde integral de fluctuaþiile mediului
socio-economic, se aflã persoanele vârst-
nice, invalizii ºi copiii. Fiecare din ei con-
stituind un grup social distinct, necesitã
mãsuri specifice de protecþie socialã. Ast-
fel, reforma sistemului va presupune un
set de mãsuri pentru fiecare grup în parte,
luând în consideraþie particularitãþile
fiecãruia.

Securitatea umanã a populaþiei în
etate. Anul 1999 a fost declarat de ONU
anul oamenilor în etate. În Moldova ac-
tualitatea problemei oamenilor în etate
este determinatã pe de o parte de faptul
cã oamenii cu vârstã de peste 60 ani rep-
rezintã 16,6% din populaþia þãrii, iar pe
de altã parte de  situaþia grea în care se
aflã oamenii în etate în perioada de
tranziþie.

Bãtrânii deþin ponderea cea mai mare
în categoria defavorizatã a societãþii. Cu
toate acestea situaþia lor materialã ge-
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Fig. 5.1.1.

Ponderea populaþiei în vîrsta de peste 55 ani (%)

Sursã: Sãnãtatea publicã în Moldova 1998, CSP

nereazã adesea controverse în raport cu
alte grupuri defavorizate. Ponderea lor în
societate continuã sã creascã, atingând
în 1998 aproape o cincime din întreaga
populaþie. Heterogenitatea acestui grup
social impune aplicarea unei game diverse
de instrumente menite sã întãreascã se-
curitatea socialã a vârstnicilor, cele mai
importante fiind:

l Pensiile;

l Indemnizaþiile ºi compensaþiile;

l Asistenþa socialã instituþionalizatã
(case pentru bãtrâni, aziluri,
sanatorii);

l Asistenþa socialã la domiciliu;

l Înlesniri în consumul unor
0bunuri publice ºi servicii comunale;

l Ajutoare materiale ocazionale.

Elementul central al protecþiei sociale
a bãtrânilor îl constituie asigurarea cu pen-
sii. Actualmente, sistemul de pensii din
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Fig. 5.1.2.

Contingentul pensionarilor în 1998, %

Sursã: datele MMPSF

Moldova acoperã circa 758 mii de cetãþeni
sau aproximativ o cincime din populaþia
republicii. Dintre aceºtia 560,4 mii bene-
ficiazã de pensii pentru limitã de vârstã
(inclusiv 150,9 mii persoane - pensii priv-
ilegiate), 109,2 mii - de pensii de invalid-
itate, 40,6 mii - de pensii în cazul pierd-
erii întreþinãtorului (sau pensie de urmaº),
39,3 mii - de pensii sociale ºi 8,5 mii - de
pensii militare. De menþionat faptul cã în
ultima vreme în Moldova s-a manifestat
tendinþa acordãrii pensiei în anumite
condiþii privilegiate, care sunt mai lejere
faþã de criteriul general de eligibilitate.

Astfel, fiecare a cincia pensie face
parte din categoria celor facilitare. Ca
urmare, structura pensiei s-a denaturat
substanþial: doar 1/3 constituie pensia de
bazã care este corelatã direct cu
contribuþia plãtitã, în vreme ce 2/3 sunt
reprezentate de diferite suplimente ºi ada-
osuri, îndreptate în mod implicit la com-
plementarea veniturilor bãtrânilor. Acest
fenomen derivã din viabilitatea joasã a
sistemului public de pensionare.

Cu toate acestea, valoarea realã a
pensiei s-a redus semnificativ în ultimii
ani. În raport cu coºul minim de consum
pensia medie lunarã constituie doar 17%
(unul din cel mai mici indicatori din þãrile
în tranziþie). Aceasta a fost cauzat în parte
de inflaþie, în parte de tendinþa descrescã-
toare a coeficientului de substituire a sal-
ariului de pensie. Comparativ cu 1992,
în 1998 raportul dintre pensia medie ºi
salariul mediu s-a micºorat de la 60,3%
la 33,9% (OIM considerã cã acest coefi-
cient de substituire ar trebui sã se situeze
în jurul a 75% pentru a asigura o redis-
tribuire echitabilã a venitului social). Ev-
ident, o astfel de pensie nu poate nici pe
departe sã asigure persoanelor vârstnice
un nivel decent de trai.

 Deºi cheltuielile totale de pension-
are s-au majorat pe parcursul ultimilor
trei ani de 1,2 ori reprezentând în 1998
circa 10% din PIB, sistemul public de
pensionare curent nu mai este în stare sã
asigure beneficiarilor sãi un grad decent
ºi stabil de securitate umanã. Motivele
care au condiþionat aceastã situaþie sunt
urmãtoarele:
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Fig. 5.1.3.

Arieratele la pensii în a. 1998, mln. lei

Sursã: datele MMPSF

l Suportul financiar fragil ºi instabil
al sistemului public de pensionare;

l Angajamentele exagerate ale statu-
lui în raport cu posibilitãþile sale fi-
nanciare;

l Legãtura slabã dintre contribuþii
ºi beneficii;

l Gradul mic al transparenþei în in-
stituþiile de resort la stabilirea mãri-
mii pensiei;

l Transformarea arieratelor la pensii
într-un fenomen cu caracter cronic;

l Cadrul legislativ imperfect.

Fenomenul sãrãciei devine tot mai
frecvent printre vârstnici. Deºi cercetãrile
efectuate anterior constatã cã pensionar-
ii nu constituie categoria socialã cea mai
afectatã de flagelul sãrãciei, datoritã fap-
tului cã o mare parte din ei sunt plasaþi
în câmpul muncii sau sunt întreþinuþi de
cãtre copiii lor, o parte importantã a pen-
sionarilor, de regulã persoanele singuratice
sau de vârstã înaintatã, duc un mod de
viaþã extrem de sãrac. Astfel, rezultatele
cercetãrilor veniturilor ºi cheltuielilor gos-
podãriilor casnice realizate de DASS cu
concursul Bãncii Mondiale atestã cã mai
bine de 76,7% din pensionari se aflã dupã
cheltuielile de consum sub minimul de-
cent de viaþã (233,3 lei), iar 16.2% se aflã
sub pragul sãrãciei, determinat la 70 lei.
Pe lângã acestea, structura cheltuielilor
de consum a celor 16% din pensionarii
aflaþi sub pragul sãrãciei aratã cã peste
72,6% revin consumului alimentar. Este
un nivel exagerat de ridicat pentru aceastã
grupã de populaþie care, pe lângã o
alimentaþie de o calitate superioarã, neces-
itã o asistenþã medicalã adecvatã ºi
condiþii de trai mai decente.

Bãtrânii, constituie categoria cea mai
vulnerabilã sub aspectul sãnãtãþii care, în
condiþiile insuficienþei medicinale actu-
ale, necesitã cheltuieli suplimentare ce
depãºesc cu mult posibilitãþile financiare
individuale ºi familiale. Totodatã, cerce-
tarea aratã cã 43,8% din pensionari cara-
cterizeazã condiþiile lor de trai ca fiind
rele, iar 21,5% ca foarte rele. Toate ace-
stea conduc inevitabil la creºterea nive-
lului morbiditãþii ºi mortalitãþii printre

vârstnici, ceea ce se rãsfrânge asupra re-
ducerii speranþei de viaþã a populaþiei -
unul din indicatorii de bazã ce determinã
gradul dezvoltãrii umane durabile din
societate. În consecinþã, este afectatã
puternic ºi securitatea social-economicã
a acestui grup social.

Problema arieratelor la pensii are un
impact semnificativ asupra securitãþii so-
ciale a bãtrânior. Întârzierile cronice la
achitarea pensiilor/indemnizaþiilor con-
duc în mod direct la erodarea bunãstãrii
pensionarilor, sporind gradul lor de vul-
nerabilitate.

Blocajul financiar al agenþilor econ-
omici ºi sistemul imperfect de impunere
fiscalã sunt motivele principale ce au gen-
erat apariþia arieratelor la pensii. Deºi
eliminarea arieratelor constituie un obiec-
tiv prioritar pe agenda guvernului, sting-
erea lor în perspectiva apropiatã pare a fi
un lucru greu realizabil. Achitarea datori-
ilor istorice (acumulate în trecut) este
depãºitã de acumularea datoriilor curente.
Din acest motiv, stocul total al arierate-
lor la pensii creºte. Astfel, la finele anului
1998 datoriile totale la pensii au atins cifra
de 300 mln. lei, sau 3,4% din PIB. În
medie, restanþele la pensii constituie 5�
5,5 luni, iar în unele localitãþi rurale întâr-
zierile la achitarea pensiilor ajung pânã
la 8-9 luni.

