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Introducere 

 

1. Reducerea sărăciei este o prioritate-cheie a Guvernului Republicii Moldova. Strategia Națională 

de Dezvoltare  „Moldova-2020” își pune scopul de a scoate din sărăcie peste 20% din 

cetățenii afectați de sărăcie. În același timp, odată cu semnarea Declarației Mileniului din anul 

2000, de rînd cu alte 190 de state, Republica Moldova şi-a luat angajamentul de a eradica până 

la finele anului 2015 sărăcia extremă şi foametea. În ultimii 5 ani nivelul sărăciei în Republica 

Moldova a diminuat de circa 2 ori, iar rata sărăciei în 2014 a constituit 11,4%. Progresul în 

reducerea sărăciei este generat de aplicarea consecventă, eficientă și coordonată a politicilor 

economice și sociale, capabile să genereze locuri de muncă suficiente și să asigure un grad înalt 

de incluziune socială a tuturor membrilor societății.  

2. Scopul Raportului anual privind sărăcia constă în furnizarea unor informații analitice precise, 

necesare pentru monitorizarea sărăciei și elaborarea politicilor de reducere a sărăciei. Raportul 

oferă o analiză multidimensională cu privire la evoluția macroeconomică, sărăcia monetară şi 

inegalitate, specificul sărăciei la diferite categorii ale populaţiei, aspecte ale sărăciei pe medii de 

reşedinţă şi zone de dezvoltare.  Raportul conține, de asemenea, analize privind gardul de acces 

al populație la servicii sociale, educație, sănătate și finalizează cu serie de concluzii și 

recomandări de politici.  

3. Constatările prezentate în Raport sînt necesare pentru a determina şi elimina factorii care 

contribuie la creșterea sărăciei şi a realiza în continuare obiectivele stabilite în principalele 

documente de planificare strategică, precum şi respectarea altor angajamente de politici ale 

Republicii Moldova. Autoritățile publice centrale urmează să utilizeze constatările din acest 

raport în procesul de elaborare şi ajustare a politicilor în domeniu. 

4. Analiza prezentată în acest Raport a fost efectuată în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor 

Casnice (CBGC), realizată și implementată anual de către Biroul Național de Statistică (BNS). 

Totodată, în cadrul raportului s-au utilizat alte  date statistice oficiale, obținute din surse 

administrative, precum și baze de date internaționale. 

5. Raportul a fost elaborat cu suportul Institutului Național de Cercetări Economice și a fost 

avizat de autoritățile publice centrale relevante (Biroul Național de Statistică, Ministerul 

Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Educației, Ministerul Sănătății, 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Ministerul Agriculturii și Industriei 

Alimentare). 
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Evoluțiile economice ale anului 2014 

 

6. Situația economică din Republica Moldova se caracterizează prin tendințe pozitive. În anul 

2014 PIB-ul ţării a constituit 111 757 mil. lei, fiind în creştere comparativ cu 2013 cu 4,6% (în 

preţuri comparabile). În structura PIB-ului predomină valoarea adăugată brută – 84,3 %, în timp 

ce ponderea impozitelor nete pe produse a constituit 15,7 % (Tabelul 1). 

Tabelul 1. Resursele şi utilizările produsului intern brut în 2014 (calcule semidefinitive) 

 
Preţurile 

curente, 

mil. lei 

Modificări 

faţă de anul 

2013 (+/-), 

%  

Structura 

PIB, % 

Contribuţia la 

creşterea/ 

descreşterea 

PIB (+/-), % 

 Resurse 

Valoarea adăugată  brută - total 94228 5,2 84,3 4,4 

      Bunuri 30359 7,6 27,2 2,1 

      Servicii 66077 4,2 59,1 2,5 

      Serviciile intermediarilor financiari indirect   

      măsurate  -2208 x - 2,0 -0,2 

Impozite nete pe produse (impozite minus 

subvenții) 17529 1,5 15,7 0,2 

PRODUSUL INTERN BRUT 111757 4,6 100,0 4,6 

 Utilizări 

Consumul final - total 123358 2,4 110,4 2,6 

Formarea brută de capital 29056 7,2 26,0 1,9 

Exportul net de bunuri şi servicii -40656 x 36,4 0,2 

Sursa: Biroul Național de Statistică  

 

7. Principala contribuție la creșterea PIB-ului a fost asigurată de majorarea valorii adăugate 

brute. Contribuţia valorii adăugate brute la PIB a constituit 4,4 %, în timp ce contribuţia 

impozitelor nete la produse – 0,2 %. Valoarea adăugată brută creată în bunuri s-a majorat cu 7,6 

% comparativ cu 2013 şi contribuţia acesteia la PIB a constituit 2,1 %. Valoarea adăugată brută 

creată în servicii a crescut cu 4,2 % comparativ cu anul precedent, influenţînd la creşterea PIB-

ului cu 2,5 %. Impozitele nete la produse s-au majorat cu 1,5 %, contribuţia lor la creşterea PIB-

ului fiind de 0,2 %. Consumul final a crescut cu 2,4% comparativ cu anul precedent, având un 

impact pozitiv asupra creşterii PIB-ului cu 2,6%.  

8. În pofida evoluțiilor pozitive, în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor Republica 

Moldova rămâne cu mult în urma țărilor UE, iar în rândul țărilor CSI devansează doar 

Tadjikistanul și Kîrgîzstanul. Potrivit Băncii Mondiale, în 2014 PIB-ul pe cap de locuitor la 

PPC în Republica Moldova a constituit 4979$ SUA, depășind nivelul 2013 cu 6,2% (Figura 1). 

Totuși, Republica Moldova mai are mult până la alinierea la nivelul statelor UE. PIB-ul pe cap 

de locuitor este de 3,7 ori mai mic comparativ cu ţara vecină România, și de 3,2 ori mai mic 

comparativ cu Bulgaria. Printre țările CSI, Moldova ocupă locul 8, devansând Kîrgîzstanul și 

Tadjikistanul, și rămâne în urma altor țări. Astfel, PIB-ul pe cap de locuitor în Republica 

Moldova este de 1,4 ori mai mic decât în Georgia, de 1,7 ori mai mic decât în Ucraina, de 3,4 
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ori mai mic decât în Azerbaidjan, de 3,5 ori mai mic decât în Belarus, de 4,6 ori mai mic decât 

în Kazahstan și de 4,7 ori mai mic decât în Rusia. Existența unor diferențe semnificative între 

economiile din regiune și economia Republicii Moldova este un factor major în determinarea 

exodului forței de muncă. Republica Moldova are nevoie de o creștere economică calitativă, 

însoțită de majorarea investițiilor, dezvoltarea industriilor de export, crearea locurilor de muncă 

și creșterea productivității muncii. 

Figura 1. PIB per capita în Republica Moldova şi unele ţări UE şi CSI, dolari SUA 

Sursa: Banca Mondială 

 

9. În anul 2014 inflația a fost moderată. Comparativ cu anul 2013 prețurile de consum au crescut 

cu 5,1 %. Creșterea prețurilor a fost datorată, în general, majorării prețurilor la produsele 

alimentare și unele mărfuri nealimentare. Aceasta se referă, în primul rând, la prețurile pentru 

lapte și produse lactate, orez, cereale, ouă, fructe și legume proaspete, prețurile cărora a depășit 

rata medie de creștere a prețurilor la produsele alimentare. Majorarea prețurilor de consum la 

cărbune, articole de igienă, detergenți, produse chimice de uz casnic a fost mult mai mare decât 

rata medie de creștere a prețurilor la mărfurile nealimentare.  
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10. Veniturile și cheltuielile bugetului public național au crescut. Au fost acumulate  venituri în 

sumă de 42455,8  mil. lei, fiind în creștere cu 15,1% comparativ cu anul 2013. Suma totală a 

cheltuielilor a atins 44402,5  mil. lei, majorându-se cu 14,9% față de anul 2013. În anul 2014, 

deficitul bugetului public național a constituit 1946,7 mil. lei, cu 11,1% mai mult decât în 2013 

(1 751,8 mil. lei). 

11. Sectorul industrial a înregistrat o creştere înaltă. Volumul producţiei industriale în 2014 a 

constituit 43548 mil. lei şi a înregistrat o creştere de 7,3% (în preţuri comparabile) faţă de anul 

2013, inclusiv volumul producţiei industriei prelucrătoare - cu 8,5%, producţia şi furnizarea de 

energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat – cu 4,4% şi producţia industriei 

extractive – cu 0,2%. Totodată, s-a înregistrat o diminuare a volumului distribuţiei apei, 

salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare cu 11,6%. 

12. Producția agricolă a crescut. Volumul producției agricole în toate categoriile de gospodării a 

constituit 27254 mil. lei, în creștere cu 8,6% (în prețuri comparabile) față de 2013. Majorarea 

producției agricole a fost determinată de creșterea atît a producției vegetale cu 10,8%, cît și a 

producției animale cu 4,1%. 

13. Întreprinderile din domeniul feroviar, auto, fluvial și aerian au transportat mărfuri în 

valoare de 14,6 mil. tone, fiind cu 5,3% mai mult decît în 2013. Parcursul mărfurilor  

întreprinderilor de transport a constituit 4238,3  mil. tone-km, ceea ce este cu 5% mai puțin 

decît în 2013. 

14. S-a intensificat puțin activitatea investițională. În 2014, investițiile în active materiale au 

constituit 20849,2  mil. lei, fiind în creștere, în termeni reali, cu 2,3% comparativ cu anul 

precedent.  Din acestea, lucrările de construcții-montaj au constitut 10912,4 mil. lei și au crescut 

cu 2,1%, respectiv. 

15. Exporturile de bunuri în 2014 au alcătuit 2 339,5 mil. dolari SUA, cu 3,7% mai puțin decât în 

2013. Importul de bunuri a constituit 5 317,0 mil. dolari SUA, ceea ce este cu 3,2% mai puțin 

comparativ cu 2013. Soldul balanței comerciale a arătat un deficit de 2 977,5 mil. dolari SUA, 

fiind cu 86,6 mil. dolari SUA (2,8 %) mai puțin decât în anul 2013. 

16. În comerțul exterior a crescut orientarea de export-import spre țările Uniunii Europene. 

Exporturile de bunuri spre țările UE (UE-28) au constituit 1 246,0 mil. dolari SUA, ce este cu 

9,6% mai mult decît în anul 2013. Ponderea exportului spre țările UE-28 în volumul total al 

exportului a constituit 53,3%, în timp ce în 2013 – 46,8%. Exporturile către țările CSI au 

alcătuit 735,6 mil. dolari SUA, ceea ce este cu 20,3% mai puțin decât în 2013. Ponderea 

exporturilor spre țările CSI în volumul total al exportului a constituit 31,4% (în 2013 – 38,0 %). 

Importurile de bunuri din țările UE-28 au alcătuit 2567,7 mil. dolari SUA, fiind cu 3,9% mai 

mult decât în anul 2013. Ponderea importurilor din țările UE-28 în volumul total al importului a 
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constituit 48,3% (în 2013 – 45,0%). Importurile din țările CSI au alcătuit 1449,3 mil. dolari 

SUA, ceea ce este cu 13,3% mai puțin decât în anul 2013. Ponderea importurilor din țările CSI 

în volumul total al importurilor a constituit 27,3%, în timp ce în 2013 – 30,5%. 

17. Tendințele economice pozitive au avut un impact benefic asupra nivelului de trai al 

populației. Minimul de existență în medie pe o persoană a constituit 1627,1 lei pe lună, fiind în 

creștere cu 0,9% față de anul 2013. Salariul nominal mediu lunar a constituit 4172 lei pe lună (la 

cursul de schimb al Băncii Naționale a Moldovei - $ 297,2) și a crescut în comparație cu anul 

2013 cu 10,8%. Creșterea salariilor reale (luând în considerare IPC) a constituit 5,4%. Mărimea 

pensiei medii lunare la 1 ianuarie 2015 a constituit 1087,6 lei (la cursul de schimb al Băncii 

Naționale a Moldovei - $ 77,5), majorându-se cu 6,6% (în termeni reali - a crescut cu 1,4%). 

Totuși, raportul dintre mărimea medie a pensiei și minimul de existență a pensionarului a 

constituit doar 80,9%. 

18. Au sporit veniturile disponibile nominale și cheltuielile de consum ale populației. Veniturile 

disponibile medii lunare pe cap de locuitor au constituit 1767,5 lei, fiind în creștere cu 5,1% față 

de anul precedent. Totodată, rata de creștere a veniturilor disponibile nominale a coincis cu IPC 

(5,1%), astfel încât în termeni reali, veniturile gospodăriilor casnice au rămas la nivelul anului 

2013. Cheltuielile de consum pe cap de locuitor au constituit 1816,7 lei pe lună, fiind în creștere 

cu 2,3 % în comparație cu 2013. Însă, rata de creștere a cheltuielilor de consum rămânea în 

urma IPC-ului, ceea ce a dus la o diminuare a cheltuielilor de consum în termeni reali cu 2,7%. 

19. Rata șomajului a fost în scădere. Numărul șomerilor, estimat conform metodologiei Biroului 

Internațional al Muncii, a constituit 47,5 mii persoane, ceea ce  este cu 15,6 mii persoane mai 

puțin decât în 2013. Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații (60,8% din numărul 

total de șomeri) și locuitorii din mediul urban (61,9%). Rata șomajului (proporția șomerilor 

BIM în populaţia economic activă) la nivelul de țară a constituit 3,9%, fiind mai mică decât în 

2013 (5,1%). Rata șomajului în rândul bărbaților a constituit 4,6%, iar în rândul femeilor - 

3,1%. Rata șomajului în mediul urban (5,2%) a fost mai mare decât în mediul rural (2,7%). 

Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă numărul șomerilor aflaţi în 

evidenţă, la 1 ianuarie 2015 a constituit 20,7 mii persoane, din care 5,5 mii persoane – tinerii cu 

vârsta cuprinsă între 16-29 ani. Numărul şomerilor aflaţi în evidenţă s-a micşorat cu 0,1 mii 

persoane comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, numărul şomerilor cu 

vârsta între 16-29 ani – cu 0,3 mii persoane.  
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 Evoluţia sărăciei în anul 2014 

 

20. În anul 2014 în Republica Moldova nivelul sărăciei s-a diminuat. Rata sărăciei absolute a 

constituit 11,4%, sau cu 1,3 p.p. mai puţin decât în anul precedent (Tabelul 2). Astfel, numărul 

persoanelor sărace a constituit circa 405,3 mii persoane, fiind scoși din sărăcie circa 46 mii 

persoane. Cheltuielile medii lunare ale persoanelor sărace au fost mai mici decât pragul sărăciei 

absolute, care în 2014  a valorat 1257,0 lei ($ 89,51). În perioada anilor 2006-2014 rata sărăciei 

absolute s-a micşorat de la 30,2% la 11,4%, sau de 2,6 ori, iar numărul săracilor a scăzut de la 

1081,5 mii persoane pînă la 405,3 mii persoane. 

21. Nivelul sărăciei extreme a devenit aproape nul, constituind 0,1%. Rata sărăciei extreme s-a 

diminuat cu 0,2 p.p. față de anul 2013, iar numărul celor extrem săraci a scăzut pe parcursul 

anului cu mai mult de 7 mii persoane. La nivel național, circa 3,5 mii persoane continuă să 

trăiască sub limita sărăciei extreme. Pragul sărăciei extreme în 2014 a constituit 679,8 lei 

($48,41). 

Tabelul 2. Indicatorii sărăciei în anii 2006 – 2014 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pragul absolut al 

sărăciei (lei) 
747,4 839,3 945,9 945,9 1015,9 1093,1 1143,4 1196 1257 

Rata sărăciei 

absolute (%) 
30,2 25,8 26,4 26,3 21,9 17,5 16,6 12,7 11,4 

Profunzimea 

sărăciei absolute 

(%) 

7,9 5,9 6,4 5,9 4,5 3,2 2,9 2,0 1,5 

Severitatea sărăciei 

absolute (%) 
3,0 2,1 2,3 2,0 1,4 1,0 0,8 0,5 0,3 

Pragul sărăciei 

extreme (lei) 
404,2 453,9 511,5 511,5 549,4 591,2 618,4 646,8 679,8 

Rata sărăciei 

extreme (%) 
4,5 2,8 3,2 2,1 1,4 0,9 0,6 0,3 0,1 

Profunzimea 

sărăciei extreme  

(%) 

1,0 0,5 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 

Severitatea sărăciei 

extreme (%) 
0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sursa: BNS în baza datelor CBGC  

22. A continuat tendinţa de scădere a profunzimii sărăciei. Profunzimea sărăciei2, care măsoară 

deficitul de venituri ale persoanelor sărace în raport cu pragul sărăciei, s-a redus de la 2,0% pînă 

                                                 
1 La cursul mediu de schimb valutar pentru anul 2014, conform datelor Bancii Naționale a Moldovei (1$=14,04 lei) 
2Profunzimea sărăciei măsoară deficitul de resurse al populaţiei sărace în raport cu pragul sărăciei. Deficitul de resurse al populaţiei 

sărace se referă la suma necesară pentru ca fiecare individ sărac să ajungă la nivelul pragului de sărăcie. Acest indicator este folosit 

pentru stabilirea nivelului resurselor necesare reducerii sărăciei în cazul unui transfer monetar orientat în mod exclusiv săracilor. 
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la 1,5%. Raportată la pragul sărăciei absolute, profunzimea sărăciei arată că în 2014 fiecare 

persoană săracă avea un deficit mediu lunar de circa 18,8 lei pentru a depăşi starea de sărăcie.  