Problema securitãþii sociale a vârstn-
icilor devine ºi mai alarmantã în contex-
tul evoluþiei nefavorabile a situaþiei de-
mografice. Scãderea dramaticã a sporu-
lui natural al populaþiei, însoþitã de
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creºterea ºomajului real ºi al migraþiei
forþei de muncã, va spori considerabil
povara sistemelor de protecþie socialã
purtatã de economie. Comparabil cu de-
butul reformei economice (anul 1991),
coeficientul sarcinii demografice a crescut
de 1,46 ori. Astãzi la un pensionar revin
convenþional 1,3 angajaþi în economia
naþionalã, pe când acum patru ani acest
raport era de 1:2. Inevitabila îmbãtrânire
demograficã - problemã discutatã frecvent
în cercurile de specialitate ºi forurile de-
cizionale - ridicã în faþa societãþii multi-
ple ºi complexe probleme legate de spor-
irea vertiginoasã a beneficiarilor ºi în
consecinþã a necesitãþilor financiare pen-
tru pensii ºi asigurarea protecþiei sociale

a populaþiei vârstnice. Nici stabilizarea
macroeconomicã, nici creºterea econom-
icã, nici îmbunãtãþirea situaþiei pe piaþa
muncii nu vor fi în stare sã depãºeascã
efectele îmbãtrânirii demografice, fapt ce
poate conduce în cazul ignorãrii acestei
probleme nu la o îmbunãtãþire, ci la o
înrãutãþire de duratã a securitãþii social-
economice a populaþiei vârstnice.

Pentru ieºirea din aceastã situaþie de
crizã sunt necesare mãsuri cardinale,
netradiþionale, de reformare a sistemului
existent de protecþie socialã a populaþiei
vârstnice ºi, în consecinþã, a sistemului
de pensionare. Una din soluþii poate fi
implementarea pe scarã largã a principi-
ilor de asigurare socialã. Economia de
piaþã, prin esenþa sa, presupune respon-
sabilitatea personalã a fiecãrui individ faþã
de situaþia în care se aflã, de bunãstarea
sa, inclusiv de securitatea sa social-eco-
nomicã. Protecþia contra diferitelor ris-
curi sociale ce pot surveni - ºomajul, in-
capacitatea de muncã din cauza bolii,
sãrãcia etc. - individul o poate realiza prin
intermediul asigurãrilor sociale. Sistemul
de pensionare în concepþia economiei de
piaþã reprezintã un sistem de asigurare
contra bãtrâneþii. Deoarece bãtrâneþea
implicã inevitabil o serie de riscuri, pen-
tru orice persoanã asigurarea socialã con-
tra bãtrâneþii este obligatorie.

În octombrie 1998 Parlamentul Re-
publicii Moldova a aprobat o nouã lege
privind asigurarea de stat cu pensii. Aceastã
lege prevede 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 mãrimea pensiei, având posibilitatea
de a participa prin contribuþiile sale atât
la fondurile de pensionare de stat prin in-
termediul asigurãrii obligatorii, cât ºi la
fondurile de pensionare private prin in-
termediul asigurãrii benevole, mãrindu-ºi
astfel substanþial pensia. Mãrimea pensiei

Caseta 5.1.1.

Comparaþia dintre sistemul nou de pensionare ºi cel vechi

Sursã: Strategia reformei sistemului de asigurare cu pensii din
Republica Moldova, MER, 1998.

Sistemul vechi

l Integral public

l Acoperire uniform-
universalã

l Grad scãzut
de transparenþã
la stabilirea pensiei

l Condiþii neclare
ºi controversate
de pensionare

l Lipsa motivãrii
de a face contribuþii

l Numai funcþia
de redistribuire
intergeneraþionalã

l Multiple tipuri
de pensii privilegiate

l Cenzul vârstei relativ
jos faþã de standardele
mondiale

l Vechimea în muncã
practic nu influenþeazã
pensia

l Miza integralã
pe finanþarea
din sursele publice

l Contribuþiile sunt
folosite pentru
achitarea pensiei

Sistemul nou

l Mixt: public-privat

l Beneficii diferenþiate

l Legãturã strânsã între
pensii ºi contribuþii

l Criteriul de eligibilitate
clar definit ºi cuantificat

l Stimulente puternice
de a face contribuþii

l Redistribuirea parþialã
cu accent pe acumulare

l Sunt anulate toate tipurile
de pensii privilegiate

l Cenzul vârstei este ajustat
la standardele mondiale

l În consideraþie se ia toatã
vechimea în muncã

l Accentul pe contribuþia
individualã ºi cea
a patronilor

l Posibilitatea de a investi
acumulãrile fãcute
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va depinde atât de nivelul contribuþiilor
individului, cât ºi de perioada de alocare
a taxelor în fondurile de pensionare, astfel
asigurându-i noului sistem o echitate so-
cialã adecvatã ºi contribuind la creºterea
factorului motivator. Astfel, noul sistem de
pensionare va corespunde principiilor de
funcþionare a economiei de piaþã prin
eficienþa ºi prin echitatea sa.

Funcþionarea noului sistem poate
contribui în mod real la îmbunãtãþirea
situaþiei populaþiei vârstnice. Însã, pen-
tru ca acest sistem sã funcþioneze, este
nevoie de o anumitã perioadã de timp
astfel încât fondurile de pensionare sã
acumuleze o anumitã cantitate de resurse
pentru onorarea pensiilor beneficiarilor.
Prin urmare, persoanele vârstnice de astãzi
nu pot beneficia de serviciile noului sis-
tem de pensionare deoarece pe conturile
lor personale nu s-a acumulat nici un ban.
Reieºind din acestea, noua lege de pen-
sionare prevede o perioadã de tranziþie
în care sã funcþioneze ambele sisteme,
atât pentru actualii cât ºi pentru viitorii
pensionari, cu o creºtere treptatã a pon-
derii noului sistem.

Una din componentele de bazã a
noului sistem este majorarea vârstei de
pensionare: pentru bãrbaþi pânã la 65 de
ani ºi pentru femei pânã 60 de ani. Aceastã
mãsurã este necesarã pentru atenuarea
efectelor îmbãtrânirii populaþiei ºi pen-
tru micºorarea presiunii demografice as-
upra populaþiei active ºi, prin urmare,
pentru micºorarea taxelor de asigurare
obligatorie la fondurile de pensionare.
Pentru evitarea unor tensiuni în societate
legate de echitatea socialã, conform legii
majorarea vârstei de pensionare va avea
loc treptat, pe parcursul a 10 ani, câte 6
luni în fiecare an.

Implementarea noului sistem de pen-
sionare nu rezolvã problemele bunãstãrii
actualilor pensionari. În scopul îmbunãtãþirii
condiþiilor populaþiei vârstnice de astãzi,
guvernul, cu concursul PNUD, a elaborat
un program complex �Asigurarea bãtrâ-
neþii� care pe lângã implementarea noului
sistem de pensionare, prevede o serie de
mãsuri menite sã contribuie la combaterea
sãrãciei printre vârstnici ºi sã asigure o

bãtrâneþe demnã. Printre cele mai impor-
tante mãsuri ale programului pot fi enu-
merate:

l lichidarea tuturor restanþelor faþã de
pensionari ºi asigurarea unui mecanism
care sã nu permitã în viitor întârzieri de
platã a pensiilor;

l perfecþionarea principiului de adresã
(nominativ) în prestarea serviciilor de
asistenþã socialã ºi de ajutor social, ast-
fel încât resursele limitate sã fie îndrep-
tate celor mai vulnerabile pãrþi ale
populaþiei vârstnice;

l studierea complexã a problemelor
cu care se confruntã populaþia vârstnicã,
în scopul gãsirii unor soluþii mai eficiente
de realizare a lor, precum ºi al lãrgirii
sortimentului de servicii de asistenþã so-
cialã prestate populaþiei vârstnice;

l mobilizarea tuturor forþelor politice
ºi economice din societate care prin in-
termediul organizaþiilor obºteºti pot con-
tribui real la îmbunãtãþirea securitãþii so-
cial-economice a populaþiei vârstnice.

Protecþia socialã a invalizilor. Familiile
în componenþa cãrora o persoanã sau mai
multe sunt invalide, au o probabilitate mai
mare sã intre în categoria sãracilor. In-
valizii reprezintã un grup social care, spre
deosebire de alte grupuri social-vulnera-
bile, sunt total dependenþi de instituþiile
de asistenþã socialã ale statului. Orice
înrãutãþire în situaþia social-economicã a
statului se rãsfrânge în mod direct asupra
securitãþii social-economice a invalizilor.

În Republica Moldova se numãrã
aproximativ 152, 4 mii de persoane inval-
ide. Comparativ cu anul 1996, numãrul
lor a crescut de 1,18 ori, mai ales în cazul
invalizilor de muncã ºi a copiilor invalizi.
Ponderea cea mai mare în numãrul total
de invalizi (76,8%) revine persoanelor care
ºi-au pierdut capacitatea de muncã în urma
diferitor accidente în procesul de
producþie. Un semnal alarmant pentru
securitatea umanã ºi dezvoltarea normalã
a individului o constituie tendinþa stabi-
lizãrii la un nivel înalt a invaliditãþii din
copilãrie-circa 18% din numãrul total de
invalizi. Acest indice este mai înalt decât
în majoritatea statelor în tranziþie.
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Fig. 5.1.4.

Contingentul invalizilor în a. 1998, persoane

Sursã: datele MMPSF al Republicii Moldova

 Deºi în structura populaþiei invalizii
reprezintã un grup relativ puþin numeros
(cum sunt pensionarii), specificul lor pre-
supune atât un regim alimentar deosebit,
cât ºi o asistenþã medicalã ºi socialã mai
atentã, ceea ce impune necesitatea unor
cheltuieli de consum mai mari decât pen-
tru alte categorii ale populaþiei.

În condiþiile crizei economice pro-
funde, instituþiile de protecþie socialã ale
Republicii Moldova nu sunt în stare sã
acorde invalizilor o asistenþã socialã adec-
vatã.

Dificultãþile financiare ale statului au
condus la amplificarea fenomenului
sãrãciei printre invalizi ºi familiile lor.
Astfel, analiza veniturilor ºi cheltuielilor
gospodãriilor casnice a arãtat cã 19,9%
din totalul familiilor în cadrul cãrora sunt
invalizi se aflã sub pragul sãrãciei dupã
cheltuielile de consum, iar 74,1% din in-
valizi se aflã sub minimul de subzistenþã.
Gradul de invaliditate are o influenþã
esenþialã asupra riscului sãrãciei. Astfel,
din invalizii de grupa I 30,6% se aflã sub
pragul sãrãciei, pe când în cadrul inval-
izilor de grupa III, sub pragul sãrãciei se
aflã 7,4%. Aceasta se explicã prin faptul
cã o mare parte din invalizi de grupa III
sunt plasaþi în câmpul muncii ºi au veni-
turi suplimentare în afarã de transferurile
sociale acordate de stat.

Sistemul actual de protecþie socialã din
Republica Moldova presupune acordarea
unui ºir de servicii invalizilor cum ar fi:

l pensiile de invaliditate;

l indemnizaþiile suplimentare
din Fondul de susþinere socialã;

l anumite facilitãþi ºi subvenþii
la procurarea medicamentelor,
la cãlãtoriile în transportul
public, la plata serviciilor
comunale etc.;

l gratuitatea biletelor de tratament
la sanatorii ºi staþiuni
balneoclimaterice;

l asigurarea cu proteze ºi alte
mijloace de deplasare;

l serviciile de asistenþã socialã
la domiciliu;

l întreþinerea invalizilor
în case internat, etc.

Însã deficitul acut de resurse finan-
ciare nu permite prestarea realã ºi sistem-
aticã a acestor servicii. De acestea bene-
ficiazã doar o micã parte din invalizi ºi
de regulã nu aceia care într-adevãr neces-
itã o asistenþã socialã realã. În condiþiile
date, în scopul îmbunãtãþirii situaþiei so-
cial-economice a invalizilor sunt nece-
sare o serie de mãsuri în reformarea sis-
temului de protecþie socialã, astfel încât
sistemul sã corespundã noilor condiþii
economice ºi sã rãspundã exigenþelor de
eficienþã ºi echitate. Pentru aceasta sunt
necesare:

(i) perfecþionarea mecanismului de
adresã în acordarea ajutoarelor ºi a
subvenþiilor invalizilor, astfel încât de
ele sã beneficieze în primul rând cele
mai vulnerabile categorii ale invalizilor;

(ii) atragerea în sistemul de protecþie
socialã de noi surse de finanþare prin
intermediul organizaþiilor non-guverna-
mentale;

(iii) descentralizarea sistemului de
protecþie socialã a invalizilor, acordând
o autonomie relativã secþiilor de asistenþã
socialã locale, astfel încât deciziile luate
privind acordarea serviciilor sã fie luate
pe loc, în funcþie de posibilitãþile finan-
ciare locale.

Protecþia socialã a copiilor. Copiii rep-
rezintã grupul social cel mai vulnerabil la
efectele negative ale tranziþiei. Ei sunt
afectaþi, mai ales, în planul necesitãþilor
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Caseta 5.1.2.

Asistenta sociala in Moldova nu pare a avea
un scop final bine-definit

Sursã: datele MMPSF al Republicii Moldova

lor fundamentale de dezvoltare. Starea de
insuficienþã acutã sub aspectul condiþiilor
materiale ºi moral-spirituale produce, mai
ales asupra copiilor, efecte nocive, afectând
puternic dezvoltarea lor fizicã, psihicã ºi
socialã. E greu de imaginat cã se poate
redresa economia cu generaþii de copii
subdezvoltaþi din punct de vedere fizic,
intelectual ºi traumatizaþi social-psiholog-
ic în perioadele lor de maximã fragilitate.
Redresarea ºi stabilizarea economicã în
perspectivã este cu putinþã, în condiþiile
societãþii noastre, numai prin valorificar-
ea optimã a resurselor umane ca factor
principal de producþie. De aceea, astãzi
este foarte important sã se acorde atenþia
cuvenitã proceselor formative ºi de con-
solidare a unui capital solid de resurse
umane, atât de necesar relansãrii eco-
nomice de mâine.

Este cunoscut faptul cã familia rep-
rezintã mediul cel mai important pentru
creºterea ºi dezvoltarea copilului. Familia
este, prin tradiþie, preocupatã de asigura-
rea bunãstãrii copilului, oferindu-i atât
condiþiile materiale cât ºi pe cele psiho-
afective ºi sociale necesare dezvoltãrii ºi
pregãtirii sale pentru viaþa maturã. Famil-
ia îºi îndeplineºte funcþia de creºtere ºi ed-
ucare a copiilor în funcþie de competenþa
educaþionalã ºi responsabilitatea pãrinþilor,
dar mai ales de posibilitãþile ºi resursele
materiale disponibile. Un potenþial
educaþional redus prezintã, mai ales, fa-
miliile dezorganizate (în care se consumã
abuziv alcool, cu pãrinþi delicvenþi etc.),
dar ºi cele cu mulþi copii, cu nivel scãzut
de venituri, cu condiþii precare de locuit
etc.

Impactul pe care l-a produs declinul
economic din þarã asupra familiilor cu
copii este dezastruos. Astfel, datele bugete-
lor gospodãriilor casnice aratã cã în
prezent printre grupurile sociale cele mai
afectate de riscul sãrãciei sunt familiile
cu mulþi copii, iar numãrul copiilor în
familie este factorul decisiv care contribuie
la creºterea gradului de sãrãcie. Dacã din
familiile cu un copil doar 17,8% se aflã
sub pragul de sãrãcie, din familiile cu 4 ºi
mai mulþi copii sub pragul de sãrãcie se
aflã 36,4%.

În acelaºi context, studiul �Situaþia
copiilor în familiile defavorizate�
(UNICEF-ASEM, sept. 1997) a arãtat cã
familiile defavorizate sunt cele cu mulþi
copii. Prin urmare, grupul copiilor aflaþi
în dificultate atinge la scarã naþionalã di-
mensiuni îngrijorãtoare.

Prevalarea impunãtoare a defavorizãrii
în rândul familiilor cu nivel scãzut de in-
struire al pãrinþilor indicã incapacitatea
acestora de adaptare la actualele condiþii
socio-economice. O bunã parte din
populaþia adultã a republicii a pãºit în
noul context socio-economic practic
neavând �calificarea� minimã necesarã.