Acest fapt semnifică că, transferul monetar lunar necesar săracilor pentru a depăşi starea de 

sărăcie constituie circa 7,6 mil. lei, în cazul orientării mijloacelor financiare în mod exclusiv 

săracilor. Suma anuală necesară constituie 91,2 mil. lei.   

23. Diminuarea nivelului sărăciei din anul 2014 este legată de creșterea economică 

înregistrată în acest an. În comparație cu anul 2013, PIB-ul a crescut cu 4,6%, fiind înregistrat 

progres în toate sectoarele economiei:  valoarea producției industriale a crescut cu 7,3%, 

producția globală agricolă a crescut cu 8,2% (cel mai mare progres din ultimul deceniu), 

investițiile în activele materiale pe termen lung au crescut cu 1,8% (cel mai mare volum din 

ultimii 6 ani). 

24. Veniturile remise de emigranţii de peste hotare reprezintă o sursă esențială de menținere a 

bunăstării populației. Fiecare a 4 gospodărie casnică din Republica Moldova este dependentă 

de veniturile din remitențe și circa ¼ din PIB-ul țării se bazează pe remitențe.  În ultimii 5 ani 

volumul remitențelor a crescut continuu, cu excepția anului 2014 cînd s-a înregistrat o stagnare 

(-0,2%).  

Figura 2. Volumul remitențelor de peste hotare 

 
Sursa: Banca Mondială: http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx?isshared=true 

 

25. Impactul remitențelor asupra sărăciei este unul semnificativ. În cazul în care gospodăriile 
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anul 2014 ar fi de 26,7%, ceea ce este de 2,3 ori mai mult decât rata sărăciei în realitate (Figura 
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asigură nu doar susținerea materială a familiilor din Republica Moldova, dar și reducerea 

tensiunii sociale din societate.  

Figura 3. Impactul remitențelor și plăților sociale asupra ratei sărăciei, %, 2014 

Sursa: CBGC realizată de BNS 

 

26. Un impact pozitiv asupra reducerii sărăciei este asigurat de ajutorul social și ajutorul 

pentru perioada rece a anului. Ajutorului social a permis reducerea ratei sărăciei în anul 2014 

cu 0,7 p.p., iar ajutorul pentru perioada rece a anului  –  cu 0,2 p.p. (Figura 3). Acestea sunt 

prestațiile pentru care se aplică mecanisme de determinare a eligibilității solicitantului prin 

testarea veniturilor și, de regulă, beneficiarii acestor sume sunt persoanele puţin înstărite. 

27. Adresabilitatea ajutorului social a fost deosebit de eficientă. În componenţa I chintile (cele 
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acordat pe parcursul anului 2014, ceea ce vorbește că mijloacele bugetare au fost cheltuite 

eficient. Totodată, este de menționat, că o pondere relativ esențială din beneficiari (22%) și din 

bani (17%) au ajuns la chintilele III-V, categorii în care intră persoane care nu sunt sărace și au 

un nivel de bunăstare mai înalt (Figura 4).    

Figura 4. Repartizarea pe chintile a beneficiarilor de ajutor social şi mijloacelor bănești destinate pentru acest 
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28. Destul de eficientă este și adresabilitatea ajutorului pentru perioada rece a anului. În 

componenţa I chintile (cele mai sărace 20% persoane) se aflau 46,3% din totalul beneficiarilor 

de ajutor pentru perioada rece a anului3. În același timp, celor mai sărace persoane le-a revenit 

circa 46% din suma totală a ajutorului pentru perioada rece a anului. Totodată, comparativ cu 

ajutorul social, ajutorul pentru perioada rece a anului este mai puțin eficient. Ponderea 

beneficiarilor din I chintilă este mei mică, și circa a patra parte din beneficiari (24%) fac parte 

din categoria persoanelor non-sărace (Figura 5).    

Figura 5. Repartizarea pe chintile a beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului şi mijloacelor bănești 

destinate pentru acest ajutor, 2014, % 
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Sursa: BNS în baza datelor CBGC  

                                                 
3 Notă metodologică: in vederea aprecierii eficienței plăţilor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului, 

chintilele au fost constituite in baza venitului disponibil al gospodariilor casnice din care a fost exclus venitul obţinut 

din ajutorul social și venitul obţinut din ajutorul pentru perioada rece a anului, cu scopul de a evalua bunăstarea  

familiilor beneficiare înainte de obținerea acestor plăți. 
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Realizarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în domeniul 
sărăciei în Republica Moldova 

 
29. Declaraţia Mileniului, adoptată în septembrie 2000 la Summit-ul Mileniului de 191 ţări printre 

care şi Republica Moldova fixează obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). 

Declaraţia Mileniului este unica agendă globală în domeniul dezvoltării asupra căreia există un 

acord la cel mai înalt nivel între majoritatea statelor lumii. De rând cu celelalte state semnatare 

ale Declaraţiei Mileniului din anul 2000, Republica Moldova şi-a luat angajamentul de a 

reduce până la finele anului 2015 sărăcia şi foametea. Întru atingerea acestora Guvernul 

Republicii Moldova a trasat atingerea următoarelor ţinte:  

   ► Reducerea ratei populaţiei cu un consum sub 4,3 dolari SUA per zi pe persoană de la 

34,5 % în 2006 până la 29% în 2010 şi până la 23% în 2015. 

   ► Micşorarea ponderii populaţiei sub pragul absolute al sărăciei de la 30,2% în 2006 până 

la 25% în 2010 şi până la 20% în 2015. 

   ► Micşorarea ponderii populaţiei sub pragul sărăciei de la 4,5% în 2006 până la 4% în 

2010 şi până la 3,5% în 2015. 

 

30. Republica Moldova a reuşit să atingă toate obiectivele cu privire la reducerea sărăciei, 

stabilite pentru 2015 înainte de termen, iar ulterior a avansat și mai mult în acest 

domeniu. Ținta finală stabilită pentru anul 2015 privind rata populaţiei cu un consum mai mic 

decît valoarea pragului internațional de 4,3 dolari SUA per zi pe persoană, a fost atinsă încă din 

2012 (Figura 6). Incidența sărăciei la pragul internaţional de 4,3 dolari SUA pe zi a scăzut de la 

34,5% în 2006 până la 26,8% în 2010 și până la 14,2% în 2014, depășind ţinta finală cu 8,8 

puncte procentuale. Referitor la ţintele care se referă la populaţia aflată sub pragul național al 

sărăciei absolute și pragul sărăciei extreme, acestea au fost atinse cu mult înainte de termen. În 

2014 rata sărăciei absolute a constituit 11,4% (ținta pentru 2015 este 20%), iar rata sărăciei 

extreme – 0,1% (ținta pentru 2015 este 4%).  

31. În contextul agendei de dezvoltare post-2015, Republica Moldova urmează să revizuie 

complet țintele și indicatorii care vor fi asumaţi pentru următorii ani în domeniul 

reducerii sărăciei. După convocarea reuniunii la nivel înalt al plenarei Adunării Generale a 

ONU, în anul 2015 a fost organizat Summitul ONU, în vederea adoptării agendei de dezvoltare 

post-2015 (conform Rezoluției 69/244 din decembrie 2014). Republica Moldova, a participat de 

rând cu celelalte ţări, şi a venit cu un set de propuneri care ulterior vor fi incluse într-un Plan de 

Acţiuni comune ale ONU, vizând atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă pînă în anul 2030. 

A fost iniţiat un proces de consultări asupra viitorului pe care şi-l doresc cetăţenii Republicii 
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Moldova după anul 2015, intitulat „Agenda de dezvoltare post-2015”, care prezintă o imagine 

reală a preocupărilor de astăzi şi aspiraţiilor de mâine ale ţării în perspectiva de după termenul 

final de realizare a Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. La reuniunile respective au fost 

înaintate 17 obiective, locul întâi tradiţional revenind problemei eradicării sărăciei.  

Figura 6. Gradul de realizarea al ODM în domeniul reducerii sărăciei 
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Sursa: CBGC  

32. La nivel naţional, este importantă stabilirea unor ţinte mai ambiţioase de viitor, în 

vederea alinierii standardelor de viaţă naţionale la cele europene. Este necesară o 

abordare mai complexă la stabilirea ţintelor şi indicatorilor pentru obiectivul de reducere a 

sărăciei, care trebuie să cuprindă nu doar aspectul material al bunăstării populației (sărăcia 

monetară), dar și aspectele incluziunii sociale: accesul la viața economică, socială, culturală, 

etc.  
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Dinamica inegalităţii 

 

33. Concomitent cu reducerea sărăciei, în Republica Moldova s-a înregistrat o scădere a 

nivelului  inegalităţii. Începînd cu anul 2009, trendul inegalităţii indică o diminuare constantă 

în timp (Figura 7). În perioada anilor 2006-2014 inegalitatea, conform coeficientului Gini, a 

scăzut de la 0,3150 până la 0,2579, sau cu 18,1%. Reducerea cea mai semnificativă a inegalităţii 

a avut loc în anul 2014, atunci când coeficientul Gini a scăzut cu 6,3% comparativ cu anul 2013. 

34. Cea mai mare inegalitate după cheltuielile de consum este înregistrată la sate. În ultimii ani 

coeficientul Gini indică cea mai mare valoare în mediul rural, ceea ce semnifică că nivelul 

inegalității în ceea ce privește bunăstarea populației rurale este mai înaltă decît în mediul urban.  

Figura 7. Coeficientul Gini şi distribuția 90/10, 2006-2014 

Sursa: CBGC realizată de BNS 
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crescut la 9,7% (Figura 8). În același timp a scăzut ponderea cheltuielilor de consum ale celor 
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mai înstărite 20% din populație. Dacă în 2006, celor mai înstăriți (chintila V) le revenea 39,1% 

din suma totală a cheltuielilor de consum, în 2014 – acestora le revenea 36,9%. Astfel decalajul 

dintre sumele cheltuite de cei bogați și săraci s-a micșorat, ceea ce relatează despre diminuarea 

nivelului de inegalitate. 

Figura 8. Distribuția pe chintile a cheltuielilor de consum ale populației,% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: CBGC realizată de BNS 

37. În comparație cu țările UE, în Republica Moldova nivelul inegalităţii este mai mare decât 

media pe țările UE. Conform bazei de date Eurostat, în Republica Moldova, valoarea 

coeficientului Gini (după veniturile disponibile) constituie 32,3%, fiind cu 1,3 p.p. mai mare 

decât în UE-28 (31,0%). Cea mai mică inegalitate după veniturile disponibile s-a înregistrat în 

Slovenia, Republica Cehă, Suedia, Finlanda, Belgia unde coeficientul Gini este mai mic de 26% 

(Figura 9). În 9 ţări din UE nivelul inegalităţii după veniturile disponibile este mai mare decât în 

Republica Moldova. Printre acestea – România și Bulgaria unde coeficientul Gini este egal cu 

34,7% și respectiv cu 35,4%. 
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Figura 9. Coeficientul Gini (veniturile totale disponibile), 2014 

25,0

25,1

25,4

25,6

25,9

26,1

26,2

27,5

27,6

27,7

27,9

28,7

29,2

30,2

30,7

30,8

31,6

32,7

34,5

34,5

34,7

34,7

34,8

35,0

35,4

35,5

31,0

32,3

0, 0 5, 0 10, 0 15, 0 20, 0 25, 0 30, 0 35, 0 40, 0

Slovenia

Republica Cehă

Suedia 

Finlanda

Belgia

Slovacia

Ţările de Jos

Danemarca

Austria

Malta

Ungaria 

Luxemburg

Franţa

Croaţia

Germania

Polonia

EU - 28 

Regatul Unit

Moldova*

Italia

Grecia

Portugalia

România

Spania

Cypru

Letonia

Bulgaria

Lituania

 

 Sursa: Baza de date Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language


 18 

Profilurile sărăciei sub aspect teritorial  

 

Sărăcia în mediul rural  

Dezvoltarea economică inegală înregistrată în satele și orașele Republicii Moldova cauzează 

diferențierea teritorială substanțială între nivelul de bunăstare al populației. Tradițional nivelul 

sărăciei în mediul rural este cel mai înalt. Acest fenomen este legat de viaţa economică 

dominată de agricultură, sector în care se înregistrează cele mai mici venituri, determinate la 

rîndul lor de nivelul redus de modernizare a agriculturii și de productivitatea scăzută a muncii în 

acest sector.  

 
38. Nivelul sărăciei în mediul rural ramîne a fi mai înalt decît în mediul urban. În anul 2014 

rata sărăciei absolute în sate a constituit 16,4%, în timp ce în orașele mari – 2,2%, iar în orașele 

mici – 8,4% (Figura 10) . Astfel, rata sărăciei în mediul rural este de 7,5 ori mai mare decât în 

orașele mari, și de 2 ori mai mare decât în orașele mici. Astfel, circa 335 mii persoane din 

mediul rural continuă să trăiască sub limita sărăciei. 

 

Figura 10. Rata sărăciei absolute pe medii de reşedinţă în anii 2006-2014, % 

Sursa: BNS conform datelor CBGC 
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3). Această evoluție este explicată de ritmul mai înalt de descreștere a ratelor de sărăcie în 

mediul urban comparativ cu mediul rural. Pe parcursul anilor 2006-2014 în orașele mari 

(Chișinău și Bălți) nivelul sărăciei a diminuat de 9 ori, în orașele mici – de 4 ori, iar în sate - de 

doar 2 ori. Astfel, cifrele demonstrează o adîncire a diferențelor dintre nivelul de bunăstare a 

cetățenilor care locuiesc în mediul urban față de cei care locuiesc în mediul rural. 

Tabelul 3. Structura populației sărace pe medii de reședință 2006-2014, % 

 

2006 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Structura 

populației, 

total, % 

Urban 34,3  30,0 24,3 20,2 20,0 17,9 20,9 15,6 18,7 43,2 

Rural 65,7  70,0 75,7 79,8 80,0 82,1 79,1 84,4 81,3 56,8 

Sursa: BNS în baza datelor CBGC 

40. În ultimii 5 ani s-a înregistrat o tendință constantă de reducere a nivelului sărăciei în 

mediul rural. Dacă în perioada anilor de criză 2008-2009 rata sărăciei în mediul rural a crescut 

pînă la 36,3%, în perioada de după 2009 nivelul sărăciei a scăzut în mod constant pînă la 16,4%. 

Diminuarea nivelului sărăciei la sate este legată de susținerea financiară a locuitorilor din 

mediul rural de către emigranții de peste hotare, de programele de asistență socială 

implementate de Guvern, dar și de evoluțiile pozitive înregistrate în agricultură în anii cu 

condiții climaterice favorabile pentru agricultură. 

 

41. Factorul de bază care a determinat reducerea sărăciei rurale îl constituie transferurile de 

peste hotare. În mediul rural, remitențele reprezintă circa 23,4% din veniturile medii 

disponibile ale populației, sau altfel spus fiecare al patrulea leu din venitul disponibil este primit 

din străinătate. Dacă nu ar exista aceste venituri, rata sărăciei în mediul rural ar fi de 2,1 ori mai 

mare decât în realitate și ar crește până la 35,3%, (comparativ cu rata reală de 16,4%) (Figura 

11).  

Figura 11. Impactul remitențelor și plăților sociale asupra ratei sărăciei rurale, % 

Sursa: CBGC realizată de BNS 
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42. O influență pozitivă asupra sărăciei în mediul rural l-a avut ajutorul social şi ajutorul 

pentru perioada rece a anului. În anul 2014 circa 80% din totalul beneficiarilor de ajutor 

social şi ajutor pentru perioada rece a anului au fost din mediul rural. În cazul, în care n-ar exista 

ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului, rata sărăciei ar atinge nivelul de 17,4% 

şi respectiv de 16,6 %. Astfel ajutorul social şi ajutorul pentru perioada rece a anului a redus 

rata sărăciei în mediul rural cu 1,0 p.p. şi respectiv cu 0,2 p.p. Impactul acestor plăți asupra 

sărăciei ar fi fost mai esențial dacă valoarea VLMG ar fi fost corelată cu valoarea pragului 

sărăciei, și dacă s-ar exclude unele erori care încă mai persistă în sistem privind adresabilitatea 

acestor plăți. 

43. În mediul rural ajutorul social este orientat mai eficient decît în mediul urban, acoperind 

preponderent populația săracă. Analiza distribuției beneficiarilor de ajutor social pe chintile, 

arată că, circa 65% din totalul beneficiarilor de ajutorul social din mediul rural fac parte din 

chintila I (cei mai săraci 20% din populație)4. Deosebit de eficient sunt orientate mijloacele 

financiare bugetare destinate ajutorului social în mediul rural. Circa 80% din mijloacele 

financiare sunt orientate exclusiv spre cele mai sărace familii (chintila I). În cazul ajutorului 

pentru perioada rece a anului, în mediul rural, circa 46% din beneficiari fac parte din chintila I, 

și circa 44% din suma destinată acestui ajutor a fost orientată spre chintila I.  

Figura 12. Distribuția pe chintile a beneficiarilor de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului din 

mediul rural, %, 2014 
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4 Notă metodologică: in vederea aprecierii eficienței plăţilor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului, 

chintilele au fost constituite in baza venitului disponibil al gospodariilor casnice din care a fost exclus venitul obţinut 

din ajutorul social și venitul obţinut din ajutorul pentru perioada rece a anului, cu scopul de a aprecia bunăstarea  

familiilor beneficiare înainte de obținerea acestor plăți. 
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Sărăcia în mediul urban 

44. În ultimii 9 ani sărăcia în mediul urban a diminuat de circa 5 ori. Totuși, au existat ani de 

excepție: 2012 – cînd s-a înregistrat o creștere a sărăciei în orașele mici; și 2014 cînd s-a 

înregistrat o creștere a sărăciei în orașele mari. Astfel, în 2014 rata sărăciei în mediul urban a 

constituit 5%, inclusiv în orașele mici – 8,4%, și orașele mari (Chisinau și Bălți) – 2,2%. În 

comparație cu anul precedent, în orașele mici sărăcia a diminuat cu 0,7 puncte procentuale, pe 

cînd în orașele mari a crescut cu 1,2 puncte procentuale.  