Cercetarea a constatat cã marginali-
zarea socialã a copiilor în familie îºi are
originea de cele mai multe ori în: (i)
potenþialul economic redus al familiei; (ii)
inabilitatea pãrinþilor de a asigura condiþiile
materiale ºi educaþionale minime necesare
întreþinerii ºi dezvoltãrii copilului; (iii)
incompetenþa gestionarã ºi educaþionalã a
pãrinþilor; (iv) iresponsabilitatea pãrinþilor
faþã de nevoile existenþiale ale copilului;
(v) climatul psiho-moral nefavorabil din
familie, însoþit de un grad înalt de violenþã;
(vi) instabilitatea psiho-emoþionalã a
pãrinþilor ºi, de aici, reactivitatea nechib-
zuitã ºi, uneori, exagerat de durã la com-
portamentele nedorite ale copiilor; (vii)
neglijarea fizicã, emoþionalã ºi educaþionalã
a copiilor de cãtre adulþi.
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Implicarea destul de frecventã (în 36%
din familiile defavorizate ºi 16,5% în cele-
lalte) a copiilor în diverse activitãþi de
câºtig, perturbã desfãºurarea procesului de
instruire, generând lacune în dezvoltarea
psiho-intelectualã a minorului;

Cele mai mari ºi frecvente dificultãþi
întâmpinate de familii în procesul de
întreþinere, creºtere ºi educare a copiilor
sunt legate de necesitatea de asigurare cu
produse alimentare, îmbrãcãminte, precum
ºi procurare a manualelor ºi rechizitelor
ºcolare (în mediul rural). În funcþie de
intensitatea ºi natura dificultãþilor cu care
se confruntã pãrinþii în creºterea ºi educa-
rea copiilor, trebuie stabilite prioritãþile,
direcþia ºi conþinutul programelor de
asistenþã ºi protecþie socialã a copilului ºi
familiei.

Condiþiile nefavorabile afecteazã nu
numai sãnãtatea copiilor, ci, mai ales,
dezvoltarea lor psiho-intelectualã. Reuºita
educaþionalã foarte redusã ºi comporta-
mentele negative ale copiilor, semnalate
mai frecvent în rândul familiilor defavori-
zate, constituie argumentele principale în
favoarea acestei concluzii. Este evident,
în acest context cã educaþia copiilor este
puternic influenþatã de gradul de bunãs-
tare (defavorizare) al familiei.

Caseta 5.1.3.

Copiii ºi tranziþia

Deºi reformele se fac pentru binele omului ºi mai ales al

generaþiilor viitoare, efectele  lor adverse sunt resimþite din pãcate

cel mai tare de copii. Fiecare a treia familie cu copii minori este

afectatã de sãrãcie. Din acest motiv, aproape 40% din copiii minori

(pânã la 14 ani) sunt nevoiþi sã practice diverse activitãþi de câºtig în

detrimentul ºcolarizãrii. Circa 70% din familii au declarat cã nu au

bani pentru a achita taxele de ºcolarizare ºi rechizitele ºcolare. Ca

urmare, fiecare al 10-lea copil abandoneazã ºcoala pentru diferite

perioade de timp. Subnutriþia este frecvent întâlnitã la copii: circa

1/5 din ei nu-ºi iau micul dejun, iar 1/10  nu au ce mânca la cinã.

Situaþia devine ºi mai deplorabilã din cauza calitãþii proaste a

alimentaþiei. În plus, mai bine de jumãtate din numãrul total al

copiilor suferã din cauza imunitãþii scãzute. Aceastã problemã este

deosebit de acutã în localitãþile rurale, unde asistenþa medicalã este

nesemnificativã.

Sursã: studiile UNICEF-Moldova ºi MS al Republicii Moldova

Analiza comparativã a problemelor
abordate de ºcoalã ºi ºcolarizare în fa-
miliile defavorizate ºi în cele mai înstãrite
ne relevã urmãtoarele aspecte: copilul are
atitudine negativã faþã de învãþãturã în
13,3% din familiile defavorizate ºi în 4,8%
din cele mai înstãrite; în ºcoalã sunt
desconsideraþi copiii din familiile sãrace:
32,9% din familiile defavorizate, respec-
tiv 10,7% din celelalte; tratarea incorectã
a copiilor de cãtre profesori: 4,6% din
familiile defavorizate ºi respectiv 2,9% din
celelalte categorii de familii; lipsesc man-
ualele ºi literatura necesarã: 38,5% din
familiile defavorizate respectiv 24,1% din
celelalte; nu pot procura rechizitele nec-
esare: 68,9% din familiile defavorizate
respectiv 29,0% din celelalte; profesorii
recurg la pedepse fizice: 11,8% din fa-
miliile defavorizate respectiv 6,5% din
celelalte; în familie nu are cine sau când
sã se ocupe suplimentar cu copilul: 24,0%
din familiile defavorizate respectiv 11,5%
din celelalte.

Faptul cã circa o treime (32,5%) din
familiile cu minori în întreþinere se aflã
în stare de necesitate acutã ne indicã
adevãratele dimensiuni ale sãrãciei în
Republica Moldova ºi evidenþiazã situaþia
disperatã a familiilor defavorizate.

Îmbunãtãþirea condiþiilor de viaþã ºi
atenuarea influenþelor nocive asupra dez-
voltãrii armonioase a copiilor din famili-
ile defavorizate, deºi depinde în primul
rând de soluþionarea globalã a crizei eco-
nomice, presupune adoptarea unui pro-
gram special de protecþie socialã a copil-
ului ºi familiei pentru aceastã perioadã
dificilã traversatã de societatea noastrã.
Programul respectiv trebuie sã fie axat pe
stoparea sau reducerea la minimum a pro-
ceselor cu caracter degenerativ pentru
societate, ceea ce presupune, însã, o bunã
cunoaºtere a fenomenelor, proceselor,
realitãþilor manifeste sau latente ce cara-
cterizeazã viaþa socialã ºi a riscurilor in-
erente. Din acest motiv, se impune ca
factorii de decizie sã conlucreze eficient
cu centrele de cercetare pentru a asigura
coerenþa programelor de acþiune cu
realitãþile de pe teren.
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O altã prerogativã este legatã de spe-
cificitatea domeniului copilului ºi fami-
liei, care presupune crearea unui sistem
de asistenþã socialã bazat pe profesional-
ism. De aici derivã necesitatea pregãtirii
unui personal înalt calificat cu speciali-
zare în domeniul asistenþei sociale.

Insuficienþa acutã de mijloace ºi
resurse impun ca o primã condiþie (sug-
estie) pentru asigurarea reuºitei - admin-
istrarea eficientã a mijloacelor ºi resurselor
disponibile. Acest obiectiv presupune pe
de o parte sensibilizarea ºi implicarea tu-
turor forþelor disponibile ºi cointeresate
în problema copilului, iar pe de altã parte,
îmbinarea eforturilor variate ca formã,
conþinut ºi intensitate, într-un singur efort
bine focalizat.

Pe lângã aceste prerogative, pot fi
considerate importante urmãtoarele ele-
mente:

l elaborarea unei metodologii
de identificare a familiilor aflate
în dificultate ºi determinarea
gradului ºi naturii defavorizãrii;

l modalitatea de susþinere ºi
ajutoarele sociale se stabilesc
în funcþie de specificul familiei
ºi natura dificultãþilor ºi riscurilor
pe care le suportã copiii;

l crearea unor structuri locale
de asistenþã socialã
instituþionalizate juridic
ºi administrativ, care sã-ºi
desfãºoare activitatea în cadrul
primãriilor locale;

l elaborarea unui sistem
de monitorizare atât a situaþiei
grupurilor defavorizate, cât ºi a
activitãþilor concrete locale
sau globale desfãºurate pentru
soluþionarea cazurilor,
problemelor, etc.;

l asigurarea unui control
mai riguros al activitãþii
instituþiilor de protecþie socialã.

5.2. Protecþia socialã
a populaþiei apte de muncã

În procesul de tranziþie la relaþiile de
piaþã au apãrut probleme legate de soarta
lucrãtorilor din întreprinderile supuse re-
organizãrii ºi lichidãrii în cadrul proceselor
de restructurare. O tendinþã importantã a
politicii sociale a statului în aceste condiþii
este asigurarea socialã a persoanelor ce au
rãmas fãrã lucru independent de voinþa lor.
Rezolvarea acestei probleme depinde de
mai mulþi factori, între care e sporirea
producþiei ºi eficienþei ei, lichidarea sau
atenuarea disproporþiilor ce apar pe piaþa
de muncã ºi obþinerea în þarã a unui grad
de utilizare completã a forþelor de producþie.

Pe termen lung, politica statului pe
piaþa muncii are ca prioritate mãsurile de
utilizare a forþei de muncã. Însã rata în-
altã a ºomajului latent (concedii forþate
ºi folosirea incompletã a timpului de
muncã), precum ºi numãrul mare de
cetãþeni ce au pierdut speranþa de anga-
jare prin intermediul Serviciului de Stat
pentru utilizarea forþei de muncã, con-
duc la reducerea posibilitãþilor de
finanþare a programelor orientate spre
dezvoltarea pieþei muncii ºi sporirea con-
siderabilã a cheltuielilor pentru protecþia
socialã a populaþiei apte de muncã.