45. Factorul de bază care a determinat creşterea sărăciei în orașele mari a fost creșterea 

prețurilor la produsele alimentare, în special la produsele agricole. Creșteri esențiale au fost 

înregistrate la legume (+14,6%), produsele lactate (+8,8%), fructe (+7%). De asemenea, în 2014 

au crescut prețurile la serviciile de apă și canalizare cu 3%. Aceste majorări de prețuri au cauzat 

presiune asupra bugetelor gospodăriilor casnice din orașele mari și au determinat plasarea unor 

familii sub limita sărăciei. Impactul inflației la produsele agrare a fost mai puțin resimțit de 

locuitorii orașelor mici, dat fiind că o parte dintre aceștia (circa 4,4% din locuitori) practică 

activități agricole, spre deosebire de locuitorii orașelor mari unde asemenea activități nu sunt 

înregistrate. 

46. Remitențele de peste hotare au avut un impact pozitiv asupra reducerii ratei sărăciei în 

mediul urban. În cazul în care locuitorii orașelor mari nu ar primi remitențe, atunci rata sărăciei 

ar fi constituit 8,2%, ceea ce ar fi cu 6,0 p.p. mai mult decât în realitate (2,2%). Pentru locuitorii 

orașelor mici lipsa remitențelor ar determina majorarea ratei sărăciei până la 24,3%, sau cu 15,9 

p.p. mai mult decât în realitate (8,4%).  

Figura 13. Impactul remitențelor și plăților sociale asupra sărăciei urbane, % 

Sursa: CBGC realizată de BNS 
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ajutorul pentru perioada rece a anului – cu 0,4 puncte procentuale. În același timp, aceste plăți 

nu au influențat în nici un fel nivelul sărăciei în orașele mari (Figura 13). În orașele mari, 

impactul prestațiilor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece asupra sărăciei nu este atît de 

vizibil din cauza ponderii neînsemnate de beneficiari, precum și din cauza orientării mai 

ineficiente a acestor plăți (vezi următorul punct). Conform datelor CBGC, doar circa 4% din 

numărul total de beneficiari de ajutor social sunt locuitori ai orașelor mari, ci circa 6% - în cazul 

ajutorului pentru perioada rece a anului. Totodată, ținînd cont că aceste plăți au fost concepute 

pentru susținerea persoanelor sărace, numărul mic de beneficiari este explicat de ratele mici ale 

sărăciei înregistrate în cele mai mari orașe ale țării (2,2%). 

48. În Chișinău și Bălți distribuția ajutorului social este mai puțin eficientă. Cu toate că doar 

4% din numărul total de beneficiari sunt din orașele mari, în mare parte acești beneficiari nu 

sunt selectați corect. Doar 37,5% din beneficiarii de ajutor social din orașele mari sunt săraci 

(chintila I), iar circa 62,5% sunt familii cu venituri relativ mari (chintila III) (Figura 14)5.  

Aceste familii dispun de un venit per capita cuprins între 1357 lei și 1797 lei, valori care 

depășesc pragul sărăciei. În același timp, în orașele mari distribuția ajutorului pentru perioada 

rece anului este mai eficientă decît în orașele mici și mediul rural. Circa 67% din beneficiarii 

acestui ajutor se încadrează în chintila I (comparativ cu 39% - orașele mici și 46% - sate). 

 
Figura 14. Distribuția pe chintile a beneficiarilor de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului în 

orașele mari, %, 2014 
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49. În orașele mici, prestațiile sociale sub forma ajutorului social și ajutorului pentru perioada 

rece a anului sunt orientate relativ eficient. Mai mult de jumătate din beneficiarii de ajutor 

social (52%) din cadrul orașelor mici fac parte din chintila I, și circa 56% din mijloacele 

                                                 
5 Notă metodologică: in vederea aprecierii eficienței plăţilor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului, 

chintilele au fost constituite in baza venitului disponibil al gospodariilor casnice din care a fost exclus venitul obţinut 

din ajutorul social și venitul obţinut din ajutorul pentru perioada rece a anului, cu scopul de a aprecia bunăstarea  

familiilor beneficiare înainte de obținerea acestor plăți. 
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financiare au fost acordate acestor beneficiari. În cazul ajutorului pentru perioada rece a anului, 

circa 39% din beneficiari și circa 37% din bani au fost orientați spre I chintilă (Figura 15). Însă 

eficiența acestor plăți este mai mică comparativ cu mediul rural. Astfel, în vederea perfecționării 

politicilor de susținere socială a populației sărace, este necesară a fi îmbunătățită adresabilitatea 

ajutorului social în mediul urban, în special în orașele Chișinău și Bălți, precum și a ajutorului 

pentru perioada rece a anului în cadrul orașelor mici și mediului rural.  

Figura 15. Distribuția pe chintile a beneficiarilor de ajutor social şi ajutor pentru perioada rece a anului în 

orașele mici, %, 20146 
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Sărăcia sub aspectul regional  

50. Tendinţe de reducere a sărăciei s-au înregistrat în toate regiunile Republicii Moldova. În 

anul 2014 rata sărăciei absolute în zona Sud a constituit 16,7% (fiind în scădere față de anul 

precedent cu 2,2 p.p.), în zona Centru – 14,9% (cu 2,1 p.p. mai puțin), în zona Nord – 11,7% (cu 

1,2 p.p.). Astfel, cea mai semnificativă reducere a sărăciei s-a manifestat în zona Sud, iar cea 

mai mică – în zona Nord, ceea ce a dus la diminuarea discrepanțelor între bunăstarea populației 

din aceste zone (Figura 16). În ceea ce privește mun. Chișinău, în anul 2014 rata sărăciei a 

constituit 2,6% ceea ce este cu 0,2 p.p. mai mult decât în 2013. 

                                                 
6 Notă metodologică: in vederea aprecierii eficienței plăţilor de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului, 

chintilele au fost constituite in baza venitului disponibil al gospodariilor casnice din care a fost exclus venitul obţinut 

din ajutorul social și venitul obţinut din ajutorul pentru perioada rece a anului, cu scopul de a evalua bunăstarea a 

familiilor beneficiare înainte de obținerea acestor plăți. 
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Figura 16. Rata sărăciei absolute pe zone de dezvoltare în anii 2006-2014, % 

     Sursa: BNS conform datelor CBGC  

51. Zona de Sud este cea mai expusă riscului de sărăcie. Pe parcursul unei perioade îndelungate 

de timp în această zonă s-a înregistrat cea mai înaltă rată de sărăcie, cu excepţia anilor 2007 şi 

2010, când nivelul sărăciei în zona de Centru a depășit nivelul înregistrat la Sud. În 2014 în 

zona de Sud rata sărăciei a constituit 16,7% fiind de 1,1 ori mai mare decât în zona Centru, de 

1,4 ori mai mare decât în zona Nord, și de 6,4 ori mai mare decât în mun. Chişinău. Nivelul înalt 

al sărăciei în această zonă, este legat de dependența veniturilor populației de veniturile din 

sectorul agricol, această parte a republicii fiind dominată de activități agricole. 

52. Tradițional, cea mai scăzută rată a sărăciei absolute s-a înregistrat în mun. Chișinău. 

Acest fapt s-a datorat  oportunităților economice mai mari ale capitalei. La o pondere de circa 

23% din populație, în mun. Chișinău sunt concentrați mai mult de 53% din numărul total al 

agenților economici, se produce 58% din volumul producției industriale, se alocă 66% din 

totalul investițiilor, și se efectuează 72% din totalul volumului lucrărilor în antrepriză.  Salariul 

mediu lunar al unui salariat în mun. Chişinău este cu 18% mai mare decât în medie pe țară, iar 

pensia medie lunară depășește media pe țară cu 30%. Toate acestea au oferit stabilitatea 

economică și un nivel mai ridicat al bunăstării populației mun. Chișinău în comparație cu alte 

zone. Ca urmare, riscul sărăciei în rândul populației mun. Chișinău a fost semnificativ mai mic 

decât al populaţiei din alte zone. 
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Veniturile şi cheltuielile de consum ale populaţiei 
 

Evoluţia veniturilor populaţiei 

53. În anul 2014 a continuat creșterea progresivă a veniturilor disponibile medii lunare ale 

populației. Venitul disponibil mediu nominal pe o persoană în anul 2014 a constituit 1767,5 lei, 

fiind în creștere față de 2013, cu 5,1% (Tabelul 4). Această creștere a fost determinată de 

majorarea veniturilor din toate sursele de venit. Deosebit de semnificativ au crescut veniturile 

din activitatea individuală agricolă (cu 10,4%), pensii (cu 9,8%) și transferurile din afara țării 

(cu 7,0%). 

Tabelul 4. Veniturile disponibile medii pe o persoană și structura lor, 2013-2014 

 2013 2014 

 Total Urban Rural Total Urban Rural 

Venituri disponibile – total, lei 1681,4 2046,3 1406,1 1767,5 2111,1 1505,7 

în % pe surse       

Activitatea salariată 41,6 53,8 28,3 41,6 54,0 28,4 

Activitatea individuală agricolă  9,1 1,1 17,8 9,5 1,6 18,1 

Activitatea individuală non-

agricolă 
6,9 7,6 6,1 6,6 7,2 5,9 

Venit din proprietate 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0 

Prestaţii sociale 19,9 18,6 21,3 20,2 19,4 21,2 

     din care pensii 16,8 15,9 17,8 17,6 16,4 18,8 

Alte venituri 22,3 18,7 26,4 21,9 17,7 26,4 

    din care transferuri din afara   

ţării 
17,3 12,3 22,9 17,6 12,2 23,4 

Sursa: BNS conform datelor GBGC  

54. Veniturile disponibile medii ale locuitorilor din mediul rural au fost semnificativ mai mici 

decât ale orășenilor, însă decalajul dintre venituri s-a micșorat. În sate venitul disponibil pe 

o persoană a constituit 1505,7 lei, în timp ce în orașe – 2111,1 lei. Astfel, veniturile medii ale 

populației rurale au fost cu 605,4 lei (sau cu 28,7%) mai mici decât ale populației urbane. 

Pozitiv este faptul că veniturile disponibile medii ale cetățenilor din mediul rural au crescut într-

un ritm mai înalt comparativ cu mediul urban, ceea ce a determinat diminuarea decalajului 

dintre venituri. În timp ce, în mediul urban veniturile au crescut cu 3,2%, în mediul rural această 

majorare a constituit 7,1%. Totodată, dacă în anul 2013 veniturile disponibile medii ale sătenilor 

au fost cu 31,3% mai mici decât ale orășenilor, în 2014 acest decalaj a scăzut pînă la 28,7%.  

55. Principala sursă de venituri pentru populație rămâne a fi venitul din activitatea salariată. 

Aceste venituri au alcătuit circa 41,6% din volumul total al veniturilor disponibile ale populației 

și comparativ cu 2013 au crescut cu 5,0%. Atît în mediul rural, cît și în cel urban veniturile din 

activitatea salariată reprezintă sursa principală de venit și ocupă prima poziție în structura 

veniturilor disponibile. Totuși există diferențe structurale semnificative în profil teritorial: 
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ponderea veniturilor salariale în mediul urban constituie 53,8%, iar în mediul rural doar 28,4%, 

ceea ce este de aproape 2 ori mai puțin în mediul urban. Acest fapt se datorează deficitului 

locurilor de muncă, precum și  nivelului scăzut de salarii în mediul rural. Conform datelor BNS, 

salariul mediu lunar în agricultură a fost de 2773,9 lei, ceea ce este cu 33,5% mai puțin decât 

media pe țară (4172,0 lei), în acest sector activînd peste jumătate din populația rurală ocupată. 

În același timp, locuitorii din mediul rural compensează lipsa mijloacelor financiare prin 

obținerea veniturilor din activitatea individuală agricolă. Ponderea acestui tip de venit în sate 

constituie 18,1%, în timp ce în orașe – doar 1,6%.  

56. În structura veniturilor disponibile locurile doi și trei îl ocupă pensiile și transferurile din 

afara țării. Circa 17,3% din veniturile populației provin din transferuri și circa 16,8 din pensii. 

În aspect teritorial, există unele diferențe. În mediul rural a doua poziție este ocupată de 

transferurile din afara țării (23,4%), urmate de pensiile de asigurări sociale (18,8%). În mediul 

urban invers: pe locul doi pensiile (16,4%), pe locul trei transferurile (12,2%). Astfel, 

bunăstarea populației din mediul rural depinde în mai mare măsură de transferurile primite din 

afara țării.  

57. Una dintre cele mai vulnerabile categorii ale populației sunt pensionarii. În 2014, pensia 

minimă pentru limita de vârstă la muncitorii din sectorul agricol a constituit 710,72 lei, iar 

pentru ceilalți beneficiari – 798,33 lei. În același timp, pensia medie pentru limită de vârstă a 

constituit 1114,73 lei. Această valoare nu permite să satisfacă nici măcar necesitățile minime de 

consum ale pensionarilor, pensia medie fiind mai mică și decît pragul sărăciei și și decît 

minimul de existență pentru pensionari, alcătuind respectiv 89% și 83% din valorile acestor 

standarde.  

58. Bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova este puternic dependentă de transferurile din 

afara țării. În structura veniturilor medii disponibile transferurile din afara țării au constituit 

17,6%. Potrivit datelor CBGC veniturile cetățenilor din transferurile bănești au crescut în 2014 

față de anul precedent cu 7,1%: în mediul urban - cu 2,7%, iar în mediul rural – cu 9,7%. 

Gospodăriile casnice din mediul rural sunt mult mai dependente de remitențe. Ponderea 

remitențelor în structura veniturilor în mediul rural constituie 23,4% și este de 2 ori mai mare 

decît în mediul urban. Potrivit datelor BNM în anul 2014 volumul transferurilor bănești din 

afara țării în favoarea persoanelor fizice a Republicii Moldova a constituit 1612,96 mil. dolari 

SUA, cu 0,25% mai mult decât în anul precedent (în 2013 comparativ cu 2012, creșterea a 

constituit 7,7%).  

59. Începând cu anul 2009 se observă o creștere constantă a numărului de lucrători migranţi. 

Conform datelor BNS, în 2014 numărul acestora a atins 341,9 mii persoane, în creștere cu 3% 

față de anul precedent. Totodată, conform datelor Băncii Mondiale această cifră a constituit 
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859,4 mii persoane (anul 2013). Raportul dintre numărul de lucrători migranți și efectivul 

populației economic active a constituit 27,7%. Direcția prioritară a emigrării forței de muncă 

este Rusia, unde lucrează mai mult de 2/3 (68,1%) din emigranţi. Totodată, în comparație cu 

anul precedent ponderea emigranților spre Rusia a crescut cu 0,9 p.p. Locul doi îl deține Italia 

(14,5%), menținîndu-se tendința de reducere a migrației forței de muncă în această țară încă din 

2010 (Figura 17). 

Figura 17. Dinamica în structura lucrătorilor migranţi după ţări de destinație, % 
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60. Există diferențe semnificative în mărimea și structura veniturilor disponibile ale 

populației sărace și non-sărace. În 2014 veniturile disponibile medii lunare ale populației 

sărace au fost de 1,9 ori mai mici decât la populația non-săracă (Tabelul 5). Cu toate acestea cel 

mai mare ecart între veniturile celor săraci și non-săraci s-a înregistrat în orașele mari (mai mult 

de 2 ori), în timp ce în orașe mici acesta a fost de 1,8 ori, iar în sate – de 1,7 ori. În orașele mari 

cea mai mare diferență între veniturile celor săraci și non-săraci s-a înregistrat la capitolul 

transferurile din afara țării (17,7 ori) și venit din salarii (2,7 ori), ceea ce vorbește, pe de o parte, 

despre rolul important al transferurilor pentru depășirea sărăciei, pe de altă parte despre 

existența unor diferențe esențiale între mărimea salariilor.  

61. Sursele principale de venit pentru cei săraci sunt veniturile din activitatea salariată, din 

pensii și din activitatea individuală agricolă.  Acest fapt semnifică că în Republica Moldova 

se oferă salarii mici, pensii mici și se obțin venituri mici în agricultură care nu permit ieșirea 

gospodăriilor casnice din sărăcie. Analiza structurii veniturilor pe medii de reședință, arată că în 

orașele mari pentru săraci cota veniturilor obținute din pensii este cu mult mai mare decît pentru 

non-săraci, pe cînd cota veniturilor din salarii este mai mică decît la non-săraci. Această 

constatare indică că preponderent din grupul celor săraci în orașele mari fac parte persoane care 
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se întrețin din pensii și alte plăți sociale. În cazul orașelor mici și satelor, la fel există diferențe 

esențiale în structura veniturilor. Pentru săraci ponderea veniturilor din pensii este mai mare, iar 

pentru non-săraci ponderea veniturilor din activitatea individuală non-agricolă și din remitențe 

este mai mare, ceea ce semnifică activitățile individuale în afara sectorului agricol și 

transferurile de peste hotare sunt surse sigure de ieșire din sărăcie.  

Tabelul 5. Venitul disponibil mediu lunar pe o persoană, 2014 

 

Total Oraşe mari Orașe mici Sate 

săraci 
non-

săraci 
săraci 

non-

săraci 
săraci 

non-

săraci 
săraci 

non-

săraci 

Venit disponibil pe o 

persoana, lei    
965,61 1870,94 1182,41 2400,25 1008,63 1858,44 946,08 1615,19 

în % pe surse         

Venit din activitatea 

salariată 
30,6 42,3 47,0 63,2 39,7 39,2 27,8 28,4 

Venit din activitatea 

individuală agricolă 
17,1 9,0 0,4 0,1 6,2 3,8 20,3 17,8 

Venit din activitatea 

individuală non-agricolă 
3,1 6,8 9,6 6,8 0,4 8,3 3,1 6,2 

Venit din proprietate 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 

Prestaţii sociale 32,2 19,5 37,3 15,8 36,4 24,2 31,0 20,1 

    din care  pensii 27,8 16,9 35,3 13,1 31,9 20,9 26,5 17,9 

Alte venituri 17,0 22,3 5,8 13,9 17,3 24,5 17,8 27,4 

   din care transferuri   

din afara ţării 
12,4 18,0 0,9 8,2 11,7 19,3 13,3 24,6 

Sursa: GBGC realizată de BNS 

62. Prestaţiile sociale joacă un rol important în formarea veniturilor disponibile ale 

gospodăriilor casnice sărace. Ponderea lor în structura veniturilor disponibile ale celor săraci 

constituie 32,2%, inclusiv în orașele mari 37,3% (de 2,4 ori mai mult decât la non-sărace), în 

orașe mici – 36,4% (de 1,5 ori mai mult decât la gospodăriile casnice non-sărace), în sate – 

31,0% (de 1,5 ori mai mult decât în gospodăriile casnice non-sărace). Astfel, prestațiile sociale 

au un rol foarte important în susținerea populației sărace, în același timp politicile de protecție 

socială a săracilor nu sunt destul de eficiente, dat fiind că nivelul sărăciei printre beneficiarii de 

prestații sociale este mai înaltă decît media pe țară.  

 

 Evoluţia cheltuielilor de consum ale populaţiei 

63. Majorarea veniturilor a contribuit la creşterea cheltuielilor de consum. În 2014 cheltuielile 

de consum medii pe o persoană au constituit 1816,7 lei, fiind în creştere faţă de 2013 cu 2,3% 

(Tabelul 6). În mediul urban, cheltuielile de consum medii pe o persoană au constituit 2135,7 lei 

pe lună, iar în mediul rural – 1573,7 lei, sau de 1,4 ori mai mici. La fel ca în cazul veniturilor, 

ritmul de creştere al cheltuielilor de consum ale populaţiei rurale (3,9%) a fost mai mare decât 

în cazul populaţiei urbane (0,7%). Această evoluție a determinat diminuarea decalajului dintre 

cheltuielile de consum ale populaţiei urbane şi rurale. Dacă în 2013, cheltuielile de consum 
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medii pe o persoană din mediul rural au fost cu 28,4% mai mici decât la locuitorii din mediul 

urban, atunci în 2014 acest decalaj a constituit 26,3%. 

Tabelul 6. Cheltuielile de consum medii pe o persoană după medii de reşedinţă 

 2013 2014 

Total Urban Rural Total Urban Rural 

Cheltuieli de consum – total, lei 1775,8 2121,9 1514,6 1816,7 2135,7 1573,7 

inclusiv în % pentru:       

Produse alimentare 42,9 40,8 44,8 43,9 42,1 45,6 

Încălţăminte, îmbrăcăminte 10,3 9,2 11,6 10,6 9,8 11,5 

Întreţinerea şi dotarea locuinţei 22,8 23,6 22,1 22,5 23,1 21,9 

Îngrijire medicală şi sănătatea 5,7 5,5 5,9 5,6 5,4 5,9 

Transport şi comunicaţii 8,9 9,8 7,9 8,6 9,4 7,9 

Învăţământ 0,9 1,0 0,7 0,7 0,9 0,5 

Diverse 8,5 10,1 7,0 8,1 9,3 6,7 

Sursa: GBGC realizată de BNS 

64. Posibilitățile financiare ale  angajaţilor din sectorul non-agrar şi întreprinzătorilor sunt 

cele mai mari. Cel mai înalt nivel al cheltuielilor de consum a fost înregistrat la angajaţi din 

sectorul non-agrar din oraşe şi la întreprinzătorii din mediul rural, iar cel mai scăzut – la 

fermieri şi angajaţi în sectorul agrar. Un întreprinzător din mediul rural îşi putea permite să 

cheltuie în medie circa 2708,1 lei lunar pe o persoană, pe cînd un angajat din sectorul agrar  - 

circa 1358,8 lei, sau de aproape două ori mai puțin (Figura 18). Astfel, veniturile mici obținute 

în sectorul agricol limitează posibilitățile financiare ale fermierilor şi angajaţilor din sectorul 

agricol și cauzează nivelul înalt al sărăciei în rîndul acestora. 

Figura 18. Cheltuielile de consum medii pe o persoană, în dependenţă de statutul social-economic, lei  
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65. Cheltuielile pentru produsele alimentare alcătuiesc cea mai mare parte din cheltuielile 

totale de consum. În anul 2014 ponderea cheltuielilor pentru produsele alimentare a constituit 

43,9%, inclusiv în mediul rural - 45,6%, mediul urban - 42,1%. A doua poziţie în structura 

cheltuielilor de consum este ocupată de cheltuielile pentru întreţinerea şi dotarea locuinţei. În 

aceste scopuri populația cheltuie aproape un sfert (22,5%) din totalul cheltuielilor de consum. 
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Totodată, ponderea cheltuielilor pentru întreţinerea şi dotarea locuinţei în mediul urban 

constituie 23,1%, iar în mediul rural 21,9%. 

66. Cheltuielile medii de consum ale gospodăriilor casnice sărace sunt semnificativ mai mici 

decât ale gospodăriilor casnice non-sărace. În 2014 în gospodăriile casnice sărace cheltuielile 

de consum medii pe o persoană au constituit 882,0 lei pe lună, ceea ce este de 2,2 ori mai puţin 

decât în gospodăriile casnice non-sărace (Tabelul 7). Această diferență este și mai pronunțată în 

orașele mari, unde cheltuielile de consum ale celor săraci sunt de 2,7 ori mai mici decît ale 

celor non-săraci. Mai mult ca atît, cheltuielile pentru produsele alimentare şi plata serviciilor 

comunale absorb mai mult de 3/4 din volumul total al cheltuielilor gospodăriilor casnice sărace, 

ceea ce limitează accesul acestora la alte bunuri şi servicii necesare pentru o viaţă decentă.  

Astfel, gospodăriile casnice sărace cheltuiesc de circa 3,1 ori mai puţin pentru achiziţionarea 

îmbrăcămintei şi încălţămintei, de circa 3,5 ori mai puţin pentru îngrijire medicală şi sănătate, 

și de circa 6,7 ori mai puţin pentru învăţământ. 

Tabelul 7. Cheltuielile de consum medii pe o persoană, 2014 

 Total Oraşe mari Oraşe mici Sate 

săraci 
non- 

săraci 
săraci 

non- 

săraci 
săraci 

non- 

săraci 
săraci 

non- 

săraci 

Cheltuieli de consum – 

total, lei 
882,0 1937,32 894,86 2452,65 932,41 1864,82 872,48 1710,88 

inclusiv în % pentru:         

Produse alimentare 56,5 43,1 45,8 40,2 55,0 44,6 57,4 44,4 

Încălţăminte, 

îmbrăcăminte 
7,6 10,8 5,7 10,0 6,5 9,6 8,0 11,9 

Întreţinerea şi dotarea 

locuinţei 
21,8 22,5 28,8 22,1 25,0 24,4 20,8 22,0 

Îngrijire medicală şi 

sănătatea 
3,6 5,8 9,4 5,1 4,3 5,8 3,2 6,2 

Transport şi comunicaţii 4,1 8,9 6,2 10,4 3,9 8,2 4,0 8,3 

Învăţământ 0,2 0,8 0,2 1,1 0,5 0,7 0,2 0,6 

Diverse 6,1 8,2 3,9 11,1 4,7 6,6 6,5 6,7 

Sursa: CBGC realizată de BNS 

 

67. Ponderea înaltă a cheltuielilor pentru produsele alimentare în structura cheltuielilor 

totale ale populaţiei, confirmă faptul că nivelul de bunăstare în Republica Moldova este 

inferior țărilor din UE. Populația Republicii Moldova cheltuie în medie circa 43% din bugetul 

familiei pentru produsele alimentare. În cazul gospodăriilor sărace această pondere crește pînă 

la 57%. Astfel, se confirmă teza, că odată cu creşterea veniturilor ponderea cheltuielilor pentru 

produsele alimentare în cheltuielile de consum ale gospodăriilor casnice se reduc. În Republica 

Moldova, ponderea cheltuielilor pentru produsele alimentare în cheltuielile de consum (43,9%) 

este de 2 ori mai mare decât în ţările UE (21,9%). În ţările UE ponderea cheltuielilor pentru 

produsele alimentare variază de la 33,4% în Bulgaria, 33,0% în Letonia şi 32,5% în România 

până la 16,4%  în Luxemburg, 16,3% în Germania şi 16,1% în Olanda. 
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Figura 19. Structura cheltuielilor de consum medii pe o persoană, %, 2014 
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 Sărăcia după caracteristicile demografice ale populației 
Acest capitol identifică grupurile de populaţie care  sunt cel mai mult expuse riscului de a se 

afla sub pragul de sărăcie. Identificarea categoriilor de populaţie care au cel mai mare risc de 

sărăcie, s-a realizat în baza analizei caracteristicilor demografice ale gospodăriilor casnice: 

mărimea gospodăriei casnice, prezenţa copiilor în gospodăriile casnice, nivelul de educaţie, sex 

şi vârsta capului gospodăriei casnice. Aceste analize sunt importante pentru instituțiile publice 

care țintesc politicile spre categoriile de populație identificate mai jos ca fiind vulnerabile, 

pentru a fi luate în considerare în procesul de elaborare a politicilor și soluționare a problemelor 

fiecărei categorii. 

 Riscul de sărăcie după numărului membrilor gospodăriilor casnice 

68.  Cele mai vulnerabile sunt gospodăriile casnice formate din 5 şi mai multe persoane. 

Nivelul de sărăcie în gospodăriile casnice cu 5 şi mai multe persoane constituie 19,5%, ceea ce 

este de 2,2 ori mai mult decât în gospodăriile casnice formate dintr-un membru, unde nivelul 

sărăciei este de 9,0% (Figura 20). Pozitiv este faptul că în comparație cu anul trecut nivelul 

sărăciei pentru gospodăriile casnice cu 5 sau mai multe persoane s-a redus cu 6 puncte 

procentuale. Acest fapt ar putea fi datorat impactului ajutorului social, probabilitatea de 

acordare a căruia se mărește odată cu creșterea numărului membrilor familiilor. 

Figura 20. Rata sărăciei absolute după numărul de membri în gospodăriile casnice, % 

Sursa: BNS în baza datelor CBGC  

69. Riscului de sărăcie după mărimea gospodăriilor casnice se află  în dependenţă directă de 

amplasarea lor. Cel mai înalt risc al sărăciei printre familiile numeroase s-a înregistrat în 

mediul rural, unde rata sărăciei pentru familiile alcătuite din 5 și mai multe persoane a constituit 

21,5%, cu 3,3 puncte procentuale mai mult decît în orașele mici și cu 11,8 p.p. mai mult decît în 

orașele mari (Tabelul 8). O atenție deosebită în procesul de orientare a politicilor merită a fi 
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atrasă familiilor numeroase care locuiesc în orașele mari. Circa 47% din totalul familiilor sărace 

din orașele mari sunt familii formate din 5 și mai multe persoane. În orașele mici această 

pondere constituie 29%, iar în sate 27,4%.  

Tabelul 8. Indicatorii sărăciei după mărimea gospodăriei casnice în profil teritorial, % 

Dimensiunea 

GC 

Nivelul sărăciei absolute Structura GC sărace Structura tuturor GC 

Oraşe 

mari 

Oraşe 

mici 
Sate Total 

Oraşe 

mari 

Oraşe 

mici 
Sate Total 

Oraşe 

mari 

Oraşe 

mici 
Sate 

1 persoană 2,4 5,9 13,1 9,2 11,0 11,0 8,8 11,6 10,0 15,6 10,9 

2 persoane 2,4 8,3 15,3 27,2 32,3 30,4 26,4 29,0 29,5 30,8 28,2 

3 persoane 0,8 4,5 12,9 13,7 9,5 12,6 14,1 20,7 24,9 23,7 17,9 

4 persoane 0,0 8,5 17,1 21,3 0,0 17,0 23,3 21,9 25,3 16,8 22,3 

5 şi mai multe 

persoane 
9,9 18,4 21,7 28,6 47,2 29,0 27,4 16,8 10,3 13,2 20,7 

Total 2,2 8,4 16,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sursa: CBGC realizată de BNS 

 Nivelul sărăciei în familiile cu copii 

70.  Riscul de sărăcie al gospodăriilor casnice creşte odată cu creşterea numărului de copii. În 

2014 nivelul de sărăcie al gospodăriilor casnice cu copii a fost de 12,7%, cu 1,3 p.p. mai înalt 

decât media pe ţară. Copiii necesită cheltuieli suplimentare pentru întreținere (îmbrăcăminte, 

încălțăminte, educație, sănătate etc.), respectiv necesitățile acestor familii sunt mai mari în 

comparație cu familiile fără copii, ceea ce mărește riscul de a se plasa sub limita sărăciei. Cel 

mai înalt nivel al sărăciei se înregistrează în rîndul familiilor cu trei și mai mulţi copii. Rata 

sărăciei pentru această categorie constituie 27,1%, ceea ce este de 2,9 ori mai mare decât în 

gospodăriile casnice cu un singur copil (9,3%) şi de 2,7 ori mai mare decât în gospodăriile 

casnice fără copii (10,2%). Comparativ cu anul 2013, nivelul de sărăcie în  gospodăriile casnice 

cu trei şi mai mulţi copii s-a redus de 1,3 ori (Figura 21). Cu toate acestea, familiile cu 3 și mai 

mulți copii rămîn a fi cea mai vulnerabilă categoria a populaţiei, înregistrînd cea mai înaltă rată 

a sărăciei comparativ cu celelalte categorii vulnerabile. Astfel, politicile de susținere a familiilor 

cu copii sunt esențiale pentru asigurarea bunăstării societății, pentru asigurarea stabilității 

demografice a țării. 

Figura 21. Nivelul sărăciei în dependenţă de numărul de copii în familii, % 
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71.  Odată cu creşterea numărului de copii, riscul de sărăcie al gospodăriilor casnice creşte 

atât în oraşe, cât şi în sate, însă impactul asupra bunăstării al numărului de copii este 

diferit în dependență de mediul de reședință. Apariţia fiecărui copil ulterior în familiile 

amplasate în sate se răsfrînge mai puţin asupra bunăstării membrilor gospodăriilor casnice decât 

în gospodăriile casnice situate în oraşele mari şi mici. Astfel, naşterea celui de al doilea copil în 

sate crește riscul de sărăcie de 1,3 ori, în oraşe mici – de 1,1 ori, iar în oraşe mari – de 3,8 ori. 

Totodată, naşterea celui de al treilea copil, în sate mărește riscul de sărăcie de 1,4 ori, în oraşe 

mici – de 2,9 ori, iar în orașele mari – de circa 9,2 ori (Tabelul 9). Aceste tendințe sunt explicate 

de cheltuielile mai mari de întreținere pentru copiii care locuiesc în mediul urban (produse 

alimentare, transport, servicii educaționale, sănătate etc). Totodată această evoluție, este legată 

de accesul limitat al copiilor din mediul rural la unele servicii precum centre de dezvoltare, 

instituții școlare private, alte servicii, acestea fiind practic inaccesibile pentru copiii de la sate, 

respectiv și nivelul cheltuielilor fiind mai jos. În mediul rural cheltuielile pentru educaţie sunt de 

3 ori mai mici decît în orașele mari. 

Tabelul 9. Nivelul de sărăcie al gospodăriilor casnice cu copii în profil teritorial,  % 

 Oraşe mari Oraşe mici Sate 

Gospodării cu 1 copil 0,8 8,2 14,5 

Gospodării cu 2 copii 3,0 9,3 18,7 

Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii  27,5 27,4 27,0 

Gospodării fără copii 1,7 7,1 15,0 

Total 2,2 8,4 16,4 

Sursa: CBGC realizată de BNS 

72.  Din numărul total de copii care trăiesc în gospodăriile casnice sărace, 80,9% sunt copii 

din mediul rural. Pe lîngă nivelul de sărăcie înalt al copiilor din mediul rural, aceștia sunt 

angajați să realizeze munci suplimentare în câmp, păstorit, alte tipuri de activități pentru a ajuta 

familia. Conform studiilor realizate în domeniu,  de la o vârstă fragedă, copiii din mediul rural  

sunt nevoiţi să  îmbine învăţătura la şcoală cu un regim de lucru prelungit, ceea ce are un efect 

negativ atît asupra sănătăţii lor, cît şi asupra reuşitei la învăţătură. După datele Ministerului 

Educaţiei, în primul semestru al anului de studii 2014/2015 în Moldova au fost înregistrate 258 

de cazuri de exploatare a muncii copiilor. 

73. Copiii din familiile sărace au un acces mai redus la serviciile educaţionale. Oportunități 

educaţionale ale copiilor în mare măsură sunt determinate de nivelul veniturilor familiei. 