În calitate de subiecte componente ale
protecþiei sociale se manifestã populaþia
activã, a cãrei drepturi la muncã ºi veni-
turi sunt lezate prin lipsa, micºorarea sau
schimbarea structurii locurilor de muncã.
Având în vedere multitudinea cauzelor ºi
factorilor ºomajului ºi constituind unul din
indicii integraþi ai securitãþii economice,
protecþia socialã a cetãþenilor apþi de
muncã cuprinde patru seturi de acþiuni:

l plata indemnizaþiilor pentru

ºomaj ºi ajutor social;

l alocaþii ºomerilor cãrora

le-a expirat termenul de primire

a indemnizaþiilor pentru ºomaj

sau pãrinþilor ºomeri cu mulþi copii;

l contribuþii pentru pregãtirea

ºi perfecþionarea calificãrii

profesionale a cetãþenilor ºomeri,

dezvoltarea lucrãrilor publice,

�Ajutând pe alþii,
te ajuþi pe tine�

Proverb



74

Raportul Naþional al Dezvoltãrii Umane

creditarea ºomerilor în vederea
demarãrii afacerilor private,
acordarea creditelor
ºi subvenþiilor pentru patroni
în scopul creãrii ºi pãstrãrii
locurilor de muncã;

l alocarea ajutorului material
lucrãtorilor unor întreprinderi
supuse restructurãrii, falimentului
sau reducerii locurilor de muncã,
în scopul susþinerii lor temporare
în caz de trimitere forþatã
în concediu sau a reducerii
regimului de lucru fãrã o platã
corespunzãtoare.

Mãsurile de protecþie socialã a popu-
laþiei apte de muncã se finanþeazã din
Bugetul asigurãrilor sociale ºi, respectiv,
din Fondul de ºomaj.

Tabelul 5.2.1

Dinamica mijloacelor cheltuite de cãtre Fondul de ºomaj

Anii Mijloacele Fondului de ºomaj (%)
raportate la:

Produsul Fondul de Cotele În medie Mãrimea
Intern remunerare sociale pentru un lunarã a

Brut a muncii lucrãtor, lei  indemnizaþiilor
pentru ºomaj,
(1 pers.), lei

1992 0,03 0,06 0,17 23 -

1993 0,04 0,11 0,32 374 -

1994 0,09 0,22 0,42 2529 29,6

1995 0,15 0,42 1,32 6160 47,9

1996 0,14 0,44 1,33 8610 72,9

1997 0,13  10636 81,0

1998 0,14 12122 79,5

  Sursã: datele MMPSF al Republicii Moldova

În cheltuielile Fondului de ºomaj pre-
dominã cheltuielile pentru indemnizaþii
ºi plãti suplimentare. În prima etapã de
formare a pieþei de muncã (1993-1994)
aceste cheltuieli au constituit cca. 47%
din total, atingând în 1996 cota maximã
de 56% , iar la începutul lui 1997 ele s-au
redus la 54,4%. Locul doi în structura
cheltuielilor îl ocupã instruirea profesion-
alã, perfecþionarea ºi reprofilarea ºomer-
ilor, ale cãror pondere creºte în fiecare
an, în 1998 ajungând la 23,4%.

În procesul de utilizare a forþei de
muncã în Republica Moldova se observã
o tendinþã de creºtere a cheltuielilor cu
destinaþie specialã ale Fondului de ºomaj.

În anul 1997 cheltuielile pentru
protecþia  socialã au crescut cu 14,9% în
raport cu 1996, din care 11,5% au fost
pentru indemnizaþii ºi plãþi sociale,  30,6%
- pentru pregãtirea ºi perfecþionarea
ºomerilor  ºi  9,0%  pentru  întreþinerea
oficiilor forþei de muncã.

Sporirea cheltuielilor pentru asigura-
rea socialã a ºomerilor este determinatã
de  mãrirea indemnizaþiilor, condiþionatã
de creºterea  salariului mediu în repub-
licã, ºi este însoþitã de reducerea greutãþii
specifice a celor ce primesc indemnizaþii
din numãrul total de ºomeri înregistraþi
(tabelul 5.2.2).

Deºi a avut  loc o creºtere neînsem-
natã a volumului de platã a indemnizaþiilor
pentru absolvenþii diverselor instituþii,
mãrimile stabilite nu asigurã cerinþele fizio-
logice minime ale cetãþenilor republicii.
Mult mai întemeiatã ar fi fost plata
indemnizaþiilor pentru ºomaj în funcþie de
minimul de existenþã al cetãþenilor fãrã loc
de muncã, al femeilor ce ºi-au întrerupt
activitatea pentru  întreþinerea copiilor, ºi
a invalizilor din grupa a  III-a.

Odatã cu trecerea la economia de
piaþã, s-au agravat problemele protecþiei
sociale a persoanelor cu capacitate redusã
de muncã (a cetãþenilor cu anumite
deficienþe fizice ºi mintale), precum ºi ale
tineretului. Sarcinile principale în
soluþionarea acestor probleme  revin
administraþiei publice locale. În unele þãri
(Polonia) sunt adoptate legi speciale refer-
itoare la antrenarea în câmpul  muncii a

Tabelul 5.2.2

Ponderea ºomerilor care primesc indemnizaþii în numãrul total
de ºomeri oficial înregistraþi, %

Anii Total Femei Bãrbaþi

1995 28,4 36,5 19,6

1996 26,5 36,2 15,9

1997 23,8 31,3 14,7

1998 20,0 28,1 11,4

Sursã: datele MMPSF al Republicii Moldova
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oamenilor cu capacitate redusã de muncã.
Susþinerea activitãþii   persoanelor cu ca-
pacitate redusã de muncã include mãsuri
de nivelare a ºanselor social-profesionale
în toate ramurile vieþii social-economice.
Printre mãsurile ce ar contribui la menþi-
nerea  persoanelor cu  capacitate redusã
de muncã în cadrul întreprinderilor, ar fi
raþionalã acordarea privilegiilor la impoz-
itare patronilor ce oferã locuri de muncã,
cât ºi acordarea de credite preferenþiale
pentru crearea ºi menþinerea locurilor de
muncã aferente acestei categorii.

Realizarea în practicã a  mãsurilor de
înregistrare a ºomerilor, calcularea ºi plata
indemnizaþiilor,  influenþeazã nefavorabil
asupra legalizãrii pieþei de muncã ºi asupra
posibilitãþilor economice de supravieþuire
a populaþiei apte de muncã. Deseori, din
diferite motive, în scopul  reducerii volu-
mului de platã pentru ºomaj,  se suspendã
eliberarea lor. În anul 1997 au fost sistate
plãþile la mai mult de 3,7 mii de ºomeri,
dintre care numai  20,2 %  au fost întemei-
ate. Astfel de mãsuri nu pot fi izolate de
realitãþile social-economice concrete, de
caracterul ºomajului.

În condiþiile unui ºomaj de conjunc-
turã ºi structural, astfel de mãsuri de �ac-
celerare� a cãutãrii unui loc de muncã
nu sunt  destul de întemeiate.  În major-
itatea þãrilor lumii, limitarea termenelor
de platã a indemnizaþiilor este legatã de
vechimea în muncã sau de perioada de
ºomaj, iar  volumul ºi termenii de platã a
indemnizaþiilor pentru ºomaj sunt mai
mari ca în Republica Moldova.  O
susþinere considerabilã ar putea acorda
sistemele de ajutoare sociale, de care s-ar
putea folosi ºomerii în caz de expirare a
dreptului la indemnizaþii ºi lipsei locului
de muncã, dar în republicã încã nu a fost
creatã aceastã instituþie de ajutorare so-
cialã. Cheltuielile pentru plata compen-
saþiei lunare nominale ºi  suplimentelor
la indemnizaþiile de ºomaj pentru întreþi-
nerea  copiilor pânã la 14 ani au consti-
tuit în anul 1997  7,2 %  din cheltuielile
totale pentru acest scop. Din contul buge-
telor locale  ajutor material  în sumã de
2,2 mii lei au primit  numai 46 de ºomeri.