Gospodăriile casnice sărace au, comparativ cu cele non-sărace, posibilităţi destul de limitate 

pentru asigurarea financiară a cheltuielilor necesare pentru educaţia copiilor săi. Cheltuielile 

medii per capita a gospodăriilor casnice sărace sunt de 6,7 ori mai mici decât în gospodăriile 

casnice non-sărace. Sub aspect teritorial, de asemenea există diferențe.  În sate, cheltuielile 

medii pe persoană pentru educaţie în gospodăriile casnice sărace sunt de 5,6 ori mai mici decât 



 35 

în gospodăriile casnice non-sărace, în oraşele mici diferenţa este de 2,6 ori, în oraşe mari – de 

13,9 ori (Figura 22). 

Figura 22. Cheltuielile medii lunare pe cap de locuitor pentru educaţie, lei 

Sursa: CBGC realizată de BNS 

 

74.  Nivelul scăzut al veniturilor familiilor sărace influenţează calitatea studiilor copiilor. 

Lipsa mijloacelor de întreţinere a copiilor în şcoală (îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite 

şcolare), necesitatea încadrării în muncă a copiilor determină abandonul şcolar, care 

influențează cunoștințele elevilor. Conform datelor Ministerului Educaţiei, colectate din 

direcţiile de învăţămînt, la finele anului de studii 2013/2014 (31 mai 2014), în Moldova au fost 

înregistrate 168 de cazuri de abandon şcolar al copiilor cu vîrsta de pînă la 16 ani (învăţămîntul 

obligatoriu), dintre care 51 copii munceau „cu ziua” alături de părinţi sau individual. Totodată, 

la sfîrşitul anului de studii 2014-2015 (31 mai 2015), s-au înregistrat 203 de cazuri de abandon, 

dintre care 45 copii erau antrenaţi în diverse tipuri de muncă. 

75. Migrația în masă a părinților la muncă peste hotare determină vulnerabilitatea copiilor. 

În special aceste riscuri sunt mai pronunțate în mediul rural. Din toate gospodăriile casnice cu 

copii în care unul dintre părinţi este plecat la muncă în străinătate, 67,6% sunt amplasate în 

localităţile rurale. Totodată, din gospodăriile cu copii în care ambii părinţi sunt plecaţi la 

muncă, 72,3% sunt gospodării casnice rurale. Cu toate că remitenţele băneşti au un impact 

pozitiv asupra situaţiei economice a familiei, lipsa părinţilor afectează negativ sănătatea 

emoţională şi reuşita copiilor în şcoală. O povară serioasă asupra acestor copii este exercitată 

de obligaţiunile zilnice mari pe care le au, în special copiii din localităţile rurale.  

76. Consecinţele negative ale absenţei părinţilor pot fi legate şi de utilizarea neadecvată de către 

copii a sumelor recepționate de la părinţi. Acest risc se poate manifesta în special în rîndurile 

adolescenţilor, care ar putea să ajungă consumători de substanţe nocive, să ducă o activitate 

sexuală timpurie, sau să fie implicaţi în activităţi criminale. Conform Legii cu privire la 

protecţia specială a copiilor care se află în situaţii de risc şi a copiilor separaţi de părinţi, din 

anul 2014 se introduce întocmirea obligatorie a Registrului de evidenţă a acestor copii. În acest 
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Registru se ține evidența familiilor cu părinți plecați la muncă peste hotare, familiilor cu 

vulnerabilitate înaltă: familii cu mulţi copii, cu veniturile mici sau fără venituri constante, cu 

părinți neangajați, cu persoane cu dizabilităţi, etc. În total pe ţară, în anul de studii 2013/2014, 

în situaţii de risc se aflau 25367 de copii, reprezentând 7,15% din numărul total de copii din 

ţară. În mediul rural ponderea copiilor în situaţii de risc era de 1,6 ori mai mare decât în mediul 

urban. Astfel, vulnerabilitatea crescută a copiilor din mediul rural mărește riscul de sărăcie. 

Tabelul 10. Rata copiilor în situaţie de risc şi a copiilor cu  părinţi plecați peste hotare, anul de studii 

2013/2014, % 
 Este plecat unul din părinţi Sunt plecaţi ambii părinţi Rata copiilor in situaţie de risc 

Urban 32,4 27,7 38,1 

Rural 67,6 72,3 61,9 

Total 100,0 100,0 100,0 

Sursa:  Baza de date a Ministerului Educației: http://sime.ctice.md/ 

 

 Nivelul educaţiei ca factor determinant al sărăciei 

77. Nivelului de educaţie determină nivelul de bunăstare al populației. Cel mai înalt risc de 

sărăcie este înregistrat în gospodăriile casnice conduse de persoane fără studii, iar cel mai mic 

risc – la gospodăriile conduse de persoane cu studii superioare. Nivelul de sărăcie al 

gospodăriilor casnice conduse de persoane fără studii este de 29,6%, ceea ce depășește de 17,4 

ori nivelul de sărăcie al gospodăriilor casnice conduse de persoane cu studii superioare (Figura 

23). Această tendinţă a fost constatată permanent de-a lungul anilor. În context, politicile care 

urmăresc incluziunea copiilor în sistemul de educație, promovarea educației calitative în 

societate sunt primordiale pentru asigurarea bunăstării  societății. 

Figura 23. Rata sărăciei în dependenţă de nivelul de educaţie al capului gospodăriei casnice, % 

Sursa: BNS  în baza datelor CBGC  

 

78. Categoria familiilor sărace este formată preponderent din familiile conduse de persoane 

cu studii sub nivelul studiilor medii profesionale și de specialitate. Circa 60% din familiile 

sărace din Republica Moldova sunt conduse de persoane cu studii medii incomplete și studii 
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medii generale (Figura 24), sau altfel spus persoane care nu dețin o specialitate, care le-ar oferi 

posibilitatea de a se angaja în cîmpul muncii. În același timp, o pondere însemnată din 

gospodăriile casnice sărace (circa 37%) este formată din gospodăriile conduse de persoane cu 

studii medii profesionale și de specialitate. Astfel, școlile profesionale, colegiile din țară nu 

oferă siguranța unui loc de muncă care ar asigura bunăstare în familie. În acest context, o 

importanță deosebită trebuie atribuită politicilor de promovare a calității studiilor în 

învățămîntul secundar profesional și mediu de specialitate, politicilor de corelare a domeniilor 

studiate/profesiilor obținute cu cererea de pe piața forței de muncă, precum și politicilor de 

creare a locurilor de muncă și oportunităților de angajare, în special în mediul rural. 

Figura 24. Structura populației după nivelul de educaţie al capului gospodăriei casnice,% 

 

  

Sursa: BNS în baza datelor CBGC  





Vârsta – alt factor care determină nivelul de sărăcie 

79. Riscul sărăciei creşte pe măsura înaintării în vârstă a capului gospodăriei casnice. Datele 

CBGC arată că odată cu înaintarea în vârstă scade nivelul bunăstării individului și crește 

semnificativ riscul de a nimeri în rândul celor sărăci. Cea mai înaltă rată a sărăciei este 
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decât la cele conduse de persoane tinere (Figura 25). Comparativ cu 2013, pentru toate 
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sărăciei în rîndul persoanelor vîrstnice este legat de mărimea mică a prestațiilor sociale asigurate 

de stat din care se întrețin acestea. Mărimea medie a pensiei este mai mică și decît pragul 

sărăciei și decît minimul de existență pentru pensionari, alcătuind respectiv 89% și 83% din 

valorile acestor standarde.  

Figura 25. Rata sărăciei în dependenţă de vârsta capului gospodăriei casnice (%) 

 
Sursa: BNS în baza datelor CBGC  





 Sărăcia în funcţie de genul capului gospodăriei 

80.  Între nivelul de sărăcie al femeilor şi al bărbaţilor nu există mari diferențe. Nivelul de 

sărăcie printre femei constituie 11,1%, iar printre bărbaţi – 11,9%. Totodată, riscul de sărăcie în 

rândul gospodăriilor casnice conduse de femei este mai mic decât în gospodăriile casnice 

conduse de bărbaţi. Astfel, nivelul de sărăcie în gospodăriile casnice conduse de femei 

constituie  10,2%,  cu 1,9 p.p. mai puțin decât în gospodăriile casnice conduse de bărbaţi. 

Figura 26. Rata sărăciei în funcţie de gen, % 

Sursa: BNS în baza datelor CBGC 

 

11,9

11,1

10, 6 10, 8 11 11, 2 11, 4 11, 6 11, 8 12

Femeie

Bărbat

S
e
x

 

10,2

12,1

9 9, 5 10 10, 5 11 11, 5 12 12, 5

Femeie

Bărbat

S
ex

u
l 
ca

p
u

lu
i 
g

o
sp

o
d

ăr
ie

i

 



 39 

Ocuparea forței de muncă ca factor de reducere a sărăciei  

 

81. Ocuparea este un factor care determină reducerea riscului de sărăcie. Deținerea unui loc de 

muncă în afara sectorului agricol micșorează probabilitatea de a fi sărac, rata sărăciei pentru 

persoanele ocupate (în afara sectorului agricol) constituie circa 7%. Deosebit de puternică este 

influența factorului de ocupare asupra reducerii riscului de sărăcie în orașele mari, unde rata 

sărăciei pentru membrii ocupaţi ai gospodăriilor casnice constituie circa 1,0%. Rata sărăciei 

pentru persoanele ocupate care locuiesc în orașele mici este de 8,1%, iar centru cele care 

locuiesc în  mediul rural – 15,7% (Tabelul 11). Atît în cazul mediului rural, cît și în cazul 

orașelor mici ratele de sărăcie pentru persoanele ocupate au fost influențate negativ de sectorul 

agricol, domeniu în care se înregistrează cele mai mici venituri.  

Tabelul 11. Rata sărăciei după statutul profesional al membrilor gospodăriilor casnice, % 

 Oraşe mari Oraşe mici Sate 

Total – ţară 2,2 8,4 16,4 

Membrii GC ocupaţi – total  1,0 8,1 15,7 

inclusiv după statut profesional:    

- salariat  1,0 7,0 14,4 

- lucrător pe cont propriu în activitate neagricolă - 1,3 11,8 

- lucrător pe cont propriu în agricultură - 11,1 17,2 

- ajutor familial neremunerat - 17,7 7,8 

Sursa: BNS în baza datelor CBGC  

82. Ocuparea în afara sectorului agricol contribuie la reducerea riscului de sărăcie, iar 

ocuparea în sectorul agricol sporeşte acest risc. Rata sărăciei pentru lucrătorii pe cont propriu 

și salariaților în afara sectorului agricol constituie circa 6%, și respectiv 6,8%. O situație cu totul 

diferită se constată în cazul salariaților și lucrătorilor pe cont propriu în sectorul agricol. Rata 

sărăciei în rândul acestora este de circa 4 ori mai mare decît rata saraciei înregistratăî în rîndul 

populaţiei ocupate în alte sectoare.  

83. Sectorul agricol este unul dintre cele mai neprofitabile sectoare economice, oferind 

populaţiei cele mai mici venituri. Ocuparea forței de muncă în agricultură nu oferă venituri 

decente, cel mai mic nivel de remunerare înregistrîndu-se la muncitori din agricultură. Astfel, 

salariul în agricultură constituie doar 66,5% din câştigul salarial mediu lunar al unui salariat în 

economie (Figura 27). Acest fapt cauzează plasarea lucrătorilor ocupaţi în activitatea agricolă 

sub limita sărăciei.  
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Figura 27. Cîștigul salarial mediu lunar pe tipuri de activităţi economice, %  

faţă de media pe economie, 2014 

 
Sursa: BNS 
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Accesul la serviciile de ocrotire a sănătăţii 

 

84. În gospodăriile casnice sărace cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii sunt semnificativ mai 

mici decât în gospodăriile casnice non-sărace. În total pe ţară, în gospodăriile casnice sărace 

cheltuielile medii lunare pe o persoană pentru ocrotirea sănătăţii au constituit 32,11 lei (Figura 

28). Această sumă este de 3,5 ori mai mică decât cea cheltuită de gospodăriile casnice non-

sărace. Această constatare vorbește despre accesul mai limitat al persoanelor sărace la serviciile 

medicale, cauzat preponderent de posibilitățile financiare mai mici ale acestora, dar și de nivelul 

scăzut de încadrare al acestora în sistemul de asigurări medicale.  

85. Foarte scăzute sunt cheltuielile pentru ocrotirea sănătăţii în gospodăriile casnice sărace 

rurale. Calculate la un membru al gospodăriilor casnice sărace rurale, acestea constituie circa 

27,78 lei, ceea ce este de 3,8 ori mai puţin decât suma cheltuită de gospodăriile casnice rurale 

non-sărace. Totodată, în comparație cu populația săracă din mediul urban, persoanele sărace din 

mediul rural cheltuiesc pentru sănătate mult mai puțin. Astfel, cheltuielile pentru ocrotirea 

sănătăţii în gospodăriile casnice sărace rurale sunt de 3 ori mai mici decât în gospodăriile 

casnice sărace din oraşele mari, şi de 1,5 ori mai mici decât în gospodăriile casnice sărace în 

oraşele mici.   

Figura 28. Cheltuielile medii lunare pe cap de locuitor pentru ocrotirea sănătăţii, lei, 2014 

Sursa:  CBGC realizată de BNS 

86. Un factor esențial care limitează accesul gospodăriilor casnice sărace la serviciile de 

asistenţă medicală este nivelul redus de asigurare medicală a acestora. Nu dispun de poliţă 

de asigurare medicală obligatorie circa 33,5% din persoanele sărace din mediul rural, circa 

16,3% din persoanele sărace din oraşele mici și circa 13,5% din persoanele sărace din orașele 

mari. Conform datelor CBGC, în mediul rural, principalii factori care cauzează lipsa poliţei de 

asigurare medicală în gospodăriile casnice sărace sunt: preţul mare (cauză menţionată de 42,1% 
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din săracii din mediul rural); lipsa unui loc de muncă și ocuparea informală (cauză menţionată 

de 31,2% din săracii din mediul rural). În mediul urban, principala cauză pentru cei săraci este 

este şomajul şi existenţa ocupării informale, motiv care a fost menţionat de 63,8% din membrii 

gospodăriilor sărace din oraşele mari şi 57,0% - în cazul oraşelor mici (Tabelul 12). 

Tabelul 12. Gardul de asigurare cu polițe medicale și cauzele absenței acestora, 2014, % 

 Oraşe mari Oraşe mici Sate 

săraci 
non-

săraci 
săraci non-săraci săraci 

non-

săraci 

Lipseşte poliţa medicală  13,5 13,6 16,3 15,6 33,5 25,5 

Cauzele lipsei poliţei medicale la membrii GC 

Nu lucrează sau lucrează 

neoficial 

63,8 39,6 57,0 32,3 31,2 26,2 

Lucrează peste hotare 0,0 6,6 9,0 20,1 5,0 11,4 

Poliţa este foarte scumpă  0,0 15,3 24,4 23,4 42,1 32,4 

Nu are sens 36,2 28,5 9,6 24,2 21,7 30,0 

Sursa:  CBGC realizată de BNS 

87. Instituția principală care acordă asistenţă medicală membrilor gospodăriilor casnice 

rurale este punctul medical. În punctele medicale din sate, în care se oferă, de obicei,  o gamă 

limitată de servicii medicale, se tratează practic jumătate din populația săracă şi non-săracă. 

Doar fiecare a patra persoană săracă și a treia nonsăracă are acces la centrele de sănătate 

(policlinici), în care se acordă o asistenţă medicală mai calificată. Totodată, din cauza rețelei 

subdezvoltate a instituţiilor medicale în mediul rural, circa 12% din cei săraci și 10% din cei 

nonsăraci primesc ajutor medical la domiciliu, iar în jur de 8-10% se adresează la farmacie 

pentru asistență medicală (Figura 29). Aceste date indică asupra faptului că populația din mediul 

rural are acces mai limitat la serviciile medicale, situație cauzată de reţeaua subdezvoltată a 

instituţiilor medicale, insuficiența cadrelor medicale, precum și nivelul mai redus de încadrare a 

populației rurale în sistemul de asigurare medicală obligatorie. Acestă problemă este și mai 

accentuată pentru populația săracă. 

Figura 29. Accesul populației rurale la instituțiile de asistență medicală după nivelul de bunăstare,% 

 Sursa:  CBGC realizată de BNS 
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populației sărace care își evaluează starea sănătății ca fiind rea și foarte rea este și mai mare 

comparativ cu populația non-săracă. Aceste evoluții au legătură directă cu gradul de acces al 

populației la serviciile medicale. În mediul urban accesul la serviciile medicale este mai 

asigurat, respectiv și percepția populației față de starea sănătății este mai pozitivă, în mediul 

rural accesul la aceste servicii este mai limitat, și respectiv percepția este una negativă. În 

context, sunt necesare politici de îmbunătățire a incluziunii populației rurale în sitemul de 

asigurare medicală, de îmbunătățire a accesului și calității acestor servicii.  