Unul din factorii importanþi ai
protecþiei sociale a populaþiei apte de
muncã  îl constituie crearea condiþiilor
economice, psihologice ºi de instruire
profesionalã  în scopul sporirii gradului
de utilizare a forþei de muncã a ºomerilor
ºi, parþial, a cetãþenilor angajaþi. O rãspân-
dire  mult mai largã  în  procesele de
pregãtire a ºomerilor  le au  programele
mixte de învãþãmânt ale Ministerului
Muncii, Protecþiei Sociale ºi a Familiei
ºi  a Ministerului Educaþiei ºi ªtiinþei.
Ponderea cheltuielilor destinate pregãtirii
profesionale a ºomerilor  a constituit în
anul 1997 23,4%.  Pe parcursul anului
1997  numãrul ºomerilor instruiþi era de
6749 de persoane sau 4,1 % din  numãrul
total  de ºomeri  înregistraþi. Dintre ei,
numai 9,6 % au fost instruiþi la întreprin-
deri ºi organizaþii. În comparaþie cu anii
precedenþi, se observã o tendinþã de
creºtere a cotei celor ce au participat la
pregãtirea profesionalã  în cadrul unor
întreprinderi (tabelul 5.2.3).

Instruirea ºomerilor  s-a organizat
pentru 60 de profesii,  predominante fi-
ind cele  de contabil � 27,7%,  croitor
� 18,1%,  operator � 15,4%  ºi  de friz-
er � 10,8%. Termenul mediu de studii a
unui ºomer a fost de 5,5 luni, cheltuielile
de instruire constituind  415 lei de per-
soanã.

În calitate de factori ai protecþiei so-
ciale se manifestã ºi lucrãrile publice.
Rãspândirea  formelor temporare de uti-
lizare a forþei de muncã, subvenþionate
de oficiile forþei de muncã ,  în combinaþie
cu perfecþionarea calificãrii profesionale
nu numai  cã influenþeazã activ asupra

Tabelul  5.2.3

Dinamica structurii de instruire a ºomerilor, %

1994 1995 1996 1997 1998

Ponderea ºomerilor 8,1 11,4 11,7 13,6 11,5
înregistraþi ce au primit
instruire

Femei: 5,2 7,3 7,6 9,4 15,1

Au primit instruire 7,0 9,0 7,3 9,6 11,0
la întreprinderi

Sursã: datele MMPSF al Republicii Moldova
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situaþiei actuale pe piaþa  muncii, dar cree-
azã ºi premise pentru ameliorarea utilizãrii
forþei de muncã în perspectivã, con-
tribuind astfel  la schimbãrile structurale
progresiste. În acest scop, este necesar sã
se revadã noþiunea de lucrãri publice  ca
activitãþi ce nu necesitã calificare ºi care
presupun muncã fizicã grea. Experienþa
altor þãri demonstreazã cã lucrãrile pub-
lice pot fi folosite în toate ramurile econ-
omiei, inclusiv în sferele muncii intelec-
tuale, sociale ºi ecologice. În pofida ob-
stacolelor financiare ºi  organizatorice în
dezvoltarea acestui proces, lucrãrile pub-
lice înregistreazã o evoluþie pozitivã (tabe-
lul 5.2.4).

Una din formele reprofilãrii structurii
populaþiei angajate în câmpul muncii, în
condiþiile restructurãrii economice a în-
treprinderilor, poate fi acordarea unui
ajutor economic, organizatoric ºi juridic
celor concediaþi pentru organizarea busi-
ness-ului privat sub forma micilor între-
prinderi. Se prevede crearea unui numãr
considerabil de locuri de muncã supli-
mentare ºi dezvoltarea formelor ºi genu-

Tabelul 5.2.4

Dezvoltarea lucrãrilor publice

Anii 1998 în
raport cu

1994 1995 1996 1997 1998 1994

Numãrul unitãþilor economice

unde au fost create locuri de muncã 98 189 165 241 278 de 2,8 ori
Numãrul ºomerilor antrenaþi în lucrãrile

publice remunerate din care: 510 595 737 971 1360 de 2,7 ori
l 1 lunã 33,1 41,2 25,2 26,7 32,8 -0,3 p.p*
l 1-3 luni 21,8 30,4 30,3 45,3 41,6 16,8 p.p
l peste 3  luni 45,1 28,4 44.,5 28,0 25,6 -19,5 p.p
Cheltuieli pentru organizarea lucrãrilor

publice, lei pe persoanã 31 78 177 165 227 de 7,3 ori
Structura surselor de finanþare ale lucrãrilor

publice (%) :

- bugetul local 2,6 14,9 1,0 12,9 7,9 5,3%
- mijloacele proprii ale întreprinderii 36,0 80,9 98,8 86,4 90,3 54,3 p.p
- fondul de ºomaj 56,4 3,6 0,2 0,7 0,8 55,6 p.p
- alte surse 5,0 0,6 - - 1,0 4,0 p.p

* p .p. � puncte procentuale

Sursã: datele MMPS al Republicii Moldova

rilor netradiþionale de utilizare a forþei
de muncã. În scopul antrenãrii în câm-
pul muncii a pãturilor slab asigurate, în
anul 1999 se preconizeazã: crearea a 5800
de locuri de muncã, în anul 2000 - 6500;
determinarea condiþiilor ºi ordinii de elib-
erare a creditelor ºomerilor ce vor sã se
ocupe cu activitatea de antreprenoriat ºi
a unitãþilor economice � pentru crearea
locurilor de muncã. Dar acþiunile
menþionate, importante din punct de ve-
dere social, nu au primit susþinerea or-
ganizatoricã ºi financiarã necesarã.

Garanþiile sociale acordate lucrãtorilor
de cãtre întreprinderi, în caz de concedi-
ere, concedii forþate sau reducerea timpu-
lui de muncã, reprezintã un aspect im-
portant al protecþiei sociale a populaþiei
apte de muncã. Reducerile în masã ºi re-
structurarea sectorului de stat a devenit un
fenomen obiºnuit în perioada reformelor
radicale din economie. Mãsurile prevãzute
poartã un caracter temporar ºi nu core-
spund situaþiei economice generale.

 Asigurarea socialã în Moldova are o
importanþã deosebitã în procesul de reori-
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entare a lucrãtorilor concediaþi, ce locui-
esc în localitãþile rurale. Mulþi au primit o
parcelã de pãmânt, utilaj ºi alte mijloace de
producþie. Unii din ei au format gospodãrii
þãrãneºti, alþii au transmis mijloacele de
producþie în arendã, iar alþii n-au folosit
mijloacele de producþie pentru obþinerea
producþiei ºi, deci a veniturilor. Reieºind
din acestea, ar fi iraþional ca aceastã cate-
gorie de lucrãtori sã nu fie lipsitã de suport
social, pânã când nu-ºi vor organiza
producþia de mãrfuri sau nu vor primi un
venit (din arendã) nu mai mic decât nive-
lul minim necesar de existenþã pentru fie-
care membru al familiei.

Practica de a nu concedia lucrãtorii de
prisos ºi reducerea zilei (sãptãmânii, lunii)
de muncã  sau acordarea concediilor de
lungã duratã la iniþiativa administraþiei  fãrã
pãstrarea salariului conduce la:

a) concedierea formalã a lucrãtorilor
�din proprie iniþiativã� (fãrã plata indem-
nizaþiilor de concediere ºi a înregistrãrii
imediate la oficiile forþei de muncã ca
ºomeri ºi primirea indemnizaþiilor). Da-
toritã deficitului locurilor de muncã, în
1998 au depus cereri de concediere din
proprie iniþiativã 74,1% din numãrul ce-
lor concediaþi, dintre care 80% în agri-
culturã ºi silviculturã, 81% în comerþ ºi
reparaþii, 85,2% în învãþãmânt ºi 88,8%
în sãnãtatea ºi asistenþã sociala;

b) menþinerea în statele întreprinderii
a lucrãtorilor ce nu lucreazã o perioadã
îndelungatã ºi pãstrarea drepturilor lor la
bunurile materiale ºi creºterea stagiului
pentru primirea pensiilor;

c) diminuarea spiritului activ al lucrã-
torilor în cãutarea noului loc de muncã,
în deosebi al celui ce necesitã perfecþionare
sau recalificare;

d) utilizarea incompletã a forþei de
muncã în condiþiile unei plãþi reduse pen-
tru munca prestatã (în Moldova aceasta
duce la menþinerea nivelului scãzut de
trai);

e) aplicarea diviziunii muncii, utili-
zarea incompletã a forþei de muncã (pot
fi folosite de unele întreprinderi în scopul
reducerii cheltuielilor).

Caseta 5.2.1

În cãutarea unui loc de muncã

Odatã cu aprofun-
darea proceselor re-
formatorii devine tot
mai dificil de a gãsi
un loc de muncã.
Ajustãrile structurale
ºi restructurarea în-
treprinderilor econo-
mice este însoþitã de reduceri considerabile ale numãrului de angajaþi.
Sectoarele noi ale economiei, bazate pe iniþiativa privatã, sunt încã
fragile ºi nu dispun de capacitãþi suficiente pentru a absorbi forþa de
muncã disponibilizatã. Doar fiecare a zecea persoanã concediatã
din sectorul public a putut gãsi un loc de muncã  în sectorul privat.
În general, pe piaþa muncii se amplificã  tendinþa reducerii cererii
agregate: în ultimii patru ani  ea s-a contractat  de 1,25 ori. Astãzi
rata de ocupare a populaþiei economic active constituie 44,3%, în
comparaþie cu 80% cât era în a.1990 la începutul reformei eco-
nomice.