Figura 30. Ponderea populației care își apreciază sănătatea sa ca rea şi foarte rea, % 

Sursa:  CBGC realizată de BNS 
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Accesul populaţiei la serviciile comunale şi la bunurile de uz casnic  

 Asigurarea gospodăriilor casnice sărace cu locuinţe şi comodităţi comunale 

89. Populaţia săracă trăieşte în condiții de locuit destul de dificile. Suprafața locativă medie ce 

revine unui membru al gospodăriei casnice sărace constituie în orașele mari 10,3 m2, în oraşele 

mici 14,7 m2, în sate – 17,0 m2, ceea ce este respectiv cu 26,5%, 36,6% și 32,7% mai puțin 

decât în gospodăriile casnice non-sărace. În condiții de trai deosebit de dificile locuiesc membrii 

familiilor sărace din orașele mari. Aproape jumătate din persoanele sărace din orașele mari au 

spaţiu locativ de până la 9 m2, și doar 7,8% dispun de un spaţiu locativ de peste 20 m2. În 

mediul rural, de asemenea, persoanele sărace locuiesc în condiții locative mai dificile 

comparativ cu persoanele cu un nivel de bunăstare mai înalt. Deși locuințele în spațiul rural sunt 

mai spațioase comparativ cu cele din mediul urban, fiecare a 4 persoană săracă din mediul rural 

trăiește în case cu suprafața locuibilă mai mică decît 9 m2.  

90. Gospodăriile casnice sărace trăiesc în case vechi, construite din materiale de construcţii de 

calitate scăzută. Această problemă este caracteristică, în special, pentru mediul rural unde 

22,2% din casele populaţiei sărace au fost construite în urmă cu peste 50 de ani (Tabelul 13). 

Pentru populația non-săracă această pondere este de aproape 2 ori mai mică și constituie doar 

12,5%. Aceeași tendință este remarcată şi în orașele mari. În case construite cu peste 50 de ani 

în urmă locuiesc 24,2% din orășenii săraci și doar circa 9,1% din cei non-săraci. În același timp, 

în orașele mari în case noi construite după anul 2006 nu locuia nici o familie săracă. Totodată, 

calitatea locuințelor în care locuiește populația săracă este mai joasă, acestea fiind preponderent 

construite din materiale de construcție necalitative (saman, lut). Un număr deosebit de mare de 

case din aceste materiale sunt prezente în mediul rural și sunt specifice populației sărace. Circa 

71,9% din gospodăriile casnice sărace din mediul rural trăiesc în asemenea locuințe. 

Tabelul 13. Condiţiile locative ale populației după mediul de reședință şi nivelul de bunăstare 

        Oraşe mari Oraşe mici  Sate  

săraci 
non-

săraci 
săraci 

non-

săraci 
săraci 

non-

săraci 

Revine la un membru al GC, m2       

- suprafaţa locuibilă 10,31 13,03 14,71 20,10 16,97 22,53 

Repartizarea membrilor GC după 

asigurarea cu spaţiu locativ, % 

      

- până la 9,0 m2 48,9 36,3 35,7 15,1 24,4 12,3 

- mai mult de 20,0 m2  7,8 13,5 20,2 35,9 27,6 43,5 

Perioada de construire a locuinţei       

- până la a.1960 24,2 9,1 16,1 7,3 22,2 12,5 

- a. 2006 şi după  - 2,0 3,4 2,3 4,4 5,8 

Materialul pereţilor casei       

- saman, lut 11,5 3,7 46,5 29,5 71,9 58,7 

Sursa:  CBGC realizată de BNS 



 45 

91. Populația săracă din mediul rural este mai dezavantajată în ceea ce priveşte accesul la 

infrastructura fizică, utilităţi publice și condiții de locuit. Populaţia săracă din mediul rural 

continuă să utilizeze preponderent sobele pe cărbune și lemn pentru încălzire. Utilizarea altor 

tipuri de sisteme de încălzire (cazane, gaze naturale) necesită cheltuieli băneşti esențiale, care nu 

pot fi acoperite de gospodăriile casnice sărace. Doar circa 1% din sătenii săraci au sisteme de 

încălzire moderne. În același timp, doar 3% din gospodăriile rurale sărace dispun de WC în 

interiorul locuinței,  7,2% - de apă caldă , 9,0% - de baie sau duș. De asemenea, populația săracă 

din mediul rural are acces limitat la canalizare în interiorul locuinței (Figura 31). Doar 19,4% 

dintre sătenii săraci au canalizare în casă. Totodată, doar 30% din populaţia săracă din mediul 

rural are acces la conducta centrală de apă și circa 24% - la rețeaua de gaze naturale. Astfel, 

gospodăriile casnice sărace din mediul rural se confruntă cu limitări deosebit de severe cu 

privire la accesul la utilități publice și condiții de locuit decente. 

Figura 31. Asigurarea cu comodităţi comunale a gospodăriilor casnice rurale, % 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sursa:  CBGC realizată de BNS 

 

 Dotarea gospodăriilor casnice sărace cu bunuri de folosinţă îndelungată 

92. În anul 2014 a crescut nivelul de dotare a gospodăriilor casnice cu bunuri de folosință 

îndelungată. În comparație cu 2013 a crescut nivelul de dotare cu televizoare (de la 103 ână la 

105 bucăți la fiecare 100 gospodării casnice), cu frigidere (de la 88 până la 94 bucăți), cu maşini 

de spălat rufe (de la 72 până la 77 bucăți) (Figura 32). Totodată, nivelul de dotare al 

gospodăriilor cu unele bunuri de uz casnic este insufucientă. Doar 44 gospodării casnice din 100 

dispun de computere, 56 gospodării casnice din 100 sunt înzestrate cu aspiratoare, 77 gospodării 

casnice din 100 dispun de maşini de spălat rufe. 
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Figura 32. Nivelul de dotare al gospodăriilor casnice cu bunuri de folosință îndelungată, 2009-2014, bucăți la 100 

gospodării casnice 

Sursa:  CBGC realizată de BNS 

 

93. Cu toate că, nivelul de dotare al populației cu bunuri de folosință îndelungată a crescut 

comparativ cu anul precedent, decalajul între cei săraci și non-săraci este enorm. Dacă la 

fiecare 100 gospodării sărace revin doar 14 computere, atunci celor non-sărace le revin 48. În 

același timp, dacă fiecare 100 gospodării casnice sărace dispun de 20 aspiratoare și 49 maşini de 

spălat rufe, atunci gospodăriile non-sărace dispun de 60 aspiratoare și 80 maşini de spălat rufe. 

Decalaj mai mic între săraci și non-săraci este înregistrat la capitolul asigurării cu televizoare şi 

frigidere (Figura 33).  

Figura 33. Nivelul de dotare al gospodăriilor casnice cu bunuri de folosință îndelungată după nivelul de 

bunăstare, bucăți la 100 gospodării casnice 

Sursa:  CBGC realizată de BNS 
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94. Gospodăriile casnice sărace din din mediul rural sunt cel mai rău dotate cu bunuri de 

folosință îndelungată. Din 100 gospodării casnice sărace de la sate, doar 15 dispun de 

aspirator, 13 de computere și 7 de maşini de spălat rufe automat,  în timp ce în oraşele mari  50 

dispun de aspiratoare, 22 de computere și 52 de maşini de spălat rufe automat.  

Tabelul 14. Dotarea gospodăriilor casnice cu bunuri de folosință îndelungată, bucăți la 100 gospodării casnice 

 Total  Oraşe mari Oraşe mici Sate  

săraci 
non-

săraci 
săraci 

non-

săraci 
săraci 

non-

săraci 
săraci 

non-

săraci 

 Televizor 90 107 100 113 98 108 89 103 

 Frigider, congelator 74 97 100 100 89 99 69 94 

 Maşină de spălat rufe automat  12 50 52 86 24 60 7 29 

 Maşină de spălat rufe mecanică 37 30 21 7 37 25 38 44 

 Aspirator  20 60 50 83 32 69 15 45 

 Computer, notebook, planşetă 14 48 22 75 14 44 13 36 

 Cuptor cu microunde 8 26 36 37 2 25 8 21 

 Autoturism, microbuz personal 4 22 - 20 1 21 5 23 

Sursa: CBGC realizată de BNS 

95. Gospodăriile casnice sărace sunt dotate cu bunuri de folosință îndelungată mai uzate și 

mai puțin moderne. Ponderea gospodăriilor sărace care utilizează bunuri cu durata de 

expluatare mai mare de 5 ani este mai mare decît în cazul gospodăriilor non-sărace (Figura 34). 

Astfel, dacă ponderea gospodăriilor casnice sărace dotate cu frigidere cu durata de exploatare 

până la 5 ani a constituit 20,6%, atunci în cazul celor non-sărace această pondere a constituit 

28,3%. Aceeași tendință este înregistrată și pentru celelalte bunuri. 

Figura 34. Nivelul de asigurare cu bunuri de folosință îndelungată a gospodăriilor casnice în dependență de 

durata de exploatare și nivelul de bunăstare, % 

 

Sursa:  CBGC realizată de BNS 
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Concluzii şi recomandări 
 

96. În anul 2014 economia Republicii Moldova a înregistrat tendințe pozitive. Comparativ cu anul 

precedent volumul PIB-ului în termeni reali s-a majorat cu 4,6%. Au crescut veniturile și 

cheltuielile bugetului public național, s-au înregistrat evoluții pozitive în principalele sectoare 

ale economiei: industrie, agricultură, transport, comunicații etc., s-a intensificat activitatea de 

investiții. Inflația a fost moderată, prețurile de consum fiind în creștere cu 5,1% comparativ cu 

anul 2013. În ceea ce privește comerțul exterior, a crescut orientarea de export-import spre țările 

Uniunii Europene.  

97. Tendințele economice pozitive au avut impact benefic asupra nivelului de trai al populației. 

Salariul nominal mediu lunar a crescut în comparație cu 2013 cu 10,8% (în termeni reali 

creşterea a constituit 5,4 %), mărimea medie a pensiei s-a majorat cu 6,6% (în termeni reali – a 

crescut cu 1,4%). Au sporit veniturile disponibile nominale și cheltuielile de consum ale 

populației, iar  rata șomajului s-a redus.    

98. Creșterea veniturilor populaţiei a avut ca impact reducerea sărăciei. Rata sărăciei absolute a 

constituit 11,4 %, ceea ce este cu 1,3 p.p. mai puţin față de 2013. Numărul săracilor a constituit 

405,3 mii persoane, fiind cu 46 mii persoane mai puţin decât în anul precedent. Rata sărăciei 

extreme a constituit 0,1%, sau cu 0,2 p.p. mai puţin decât în 2013. Respectiv numărul celor 

extrem săraci a constituit circa 3,5 mii persoane și a diminuat cu circa 7 mii persoane pe 

parcursul anului 2014.  

99.  Republica Moldova a reușit să atingă toate Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului în 

domeniul reducerii sărăciei și eradicării foametei, stabilite pînă în 2015. Acestea au fost atinse 

încă din anul 2012, iar în anul 2014 țara a redus și mai mult nivelul de sărăcie. În contextul 

agendei de dezvoltare post-2015, Republica Moldova urmează să revizue complet țintele și 

indicatorii care vor fi asumaţi pentru următorii ani în domeniul reducerii sărăciei. La nivel 

naţional, este important de a stabili ţinte mai ambiţioase de viitor, în vederea alinierii 

standardelor de viaţă naţionale la cele europene.  

100. S-a redus gradul de inegalitate între diferite pături ale populației. Coeficientului Gini a 

constituit 0,2579 şi s-a micşorat cu 6,3% comparativ cu 2013. Deşi s-au înregistrat tendinţe de 

scădere a inegalităţii, decalaje de bunăstare dintre cei săraci şi bogaţi continuă să existe. 

Cheltuielile medii ale celor mai sărace 10% din populaţie sînt de circa 4,6 ori mai mici decît ale 

celor mai înstărite 10% din populaţie.  

101. O opțiune de politici pentru reducerea inegalităţii ar putea fi implementarea mecanismului 

de impozitare prin sporirea mărimii scutirii personale pe impozitul pe venit al persoanelor fizice, 
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pe de o parte, și redistribuirea veniturilor mari și foarte mari ale familiilor înstărite, pe de altă 

parte. Este recomandabil de a ajusta mărimea scutirii personale pe impozitul pe venit al 

cetățenilor la mărimea minimului de existență. Totodată, având în vedere posibilitățile 

financiare ale țării, este binevenit de a stabili un mecanism de ajustare treptată a acestor doi 

indicatori.  

102. Venitul disponibil mediu nominal pe cap de locuitor a constituit 1767,5 lei, fiind în 

creștere față de 2013 cu 5,1%. Această creștere a fost determinată de majorarea veniturilor din 

toate sursele de venit, în special din veniturile obținute din activitatea individuală agricolă (cu 

10,4%), pensii (cu 9,8%) și transferurile din afara țării (cu 7,0%). 

103. Principala sursă de venit pentru cetăținii Republicii Moldova rămâne a fi venitul din 

activitatea salariată. Ponderea acestuia în structura veniturilor disponibile a constituit circa 42%. 

Totodată, salariile din Moldova sunt cele mai mici comparativ cu țările din regiune (salariu 

mediu - 4172,0 lei pe lună sau 297,2 dolari SUA - la cursul de schimb oficial al BNM). Nivelul 

scăzut al salariilor a devenit un factor, ce a stimulat migrația forței de muncă peste hotare de-a 

lungul anilor. Începând cu 2009, s-a observat o creștere constantă a numărului de lucrători 

migranți,  iar în raport cu efectivul populației economic active aceștea au constituit 27,7%. 

104. Bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova este puternic dependentă de transferurile din 

afara țării. În structura veniturilor disponibile ale populației transferurile din afara țării  

constituie 17,6%. Impactul remitențelor asupra sărăciei este unul semnificativ. Acestea au 

determinat diminuarea ratei sărăciei absolute de 2,3 ori și au permis ieșirea din sărăcie a 540 mii 

cetățeni. Însă volumul transferurilor de peste hotare este direct dependent de factorii geo-

politici, de situația economică din țările unde muncesc lucrătorii migranți. În condițiile în care 

economia Moldovei depinde în proporție de 25% de volumul remitențelor, evoluțiile politice și 

social-economice din regiune se răsfrîng direct asupra economiei țării și asupra bunăstării 

populației. În context, sunt foarte importante politicile de orientare a mijloacelor băneşti ale 

lucrătorilor migranți în investiții în economia națională. Programele privind atragerea 

mijloacelor băneşti ale lucrătorilor migranți în dezvoltarea afacerilor în diferite sectoare ale 

economiei, care deja se implementează (PARE 1+1), urmează a fi extinse, astfel încît impactul 

acestora să fie mai major. 

105. Majorarea veniturilor a contribuit la creşterea cheltuielilor de consum. În 2014 cheltuielile de 

consum medii pe o persoană au constituit 1816,7 lei, fiind în creştere faţă de 2013 cu 2,3%. 

Există diferențe dintre posibilitățile financiare ale populaţiei rurale şi urbane, cheltuielile medii 

de consum ale populaţiei rurale fiind de 1,4 ori mai mici decât ale populaţiei urbane. Diferențe 

și mai mari există între gospodăriile casnice non-sărace și sărace. În 2014, gospodăriile casnice 

sărace au cheltuit de 2,2 ori mai puţin decât gospodăriile casnice non-sărace. Mai mult ca atît, 
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cheltuielile pentru produsele alimentare şi plata serviciilor comunale absorb mai mult de 3/4 

din volumul total al cheltuielilor gospodăriilor casnice sărace, ceea ce limitează accesul 

acestora la alte bunuri şi servicii necesare pentru o viaţă decentă.  Astfel, gospodăriile casnice 

sărace cheltuiesc de circa 3,1 ori mai puţin pentru achiziţionarea îmbrăcămintei şi încălţămintei, 

de circa 3,5 ori mai puţin pentru îngrijire medicală şi sănătate, și de circa 6,7 ori mai puţin 

pentru învăţământ. 

106. În mediul rural se înregistrează cel mai înalt nivel al sărăciei. În aceste localități rata 

sărăciei a constituit 16,4%, în timp ce în orașele mici – 8,4%, iar în orașe mari – 2,2%. Astfel, 

rata sărăciei în mediul rural a fost de 1,9 ori mai mare decât în orașe mici şi de 7,4 ori mai mare 

decât în orașele mari. În pofida faptului, că rata sărăciei rurale a avut tendință de scădere în 

2014 peste 335 mii de săteni încă se aflau sub pragul sărăciei. Acest număr alcătuiește circa 

80% din numărul total de săraci. 

107. Factorul de bază care cauzează nivelul înalt al sărăciei rurale este nivelul înalt de ocupare  a 

forţei de muncă în agricultură (peste 50% din populația ocupată rurală), ceea ce determină 

venituri mici și insuficiente pentru depășirea sărăciei. Salariu mediu în agricultură constituie  

2773,9 lei pe lună, ceea ce este cu 33,5% mai puțin decât media pe ţară. Astfel, se justifică 

concluzia că ocuparea forței de muncă în sectorul agricol, în parte, nu va putea rezolva 

problema sărăciei din mediul rural. Pe de altă parte, lucrătorii sectorului non-agricol și 

antreprenorii dispun de cele mai mari venituri și practic nu sunt afectați de sărăcie.  

108. În acest context, politicile în domeniul ocupării forței de muncă din mediul rural trebuie să 

fie orientate spre dezvoltarea activității non-agricole, inclusiv: 

- dezvoltarea businessului mic și mijlociu de prelucrare a producţiei agricole (carne, lapte, fructe, 

legume, struguri ș.a.); 

- dezvoltarea turismului rural, comerțului, construcțiilor și altor activități non-agricole; 

- renașterea artelor populare tradiționale și meşteşugurilor în sate; 

- sprijin pentru crearea și dezvoltarea întreprinderilor micro non-agricole în scopul prestării 

serviciilor în mediul rural; 

- extinderea experienţei în microcreditare a activităților non-agricole în detrimentul fondurilor 

bugetare și granturilor externe, punerea în aplicare a impozitării preferenţiale a activităților lor; 

- acordarea suportului informațional și serviciilor de consultanță, instruirea sătenilor în 

gestionarea activităților non-agricole. 

109. Un rol important în crearea condițiilor pentru reducerea sărăciei rurale îl au politicile de 

îmbunătățire a infrastructurii rutiere în zonele rurale. În context, este important de a fi 

implementate politicile de dezvoltare a sistemului de autostrăzi locale și de asigurare a 

localităţilor rurale cu căi de acces la rețeaua de autostrăzi naționale. Ca urmare, se va facilita 
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accesul fermierilor la piețele locale și străine; se vor îmbunătăți oportunitățile de dezvoltare a 

businessului turistic; vor apărea noi locuri de muncă, ce vor contribui la creșterea ocupării non-

agricole a forței de muncă; se va facilita accesul populației din mediul rural la obiecte cu 

destinaţie socială. 

110. Tendința de reducere a sărăciei este caracteristică pentru toate regiunile Republicii Moldova. 

În pofida faptului, că cea mai semnificativă reducere a sărăciei a avut loc în zona Sud, această 

zonă este cel mai mult expusă riscului de sărăcie. În 2014, în zona de Sud rata sărăciei a fost de 

1,1 ori mai mare decât în zona Centru, de 1,4 ori mai mare decât în zona Nord și de 6,4 ori mai 

mare decât în mun. Chișinău. În acest context, politicile de dezvoltare regională trebuie să țină 

cont de aceste constatări și în procesul de implementare a politicilor să existe abordări diferite, 

care ar contribui la reducerea inegalităţilor în dezvoltarea economică și socială, atât între zonele 

de dezvoltare, cât și în interiorul acestora. Politicile de dezvoltare regională ar trebui să ofere 

principiile de bază de orientare a politicilor în regiuni, să asigure focalizarea teritorială explicită 

a politicilor sectoriale, să ofere soluții și mecanisme care ar permite utilizarea potențialului și 

avantajelor regiunilor.  

111. Riscul de sărăcie crește odată cu creşterea numărului membrilor gospodăriilor casnice. Cele 

mai vulnerabile au fost gospodăriile formate din cinci şi mai multe persoane, rata de sărăcie a 

cărora a fost de 2,2 ori mai mare decât cea a gospodăriilor formate dintr-o singură persoană și de 

1,7 ori mai mare decât media pe țară. 

112. Rata sărăciei crește odată cu creșterea numărului de copii. Familiile cu 3 și mai mulți copii 

reprezintă cea mai vulnerabilă categorie a populației. Rata sărăciei pentru această categorie 

constituie 27,1%, ceea ce este de 2,9 ori mai mare decât în gospodăriile casnice cu un singur 

copil şi de 2,7 ori mai mare decât în gospodăriile casnice fără copii. Politicile de susținere a 

familiilor cu copii sunt esențiale pentru asigurarea bunăstării acestor familii. Indemnizațiile mici 

acordate familiilor cu copii nu permit ieşirea din sărăcie. Conform situaţiei la 01.01.2015, 

mărimea indemnizației lunare pentru îngrijirea copilului până la atingerea vârstei de 3 ani 

(pentru persoanele asigurate) a constituit 1096,96 lei, ceea ce este cu 12,7% mai puțin decât 

pragul sărăciei absolute. Deosebit de vulnerabile sunt familiile în care părinții nu sunt asigurați, 

nu au un loc de muncă. Pentru aceste familii, indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului 

până la atingerea vârstei de 1,5 ani a constituit 400 de lei. Această sumă este de 3,1 ori mai puţin 

decât pragul sărăciei absolute, dar şi cu 41,2% mai puțin decât pragul sărăciei extreme. Prin 

urmare, politica de protecție socială a copiilor împotriva sărăciei, în primul rând, trebuie să fie 

orientată spre ajustarea plăţilor sociale pentru familiile cu copii la cel puțin cu standardele 

minime de trai. 
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113. Riscul sărăciei pentru copiii din mediul rural este și mai mare. Din numărul total de copii 

care trăiesc în gospodăriile casnice sărace, 80,9% sunt copii din mediul rural. Totodată 

vulnerabilitatea copiilor crește din cauza lipsei părinților, care sunt plecați peste hotare. Lipsa 

părinţilor afectează negativ sănătatea emoţională şi reuşita copiilor în şcoală.  Adoptarea Legii 

nr. 140 din 14.06.2013 privind protecţia specială a copiilor care se află în situaţii de risc şi a 

copiilor separaţi de părinţi este un pas important în protecția acestor copii. Această lege creează 

oportunităţi pentru întreprinderea de măsuri concrete pentru protecţia copiilor care se află în 

situaţii de risc. 

114.  O altă grupă vulnerabilă a populației sunt pensionarii. Rata sărăciei în gospodăriile casnice 

conduse de pensionari constituie 14,6%, ceea ce este de 1,3 ori mai mult decât media națională. 

Vulnerabilitatea acestei categorii de persoane este datorată de mărimea mică a pensiilor, care 

reprezintă principala sursă de venit pentru acestă grupă a populației. După situaţia din 

01.01.2015, mărimea medie lunară a pensiei a constituit 1087,57 lei, ceea ce cu 19,0% mai puțin 

decât mărimea minimului de existenţă a pensionarilor și cu 13,4% mai puțin decât pragul 

sărăciei absolute. În acest context, politica de protecție socială a persoanelor în etate trebuie să 

includă majorarea mărimii pensiilor prin perfecţionarea sistemului de asigurare cu pensii și 

acordarea asistenței sociale a persoanelor cu venituri mai mici decât minimul de existență a unui 

pensionar. 

115. Deţinerea unui loc de muncă nu garantează menţinerea familiei deasupra pragului de sărăcie. 

Circa 25,5% din gospodăriile casnice conduse de salariații din sectorul agricol și 6,8% din 

gospodăriile casnice conduse de salariații din sectorul non-agricol sunt expuse riscului de 

sărăcie. Persistența sărăciei în rândul salariaților este cauzată în mare parte de mărimea scăzută 

a salariului minim garantat în sectorul real. Începând cu 01.05.2014 în toate sectoarele, cu 

excepția agriculturii și silviculturii, acesta a constituit 1650 de lei pe lună, iar în agricultură și 

silvicultură – 1560 lei pe lună. Aceste sume sunt, respectiv, cu 4,4% și cu 9,7% mai mici decât 

mărimea minimului de existență. În acest context, politicile de reducere a sărăciei în rândul 

salariaților necesită a fi orientate spre apropierea mărimii salariului minim garantat în sectorul 

real al economiei de mărimea minimului de existență. Totodată, pentru protejarea angajaților cu 

salarii mici din sectorul public, în elaborarea politicilor în domeniu, de asemenea, este necesar 

de a se ține cont de standardele minime de trai. În același timp, este recomandabil de a de a se 

ține cont de recomandările OIM privind sporirea raportului dintre mărimea salariului minim și 

salariul mediu lunar în economia națională. 

116. Un impact semnificativ asupra reducerii sărăciei l-au avut ajutorul social și ajutorul pentru 

perioada rece a anului, plăți pentru care se aplică mecanisme de determinare a eligibilității 

solicitantului prin testarea veniturilor. Ajutorul social a redus rata sărăciei absolute cu 0,7 p.p., 
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iar ajutorul pentru perioada rece a anului – cu 0,2 p.p. Adresabilitatea acestor plăți spre 

persoanele sărace este relativ bună. Circa 60,9% din totalul beneficiarilor de ajutor social și 

circa 46,3% din totalul beneficiarilor de ajutor pentru perioada rece a anului fac parte din 

categoria celor mai sărace persoane. În 2014 au fost implementate politici care au contribuit la 

incluziunea unui număr mai mare de beneficiari în sistem. Astfel, a fost mărit nivelul venitului 

minim garantat lunar, utilizat la determinarea mărimii ajutorului social. Comparativ cu lunile 

corespunzătoare ale anului 2013, nivelul venitului minim garantat lunar a fost majorat cu 40 lei, 

și a constituit în ianuarie-octombrie 2014 – 680 lei, iar din noiembrie 2014 - 720 lei. Totodată, 

în 2014 a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 821 pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, care  a permis de a 

extinde contingentul persoanelor cu  dreptul de a primi ajutor social și ajutor pentru perioada 

rece a anului. Cu toate acestea, în viitor, mai sunt necesare măsuri de consolidare a 

adresabilităţii pentru a exclude erorile din sistem.  La nivel național circa 22% din beneficiari de 

ajutor social nu se încadrează în categoria populației sărace (chintilele III, IV și V). Problema 

adresabilității este mai accentuată în orașele mari, unde aproape 63% din beneficiari fac parte 

din chintila III, persoane ce dispun de un venit per capita mai mare decît pragul sărăciei. 

Totodată, este necesar de a efectua ajustarea treptată a venitului minim garantat lunar de nivelul 

pragului sărăciei absolute. 

117. Educația joacă un rol important în asigurarea bunăstării societății. Cel mai mic risc de 

sărăcie este înregistrat în gospodăriile conduse de persoane cu studii superioare, iar cel mai înalt 

risc - în gospodăriile conduse de persoane fără studii. Nivelul de sărăcie al gospodăriilor casnice 

conduse de persoane fără studii depășește de 17,4 ori nivelul de sărăcie al gospodăriilor casnice 

conduse de persoane cu studii superioare. Totodată, circa 60% din familiile sărace din 

Republica Moldova sunt conduse de persoane cu studii medii incomplete și studii medii 

generale, și circa 37% - de persoane cu studii medii profesionale și de specialitate. Astfel, 

categoria familiilor sărace este formată preponderent din familiile conduse de persoane cu studii 

sub nivelul sau la nivelul studiilor medii profesionale și de specialitate. În context, politicile 

actuale care urmăresc incluziunea copiilor în sistemul de educație, promovarea educației 

calitative, corelarea domeniilor studiate/profesiilor obținute cu cererea de pe piața forței de 

muncă sunt primordiale pentru asigurarea bunăstării  populației. 

118. Populația din mediul rural și săracă are acces mai limitat atît la serviciile de educație, cît și la 

serviciile de sănătate. Cheltuielile medii per capita pentru educaţie ale gospodăriilor casnice 

sărace sunt de 6,7 ori mai mici decât în gospodăriile casnice non-sărace, iarcheltuielile medii per 

capita pentru serviciile medicale sunt de 3,5 ori mai mici pentru săraci. Pentru a îmbunătăți 

accesul la aceste servicii, sunt importante politicile de îmbunătățire a infrastructurii de transport, 
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de drumuri, a rețelei instituțiilor medicale, de promovare a cadrelor didactice și medicale și de 

sporire a încadrării populației rurale în sistemul de asigurare medicală obligatorie. 

119. Populaţia săracă trăieşte în condiții de locuit destul de dificile. Aproape jumătate din 

numărul familiilor sărace din orașele mari dispun de un spaţiu locativ mai mic de 9 m2, și circa 

20% din familiile sărace din sate trăiesc în case construite cu peste 50 de ani în urmă. În același 

timp, mediul rural este mai dezavantajat în ceea ce priveşte infrastructura fizică și utilităţile 

publice. Doar circa 1% din gospodăriile casnice rurale au sisteme de încălzire moderne, 3% 

dispun de WC în interiorul locuinței,  7,2% - de apă caldă , 9,0% - de baie sau duș. În același 

timp, doar 19,4% dintre sătenii săraci au canalizare în casă, 30% au acces la conducta centrală 

de apă și circa 24% - la rețeaua de gaze naturale. Astfel, gospodăriile casnice sărace din mediul 

rural se confruntă cu limitări deosebit de severe cu privire la accesul la utilități publice și 

condiții de locuit decente, politicile de dezvoltare a infrastructurii comunale rurale sunt foarte 

importante în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai ale populației rurale.  
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 ANEXE 

 

Anexa 1: Referințe metodologice privind calculul indicatorilor sărăciei 

În Republica Moldova calcularea indicatorilor sărăciei se efectuează de către Biroul Național 

de Statistică (BNS) în baza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC). CBGC este 

un studiu selectiv, care are drept scop determinarea multiaspectuală a nivelului de trai al populaţiei 

prin prisma veniturilor, cheltuielilor, consumului, condiţiilor de trai, precum și a indicatorilor 

referitori la educaţie, sănătate, activitate economica, etc. Anual CBGC include un eşantion net de 

peste 9700 gospodării. Eşantionul este reprezentativ la nivel naţional, pe medii de reşedinţă şi pe 

zone statistice: Nord, Centru, Sud şi mun. Chişinău. Datele obţinute din CBGC permit calcularea 

indicatorilor profilurilor sărăciei, precum și evaluarea impactului politicilor şi programelor orientate 

spre reducerea sărăciei populaţiei ţării. 

Metodologia actuală de calcul a indicatorilor sărăciei a fost elaborată în 2006. În conformitate 

cu recomandările internaţionale metodologia de calcul a indicatorilor privind sărăcia urmează a fi 

revizuită periodic, pentru a fi ajustată realităţilor economice existente. În acest sens, metodologia 

actuală necesită unele ajustări, confirmate de valorile mici ale ratei, profunzimii și severităţii 

sărăciei extreme. În acest sens, apare o necesitate obiectivă de a îmbunătăți metodologia de 

măsurare a bunăstării populației, de a include indicatorii ce caracterizează starea de excluziune 

socială, de a implementa cercetarea EU-SILC, în conformitate cu experienţa țărilor UE și cu 

angajamentele asumate în cadrul Acordului de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea 

Europeană. 

Calcularea indicatorilor sărăciei se efectuează prin compararea nivelului consumului 

gospodăriilor casnice cu un anumit prag al sărăciei. În cazul în care cheltuielile de consum ale 

gospodăriei casnice sunt sub pragul sărăciei, atunci această gospodărie casnică și membrii acesteia 

sunt considerați săraci.  

Pragul sărăciei extreme reprezintă valoarea monetară a coșului alimentar lunar, al cărui 

conținut asigură un consum caloric minim egal cu 2282 Kcal pe zi, ajustat la adult echivalent. În 

2014 valoarea pragului sărăciei extreme a constituit 679,8 lei. Acesta a fost obţinut prin înmulțirea 

valorii pragului sărăciei extreme din 2013 (646,8 lei) cu Indicele Prețurilor de Consum mediu anual 

– 105,1%. 

Pragul sărăciei absolute – valoarea lunară a cheltuielilor de consum necesară pentru 

satisfacerea nevoilor umane minime în produse alimentare, bunuri și servicii. Valoarea pragului 
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sărăciei absolute pentru 2014 s-a obținut prin înmulțirea valorii pragului sărăciei absolute pentru 

2013 (1196 lei ) cu Indicele Prețurilor de Consum mediu anual – 105,1%. 

Rata sărăciei se determină ca ponderea populației cu cheltuieli de consum pe persoană mai 

mici decît pragul sărăciei. 

Profunzimea sărăciei reflectă „distanțierea” medie a celor săraci de la pragul sărăciei. Acest 

indicator determină valoarea medie a resurselor lipsă (în procente faţă de valoarea pragului 

sărăciei), necesare pentru fiecare membru al gospodăriei casnice sărace pentru depășirea stării 

sărăciei cu condiţia direcționării resurselor financiare în exclusivitate celor săraci. 