Ca urmare, oportunitãþile de a fi angajat  sunt nesemnificative.
La un loc vacant de muncã revin zece ºomeri oficial înregistraþi. ªi
mai dificilã este situaþia pentru lãcãtuºi, ºoferi, ingineri mecanici,
bibliotecari ºi agronomi unde, în medie, aceastã proporþie este de
1:12. Efectul cumulativ al  dezechilibrului pe piaþa muncii constã în
amplificarea insecuritãþii locului de muncã. Creºte perioada de timp
în cãutarea unei ocupaþii remunerate. În medie,   o persoanã chel-
tuie 7 luni în cãutarea locului de muncã. Ceva mai mult,7,5 luni,
constituie durata perioadei de cãutare pentru persoanele din
localitãþile urbane. Deºi cei de la sate cheltuiesc în medie mai puþin
timp în cãutarea unui loc de muncã (6,7 luni), fluctuaþiile sezoniere
sunt destul de mari, amplificând gradul de incertitudine. În decursul
unui an, durata de plasare în câmpul muncii oscileazã de la 8-9 luni
iarna pânã la 4-5 luni vara. Drept urmare, se mãreºte durata perio-
adei de ºomaj, care are implicaþii negative economice ºi financiare
atât pentru stat, cât ºi pentru individ. Astãzi fiecare a cincia per-
soanã luatã în evidenþa oficiilor forþei de muncã se aflã în ºomaj  de
mai bine de 6 luni. Aceasta duce în mod inevitabil la extinderea
ºomajului de lungã duratã, fenomen care este considerat de cãtre
OIM ca fiind cea mai durã formã a ºomajului. Comparativ cu anul
1995 acest fenomen a crescut în proporþie de 1,25 ori cuprinzând în
prezent 14,4% din numãrul total de ºomeri.

Sursã: datele MMPSF al Republicii Moldova ºi sondajului BGC
pe a.1998

În perspectivã, o astfel de tratare va
duce la concentrarea muncii în puþinele
locuri de muncã mai bine plãtite ºi de o
productivitate înaltã, lãsând tot mai mulþi
lucrãtori fãrã lucru ºi surse de venit.

Aplicarea diferitelor forme ale timpu-
lui redus de lucru, ce a înregistrat o anu-
mitã evoluþie în multe þãri ale lumii, pre-

Pana la 3 luni

Pana la 6 luni

Pana la 12 luni

Peste 12 luni
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supune, ca idee, ameliorarea condiþiilor
de muncã a femeilor cu mulþi copii, a tin-
eretului studios, a persoanelor în etate, a
invalizilor ºi a altor cetãþeni care au nevoie
de timp sau de un orar liber de lucru. La
baza acestei forme de organizare a lucru-
lui stã propria iniþiativã  ºi asigurarea ma-
terialã. Din 41 mii de persoane care au
avut, în 1998, ziua de muncã redusã -
85,7% au folosit aceastã formã de organi-
zare a muncii la iniþiativa administraþiei,
deseori cu pierderea unei pãrþi considera-
bile a salariului. În cele 11 judeþe ale re-
publicii acest indice a constituit mai mult
de 90%. Este de remarcat faptul cã în anul
1998 în raport cu 1997 numãrul lucrãto-
rilor angajaþi parþial a crescut cu 18%, din-
tre care cu 33,6% la iniþiativa administra-
þiei.

O altã metodã, ce a înregistrat o
rãspândire destul de largã în republica
noastrã, este acordarea concediilor ad-
ministrative diferitelor categorii de lucrã-
tori fãrã pãstrarea plãþii compensaþiilor.

Acordarea concediilor poate fi apreci-
atã, teoretic, ca un anumit privilegiu din

partea întreprinderii ºi mai ales a statului
care ar permite menþinerea vechimii în
muncã, adaptarea la noua economie de piaþã
ºi pãstrarea echilibrului psihologic. Pe par-
cursul anului 1998, în concedii administra-
tive s-au aflat 146,4 mii salariaþi, fiecãruia
din ei revenindu-le câte 87,4 zile-muncã,
cu urmãtoarea diferenþiere a teritoriilor: de
la 14 zile-muncã în raionul Camenca , pânã
la 270 zile-muncã în raionul Dubãsari. Ast-
fel, timp de patru luni circa 150 de mii de
oameni n-au lucrat ºi nu au primit salariu,
nu au fost înregistraþi ca ºomeri ºi nu au
primit indemnizaþii de ºomaj.

Pe ramuri de activitate, cea mai crit-
icã situaþie s-a înregistrat în construcþii,
unde 55% din numãrul celor angajaþi s-
au aflat în concedii mai mult de 127 zile
muncã ºi în ramura industriei prelucrã-
toare, unde indicatorii similari reprezintã
51,5% ºi respectiv 108 zile-muncã.

Odatã cu aprofundarea crizei de
producþie, accelerarea procesului de pri-
vatizare ºi acþionare, aceastã soluþie, ce
presupune o rezolvare ulterioarã demo-
craticã a relaþiilor patron-angajaþi, se
manifestã în prezent prin diminuarea rap-
ortului economic ºi spiritual dintre lucrã-
tor ºi patron. Concediile administrative
de lungã duratã neplãtite, fãrã a lua în
considerare pãstrarea legãturii formale cu
întreprinderea, ce asigurã creºterea stag-
iului de muncã (carnetul de muncã se
gãseºte la întreprindere), precum ºi unele
bunuri sociale ºi speranþa efemerã în în-
toarcerea la locul vechi de muncã, îi ob-
ligã pe lucrãtori sã se adapteze la noile
condiþii ºi sã se angajeze în localitatea de
domiciliu sau peste hotarele þãrii în
activitãþi care deseori nu corespund pro-
fesiei ºi calificãrii lor. Ca rezultat al aces-
tui mod de organizare a muncii, are loc
un proces de reducere a procentului de
lucrãtori calificaþi. O parte din lucrãtori,
ce nu au posibilitate sã se angajeze la alte
întreprinderi, îºi pierd îndemânarea pro-
fesionalã ºi duc o viaþã în mizerie. Altã
parte îºi gãsesc de lucru prin cumul sau
se ocupã cu business-ul mic, îndepãrtân-
du-se tot mai mult de la activitatea pro-
fesionalã de bazã ºi pãstrând cu între-
prinderea numai o legãtura juridicã, for-

Caseta 5.2.2

Profilul ºomajului

Chiar dacã rata
ºomajului oficial este
redusã (în jur de 2%
din forþa de muncã),
ritmul creºterii lui
este rapid: în anul
1998 numãrul per-
soanelor înregistrate
ca  ºomeri la oficiile
forþei de muncã s-a
mãrit de aproape 1,3 ori. Cine sunt acei care au un grad sporit de
risc de a intra în ºomaj? Datele disponibile furnizeazã urmãtorul
profil: (i) femeile (59%), mai ales mamele dupã concedii de mater-
nitate ; (ii) tineretul pânã la 30 ani (45%), în special tinerii fãrã
specialitate ºi demobilizaþii din armatã; (iii) muncitorii necalificaþi
(57%) preponderent din industriile mecanice; (iv) angajaþii la lu-
crãri sezoniere (47%), în special  în sectorul agrar. Motivele princi-
pale de concediere a lucrãtorilor: (i) blocajul financiar al unitãþilor
economice (34%); (ii) restructurarea întreprinderilor (25%); (iii)
fuziunea/comasarea întreprinderilor (17%); (iv) falimentare (15%).
Dintre tipurile de ocupaþii care sunt cele mai vulnerabile la ºomaj
sunt lãcãtuºii, ºoferii, constructori, bibliotecarii, inginerii, agronomii.

Sursa: datele MMPSF al Republicii Moldova
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malã. Pentru a sista trecerea bruscã a
ºomajului latent în cel oficial ºi a activiza
procesul de utilizare a forþei de muncã,
este raþional sã fie legalizate formele ei
(sãptãmâna (ziua) redusã de lucru etc.),
indicând timpul normativ ºi restanþele de
venit (salariu) care sunt compensate. În
Franþa de exemplu, Programul de com-
pensare a veniturilor în caz de ºomaj
parþial ºi la un grad de utilizare a forþelor
de muncã mai mic de 40 de ore pe sãp-
tãmânã prevede o compensare în mãrime
de 50% din salariul orar.