Severitatea sărăciei caracterizează gradul de inegalitate între cei săraci. Specificul calculului 

indicatorului severităţii sărăciei constă în faptul, că la formarea valorii calitative a indicatorului 

severității sărăciei se majorează semnificativ „ponderea” celor mai sărace persoane. Astfel se 

manifestă sensibilitatea considerabilă al acestui indicator la inegalitatea între cei săraci, ce ne 

permite de a-l interpreta ca severitatea sărăciei.  
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Anexa 2: Date statistice 

 
Tabelul А1. Resursele şi utilizările produsului intern brut în a. 2014 (calcule semidefinitive) 

 
Preţurile 

curente, 

mln. lei 

Modificări 

faţă de anul 

2013 (+/-), 

%  

Structura 

PIB, % 

Contribuţia la 

creşterea/ 

descreşterea 

PIB (+/-), % 

 Resurse 

Valoarea adăugată  brută- total 94228 5,2 84,3 4,4 

Bunuri 30359 7,6 27,2 2,1 

din care:     

- agricultura, economia vânatului, silvicultura; 

pescuitul şi piscicultura 14112 8,2 12,6 1,0 

- industria 16247 7,4 14,6 1,1 

Servicii 66077 4,2 59,1 2,5 

din care:     

-  construcţii                                            3965 10,6 3,5 0,4 

- comerţ cu ridicata şi cu amănuntul 15133 6,1 13,5 0,8 

- transporturi şi comunicaţii                      11001 3,4 9,8 0,3 

Serviciile intermediarilor financiari indirect 

măsurate -2208 x - 2,0 -0,2 

Impozite nete pe produse (impozite minus 

subvenții) 17529 1,5 15,7 0,2 

PRODUSUL INTERN BRUT 111757 4,6 100,0 4,6 

 Utilizări 

Consumul final - total 123358 2,4 110,4 2,6 

Formarea brută de capital 29056 7,2 26,0 1,9 

Exportul net de bunuri şi servicii -40656 x 36,4 0,2 

Exportul de bunuri şi servicii 46533 1,1 41,6 0,5 

Importul de bunuri şi servicii (-) 87189 0,4 78,0 0,3 

 Sursa:BNS   

 
Tabelul А 2. Indicatorii sărăciei, 2009-2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Pragul absolut al sărăciei (lei) 945,9 1015,9 1093,1 1143,4 1196,0 1257,0 

Rata sărăciei absolute 26,3 21,9 17,5 16,6 12,7 11,4 

Profunzimea sărăciei absolute 5,9 4,5 3,2 2,9 2,0 1,5 

Severitatea sărăciei absolute 2,0 1,4 1,0 0,8 0,5 0,3 

       

Pragul sărăciei extreme (lei) 511,5 549,4 591,2 618,4 646,8 679,8 

Rata sărăciei extreme 2,1 1,4 0,9 0,6 0,3 0,1 

Profunzimea sărăciei extreme 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 

Severitatea sărăciei extreme 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sursa: BNS 

Tabelul А 3. Rata sărăciei, 2009-2014 

 Rata sărăciei absolute, % Rata sărăciei extreme, % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 

populaţie 
26,3 21,9 17,5 16,6 12,7 11,4 2,1 1,4 0,9 0,6 0,3 0,1 

        inclusiv:             

Mediul urban 12,6 10,4 7,4 8,2 4,6 5,0 1,1 0,4 0,2 0,2 - 0,1 

Oraşe mari 7,0 7,3 4,2 4,3 1,0 2,2 0,6 0,4 0,0 0,2 - - 

Oraşe mici 19,7 14,2 11,3 13,0 9,1 8,4 1,8 0,3 0,4 0,2 - 0,1 

Mediul rural 36,3 30,3 25,0 22,8 18,8 16,4 2,9 2,1 1,4 0,8 0,4 0,1 

Sursa: BNS 
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Tabelul А 4. Profunzimea şi severitatea sărăciei, 2009-2014 

 Indicele profunzimii sărăciei, % Indicele severităţii sărăciei, % 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total populaţie 5,9 4,5 3,2 2,9 2,0 1,5 2,0 1,4 1,0 0,8 0,5 0,3 

        inclusiv:             

Mediul urban 2,8 1,8 1,1 1,3 0,7 0,5 1,0 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 

Oraşe mari 1,5 1,3 0,5 0,7 0,1 0,3 0,5 0,3 0,1 0,2 0,0 0,1 

Oraşe mici 4,3 2,5 1,8 1,9 1,4 0,8 1,5 0,6 0,5 0,5 0,3 0,1 

Mediul rural 8,2 6,5 4,8 4,1 3,1 2,3 2,7 2,1 1,4 1,2 0,8 0,5 

Sursa: BNS 
 

Tabelul А 5. Rata sărăciei în funcţie de principalele caracteristici ale GC, 2009-2014 

 Rata sărăciei 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mediul de reşedinţă       

Urban  12,6 10,4 7,4 8,2 4,6 5,0 

Rural 36,3 30,3 25,0 22,8 18,8 16,4 

Total 26,3 21,9 17,5 16,6 12,7 11,4 

Mărimea gospodăriei       

1 persoană 29,7 20,0 15,6 14,1 9,8 9,0 

2 persoane 22,5 16,8 15,4 13,5 11,2 10,7 

3 persoane 18,3 19,4 13,1 11,8 9,6 7,6 

4 persoane 22,8 19,0 16,4 15,8 9,7 11,1 

5 şi mai multe persoane 41,7 35,0 28,0 28,6 25,5 19,5 

Total 26,3 21,9 17,5 16,6 12,7 11,4 

Componenţa gospodăriei7       

Gospodării cu 1 copil 23,8 20,0 13,5 14,8 10,4 9,3 

Gospodării cu 2 copii 27,5 24,6 21,4 18,5 12,7 13,7 

Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii  50,8 39,1 36,9 34,6 34,6 27,1 

Gospodării fără copii 24,0 19,7 16,0 14,7 11,3 10,2 

Total 26,3 21,9 17,5 16,6 12,7 11,4 

Vîrsta capului gospodăriei       

pînă la 30 ani 15,1 13,4 10,9 9,0 7,0 4,2 

30-39 ani 22,6 17,9 17,2 13,7 12,6 9,3 

40-49 ani 24,2 21,8 17,0 16,1 12,3 11,1 

50-59 ani 25,0 22,4 15,5 15,0 11,9 11,6 

60-64 ani  24,7 18,2 14,7 19,0 10,8 13,4 

65 ani şi peste 39,6 30,2 25,6 23,7 18,0 14,8 

Total 26,3 21,9 17,5 16,6 12,7 11,4 

Nivelul de educaţie al capului gospodăriei       

Studii superioare 4,1 4,8 3,1 2,2 0,7 1,7 

Studii medii profesionale şi de specialitate 22,4 17,5 12,5 13,6 10,7 9,7 

Studii medii generale 24,8 23,1 19,6 16,3 14,1 12,0 

Studii medii incomplete sau primare 46,7 39,1 33,8 30,1 24,1 21,1 

Fără studii 57,0 53,5 34,1 34,3 40,8 29,6 

Total 26,3 21,9 17,5 16,6 12,7 11,4 

Statutul socio-economic al gospodăriei       

Salariaţi în sectorul agricol 48,1 44,9 32,4 37,1 31,3 25,5 

Salariaţi în sectorul non-agricol 12,3 10,1 7,6 6,9 5,9 6,8 

                                                 
7 Gospodării cu copii au fost considerate gospodăriile în componenţa cărora sunt copii în vîrstă de pînă la 16 ani. 
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 Rata sărăciei 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Lucrători pe cont propriu în sectorul agricol 47,0 36,5 33,6 27,8 21,7 19,8 

Pensionari 35,6 28,1 22,3 22,6 14,7 14,6 

Alte 16,1 12,7 14,5 12,7 11,7 7,3 

Total 26,3 21,9 17,5 16,6 12,7 11,4 
Sursa: BNS 

Tabelul А 6. Structura populaţiei sărace în funcţie de principalele caracteristici ale GC, 2009-2014 

 Structura populaţiei sărace, % 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mediul de reşedinţă  

Urban  20,2 20,0 17,9 20,9 15,6 18,7 

Rural 79,8 80,0 82,1 79,1 84,4 81,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mărimea gospodăriei  

1 persoană 9,5 8,7 9,0 9,1 9,2 9,2 

2 persoane 18,6 17,2 20,6 20,5 23,5 27,2 

3 persoane 16,2 20,7 17,7 15,2 17,2 13,7 

4 persoane 21,9 21,3 21,7 22,8 16,9 21,3 

5 şi mai multe persoane 33,9 32,1 30,9 32,4 33,2 28,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Componenţa gospodăriei8  

Gospodării cu 1 copil 23,5 23,8 19,5 21,8 20,2 18,9 

Gospodării cu 2 copii 20,3 20,1 21,0 19,9 15,1 19,9 

Gospodării cu 3 şi mai mulţi copii  12,1 11,9 12,4 12,4 16,3 12,0 

Gospodării fără copii 44,1 44,3 47,1 45,9 48,5 49,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vîrsta capului gospodăriei  

pînă la 30 ani 4,5 6,7 4,7 4,1 3,8 2,6 

30-39 ani 15,3 17,5 16,3 14,2 15,5 12,5 

40-49 ani 22,2 23,7 21,8 20,0 21,8 19,6 

50-59 ani 23,8 24,3 23,4 23,2 23,6 27,0 

60-64 ani  6,1 9,2 7,8 12,5 10,2 12,9 

65 ani şi peste 28,1 18,4 26,0 26,0 25,1 25,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nivelul de educaţie al capului 

gospodăriei 
 

Studii superioare 2,3 3,4 2,8 2,0 1,0 2,4 

Studii medii profesionale şi de 

specialitate 
37,1 34,3 29,7 34,3 35,1 37,0 

Studii medii generale 15,3 18,1 19,8 17,4 20,5 18,5 

Studii medii incomplete sau 

primare 
42,6 42,0 45,3 44,2 41,4 41,0 

Fără studii 2,6 2,2 2,3 2,0 2,0 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Statutul socio-economic al 

gospodăriei 
 

Salariaţi în sectorul agricol 10,8 13,1 10,9 12,9 15,1 12,1 

Salariaţi în sectorul non-agricol 16,6 16,2 15,3 14,5 15,8 20,5 

Lucrători pe cont propriu în 

sectorul agricol 
25,0 26,9 21,9 18,3 15,8 15,7 

Pensionari 37,5 35,7 37,0 40,2 34,7 38,7 

Alte 10,1 8,1 14,8 14,2 18,6 13,0 

                                                 
8 Gospodării cu copii au fost considerate gospodăriile în componenţa cărora sunt copii în vîrstă de pînă la 16 ani. 
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 Structura populaţiei sărace, % 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Sursa: BNS 

 

 

 

 

 

 
Tabelul А7. Venitul disponibil mediu pe o persoană după medii în anii 2013-2014 

 Total Urban Rural 

2013 2014 

2014 în 

% faţă 

2013 

2013 2014 

2014 în 

% faţă 

2013 

2013 2014 

2014 în 

% faţă 

2013 

Total venituri disponibile 1681,4 1767,5 105,1 2046,3 2111,1 103,2 1406,1 1505,7 107,1 

    inclusiv:          

Activitatea salariată 700,0 735,0 105,0 1100,1 1139,0 103,5 398,2 427,2 107,3 

Activitatea individuală 

agricolă  152,7 168,5 110,4 22,6 32,7 144,7 250,9 272,0 108,4 

Activitatea individuală non-

agricolă 115,8 116,5 100,6 155,9 153,0 98,1 85,6 88,7 103,6 

Venit din proprietate 3,3 1,9 57,8 6,1 3,6 59,0 1,2 0,5 41,7 

Prestaţii sociale 334,1 357,9 107,1 379,6 408,6 107,6 299,8 319,2 106,5 

- pensii 282,8 310,5 109,8 325,7 346,8 106,5 250,4 282,9 113,0 

-  îndemnizaţii pentru copii 13,1 16,2 123,7 18,0 23,4 130,0 9,4 10,7 113,8 

- compensaţii 0,2 - - 0,4 - - 0,1 - - 

- ajutor social 9,5 4,9 51,6 2,7 2,3 85,2 14,6 6,9 47,3 

Alte venituri 375,4 387,7 103,3 381,9 374,1 98,0 370,5 398,1 107,5 

din care transferuri  

             din afara ţării 291,2 311,7 107,0 250,9 257,6 102,7 321,6 352,9 109,7 

Sursa: CBGC furnizată de BNS 

 

Tabelul А 8. Venitul disponibil mediu lunar pe o persoană  (sărăcia absolută), lei, 2014 

 Total Orașe mari Orașe mici Sate 

săraci 
non-

săraci 
săraci 

non-

săraci 
săraci 

non-

săraci 
săraci 

non-

săraci 

Venit disponibil - total 965,61 1870,94 1182,41 2400,25 1008,63 1858,44 946,08 1615,19 

Venit din activitatea 

salariată 
295,43 791,69 555,35 1515,81 400,04 727,74 262,73 459,33 

Venit din activitatea 

individuală agricolă 165,44 168,92 4,52 3,13 62,86 69,78 192,31 287,53 

Venit din activitatea 

individuală non-agricolă 29,52 127,76 113,16 162,92 4,41 154,70 29,29 100,38 

Prestaţii sociale 310,70 363,94 440,87 379,86 367,10 449,18 293,61 324,24 

   pensii 268,43 315,97 417,95 315,24 321,37 388,53 250,89 289,21 

   indemnizaţii pentru copii 10,67 16,90 5,86 31,49 6,84 14,89 11,61 10,47 

   ajutor social 12,13 3,99 - 0,40 20,47 3,32 11,34 6,01 

Alte venituri 164,53 416,54 68,51 333,53 174,22 454,81 168,14 443,07 

din care transferuri din afara 

ţării 
119,45 336,53 11,16 196,08 118,23 358,58 125,65 397,39 

Sursa: CBGC furnizată de BNS 

 

Tabelul А 9. Populaţia de 15 ani şi peste după relaţia cu piaţa forţei de munca şi aflată la lucru sau în 

căutare de lucru în străinătate, după ţări de destinaţie (media anuală mii pers.) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Populaţia activă 1357,2 1313,9 1302,8 1265,3 1235,4 1257,5 1214,5 1235,8 1232,4 
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Migranţii - toate ţările 310,1 335,6 309,7 294,9 311,0 316,9 328,3 332,5 341,9 

- Grecia 6,1 5,2 2,5 3,0 2,5 2,4 2,1 1,6 2,0 

- Israel 3,4 4,9 8,0 8,4 8,2 6,4 7,9 7,1 8,4 

- Italia 54,7 62,4 55,4 54,8 58,6 58,4 54,8 50,7 49,6 

- Portugalia 9,6 7,4 5,6 6,4 5,1 4,4 3,2 4,1 2,0 

- România 4,5 3,6 2,1 2,4 2,3 2,4 3,0 3,5 3,8 

- Rusia 192,5 210,8 191,1 177,2 191,9 204,8 223,4 223,6 232,8 

- Turcia 12,4 10,7 7,9 8,4 9,0 7,4 5,8 7,5 7,5 

- Ucraina 8,3 10,2 10,9 8,6 6,5 5,1 3,9 5,4 4,4 

- Alte ţări 18,6 20,3 26,3 25,6 26,9 25,6 24,1 28,9 31,4 

Raportul numărului migranţilor 

cu efectivul populaţiei active 22,9 25,5 23,8 23,3 25,2 25,2 27,0 26,9 27,7 

Sursa: BNS 

  

 

Tabelul А 10. Cheltuielile de consum medii pe cap de locuitor după medii în anii 2013-2014 
 Total Urban Rural 

2013 2014 

2014 în 

% faţă 

2013 

2013 2014 

2014 

în % 

faţă 

2013 

2013 2014 

2014 în 

% faţă 

2013 

Total cheltuieli de consum 1775,8 1816,7 102,3 2121,9 2135,7 100,7 1514,6 1573,7 103,9 

inclusiv:          

Produse alimentare 760,9 796,1 104,6 868,4 898,7 103,5 679,8 717,9 105,6 

Încălţăminte, îmbrăcăminte 183,7 193,1 105,1 194,4 208,7 107,4 175,6 181,3 103,2 

Întreţinerea şi dotarea 

locuinţei 405,2 408,1 100,7 500,5 492,1 98,3 333,4 344,0 103,2 

Îngrijire medicală şi 

sănătatea 100,9 102,4 101,5 115,7 114,5 99,0 89,7 93,2 103,9 

Transport şi comunicaţii 157,6 157,7 100,1 207,5 202,0 97,3 120,1 123,8 103,1 

Învăţământ 15,1 13,2 87,4 20,8 19,3 92,8 10,8 8,5 78,7 

Diverse 152,5 146,3 95,9 214,7 200,4 93,3 105,5 105,1 99,6 

Sursa: CBGC furnizată de BNS 

 

Tabelul А 11. Ponderea cheltuielilor pentru produsele alimentare în cheltuielile de consum 

în ţările UE (anul 2010) şi Republica Moldova 

Ţara % Ţara % 

Olanda 16,1 Italia 23,5 

Germania 16,3 Spania 23,5 

Luxemburg 16,4 Portugalia 23,7 

Suedia 16,5 Polonia 24,8 

Danemarca 16,8 Grecia 25,6 

Finlanda 17,2 Republica Cehă 25,6 

Austria 17,8 Estonia 25,9 

Slovenia 18,1 Slovacia 26,8 

Belgia 19,6 Croaţia 27,5 

Irlanda 20,1 Malta 29,2 

Cipru 20,8 Letonia  29,8 

Franţa 21,3 România 32,5 

Ungaria 21,8 Lituania 33,0 

Marea Britanie 21,9 Bulgaria 33,4 

State UE 21,9 Republica Moldova 43,9* 

Nota: * 2014 г. 
Sursa: Baza de Date Eurostat 
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Tabelul  А 12. Accesul GC la principalele tipuri de comodităţi comunale, % 

 Oraşe mari Oraşe mici Sate  

săraci 
non-

săraci 
săraci 

non-

săraci 
săraci non-săraci 

Sursa alimentare  cu apă:       

- аpeduct  100,0 99,3 73,5 81,7 30,1 43,5 

- făntână  - 0,7 26,5 17,9 67,8 55,0 

- alta - - - 0,4 2,2 1,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Apă fierbinte:       

- aprovizionare centralizată 32,4 36,0 - 0,1 - 0,02 

- gaz, încălzitor  electric 25,1 54,1 22,1 60,6 4,4 26,4 

- titan pe lemne,cărbune - 0,03 1,6 1,5 2,8 4,2 

- lipseşte  42,5 9,9 76,3 37,8 92,8 69,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Utilizare de gaz:       

- central  73,8 88,7 45,8 77,4 23,5 38,8 

- butelie  1,7 5,5 53,3 22,2 70,4 60,1 

- lipseşte 24,5 5,8 0,9 0,4 6,1 1,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Incălzire:       

- reţea publică 71,6 71,0 0,6 3,5 0,5 0,8 

- reţea autonomă 17,4 21,3 7,4 45,4 0,4 4,6 

- sobă cu gaz natural - 1,4 5,5 2,7 0,2 1,1 

- sobă cu lemne şi cărbune 9,1 6,0 77,9 44,8 98,8 93,2 

- incălzire electrică 2,0 0,3 8,5 3,5 0,1 0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Sistema de canalizare:       

- reţea publică 97,7 96,0 20,8 46,8 1,1 2,4 

- sistem propriu 2,3 3,5 40,8 37,8 18,3 43,2 

- lipseşte - 0,5 38,4 15,4 80,6 54,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Gr. sanitar/WC:       

- în interior 96,0 94,5 28,3 57,7 2,8 13,6 

- în afară locuinţei 4,0 5,5 71,7 42,3 97,2 86,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100, 0 

Baie sau duş 96,0 94,6 32,0 70,9 9,0 34,4 

Electricitate 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 

Telefon  98,3 94,2 82,1 92,0 71,2 88,6 
Sursa: CBGC furnizată de BNS 

 