Deºi cu o notã de incertitudine, pare
însã a fi atractivã idea subvenþionãrii forþei
de muncã la întreprinderile prospere, cu
scopul pãstrãrii potenþialului de lucru ºi,
în primul rând, a lucrãtorilor calificaþi.
Pentru realizarea ei este necesarã o po-
liticã structuralã raþionalã atât la nivel
naþional cât ºi teritorial pentru susþinerea
selectivã a întreprinderilor competitive ºi
atractive pentru investiþii. Aceasta ar per-
mite reþinerea ºomajului latent, care nu
poate fi dirijat ºi folosirea mult mai efi-
cientã a perioadei de tranziþie pentru
adaptarea la noile condiþii a potenþialului
de muncã. Însã accentul trebuie pus pe
crearea angajãrii productive.

În scopul asigurãrii stãrii materiale ºi
psihologice a lucrãtorilor concediaþi se
acordã unele înlesniri ºi indemnizaþii. În
componenþa lor intrã compensaþia sub
forma salariului mediu, accesul la serv-
iciile sociale ale întreprinderilor, þinând
cont de aportul lucrãtorului în dezvoltar-
ea producþiei, precum ºi ajutorul materi-
al pentru lucrãtorii concediaþi. Existã
posibilitatea obþinerii indemnizaþiilor
bãneºti cu destinaþie specialã ºi a burselor,
în cazul micºorãrii nivelului de venituri
determinatã de studii ºi perfecþionare, a
înlesnirilor pentru plata locuinþelor de-
partamentale ºi a altor indemnizaþii pen-
tru membrii familiilor în incapacitate de
muncã.

Însã unele întreprinderi ce se aflã într-
o situaþie financiarã grea încalcã Legea
falimentului. Fãrã a declara întreprinde-
rea falitã, administraþia impune unei pãrþi
a lucrãtorilor sã încheie contracte anuale
de muncã. În aceastã perioadã lucrãtorii

Caseta 5.2.3

ªomajul real faþã de ºomajul oficial

Sursa: constatãrile CISR

ªomajul real

l Include toate persoanele
apte de muncã  care sunt
în cãutare de lucru

l Este raportat
la populaþia angajatã

l Acoperã toate tipurile
de ºomaj: deschis, latent
ºi fricþional.

l Apreciazã dimensiunea
realã a rezervei forþei
de muncã în toate
sectoarele economiei

l Rata este de  9,4%

ªomajul oficial înregistrat

l Include doar lucrãtorii
care nu sunt concediaþi
din proprie iniþiativã

l Este raportat la populaþia
economic activã

l Acoperã numai un
segment-cel deschis ºi care
este  oficial înregistrat

l Dã o apreciere parþialã
a rezervei forþei de muncã,
în special în sectorul public

l Rata este de 2,0 %

nu primesc salariu. Dupã un an, ei sunt
eliberaþi fãrã a primi indemnizaþii de con-
cediere.

Sunt necesare rectificãri si completãri
în Codul Muncii Republicii Mol-dova
conform urmãtoarelor puncte: transfer
temporar la alt loc de muncã, în cazul
necesitãþii de producþie; rezilierea con-
tractului de muncã la iniþiativa adminis-
traþiei; motivele ºi modalitatea concedierii
lucrãtorilor; înlesniri ºi compensaþii pen-
tru lucrãtorii eliberaþi în caz de înlocuire
a proprietarului; evidenþa drepturilor lu-
crãtorilor concediaþi în rezultatul reducerii
statelor în caz de lichidare, privatizare sau
acþionare; termenii de achitare în caz de
concediere. În prezent legislaþia în vig-
oare prevede garanþii sociale pentru
cetãþenii care au rãmas fãrã lucru ºi s-au
adresat la oficiile de ºomaj. Cetãþenii,
patronii ºi oficiile de ºomaj ar fi fost
avantajaþi dacã în aceastã lege s-ar fi in-
trodus rectificãri ºi completãri care sã re-
glementeze colaborarea din perioada
precedentã eliberãrii lucrãtorilor ca ur-
mare a procedurilor de reorganizare, as-
anare, faliment ºi a administrãrii din ex-
terior. Situaþia concretã de pe piaþa de
muncã impune introducerea corectãrilor
în mecanismul protecþiei sociale a lucrã-
torilor concediaþi. De aceea este nece-
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sarã adoptarea legii �Despre protecþia
lucrãtorilor în cazul insolvabilitãþii patron-
ilor�, care sã stipuleze garanþii de platã a
restanþelor esenþiale, conform acordului
de muncã, indiferent de proprietatea deb-
itorilor insolvabili ºi mersul procesului de
lichidare.

Nivelul înalt al ºomajului cere, real-
mente, mãrirea volumului mijloacelor fi-
nanciare, cu scopul realizãrii programel-
or de stat de utilizare a forþei de muncã
ºi, în parte, a asigurãrii sociale a ºomer-
ilor, ceea ce, la rândul sãu, duce la limi-
tarea considerabilã a posibilitãþilor de
finanþare a programelor de dezvoltare a
pieþei muncii.

Rezumat. Creºterea permanentã a
numãrului cetãþenilor Republicii Moldova
neangajaþi în muncã duce la reducerea
posibilitãþilor statului în finanþarea pro-
gramelor de dezvoltare a pieþei muncii ºi
asigurãrii sociale a populaþiei apte de
muncã. Aceasta se referã atât la crearea
noilor locuri de muncã, cât ºi la protecþia
socialã a ºomerilor înregistraþi, utilizãrii
parþiale a forþei de muncã, precum ºi la
lucrãtorii concediaþi datoritã restructurãrii
ºi insolvabilitãþii întreprinderilor.

Ca urmare a reducerii populaþiei an-
gajate în câmpul muncii, anual creºte volu-
mul mijloacelor financiare ale Fondului
de ºomaj pentru personalul scriptic.

Dar, raportat la produsul intern brut,
în ultimii trei ani (1996-1998) volumul
mijloacelor Fondului de ºomaj constituie
numai 0,13-0,14%, adicã mult mai puþin
decât în majoritatea þãrilor cu o econ-
omie de piaþã. Neluând în consideraþie
micºorarea artificialã a numãrului celor
ce primesc indemnizaþii de ºomaj, mãri-
mea medie lunarã a indemnizaþiilor cal-
culate a constituit 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
publice. Circa 12% din ºomerii înregistraþi
au primit instruire profesionalã, conform

directivelor oficiilor de ºomaj. Însã cota
celor angajaþi în câmpul muncii din
componenþa celor ce au fost instruiþi este
neînsemnatã ºi constituie în anul 1998
doar 31,5%. Mult mai gravã este situaþia
în domeniul lucrãrilor publice. Pe par-
cursul anului 1998, la lucrãri publice au
participat numai 1360 de ºomeri sau 2,2%
din toþi ºomerii înregistraþi. Este de re-
marcat cã mai mult de 90% din mijloacele
predestinate finanþãrii lucrãrilor publice
sunt realizate de cãtre întreprinderi. Cota
bugetelor locale constituie mai puþin de
10% , iar a mijloacelor Fondului de ºomaj
mai puþin de 1%.

 Nu se înfãptuieºte alocarea mijloace-
lor pentru crearea locurilor de muncã cu
scopul antrenãrii pãturilor slab asigurate
ale populaþiei în câmpul muncii, prevã-
zute de Programul de stat al utilizãrii forþei
de muncã, ceea ce duce la agravarea
situaþiei pe piaþa muncii ºi afectarea cat-
egoriilor social vulnerabile ale populaþiei.
Reieºind din acestea, ar fi oportun sã se
þinã cont de urmãtoarele:

1. La elaborarea Programelor de stat

pentru utilizarea forþei de muncã a

populaþiei, mãsurile prevãzute de ele vor

fi consolidate prin indicarea surselor de

finanþare.

2. La formarea bugetului republican al

Fondului de ºomaj se va þine cont de

situaþia actualã a ºomajului în Moldo-

va, conjunctura de pe piaþa muncii ºi

pronosticul evoluþiei situaþiei social-eco-

nomice în ansamblu.

3. În scopul mãririi eficienþei folosirii

mijloacelor financiare ale Fondului de

ºomaj, conform cerinþelor patronilor,

instruirea ºi perfecþionarea ºomerilor la

întreprinderi se va realiza pe un termen

mai lung � pânã la 9 luni.

4. Este necesarã elaborarea programel-

or naþionale ºi regionale de creare a lo-

curilor de muncã pentru pãturile social-

vulnerabile ale populaþiei.


