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Un ghid modern de politică socială defi neşte 
statul social astfel: “Un stat social este acela, ce se 
bazează pe o economie de piaţă socială, pe valori-
fi carea stimulentelor şi a forţelor motrice ale aces-
teia”[1].

Luând în considerare această caracteristică, 
constatăm că la nivel de stipulare constituţională 
Republica Moldova îşi autentifi că devotamentul 
vizavi de ideea statului social (deşi sintagma pro-
priu-zisă lipseşte din textul Constituţiei). Or, Legea 
Supremă a ţării, în articolul 126, prevede:

(1) Economia Republicii Moldova este o eco-
nomie de piaţă, de orientare socială, bazată pe pro-
prietatea privată şi pe proprietatea publică, antrena-
te în concurenţă liberă.

(2) Statul trebuie să asigure: sporirea număru-
lui de locuri de muncă, crearea condiţiilor pentru 
creşterea calităţii vieţii..

Astfel, articolul dat cuprinde, în deplină armo-
nie cu defi niţia propusă, constituentul primordial 
al unui stat social, anume “economia de piaţă de 
orientare socială”. 

În afară de aceasta, art. 47 al Constituţiei pri-
vind „Dreptul la asistenţă şi protecţie socială” cu-
prinde atât obligaţiunile statului vizavi de asigura-
rea unui nivelul de trai decent al cetăţenilor, cât şi 
dreptul cetăţenilor de a fi  asiguraţi împotriva riscu-
rilor de bază ale vieţii. Aici se stipulează:

„(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca 
orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i 
asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, 
cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngriji-
rea medicală, precum şi serviciile sociale necesare.

(2) Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: 
şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrâneţe sau 
în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de sub-

zistenţă, în urma unor împrejurări independente de 
voinţa lor”.

Pentru Republica Moldova, oportunitatea ale-
gerii modelului de stat social este condiţionată de 
mai mulţi factori: 

• Atractivitatea experienţei externe. Modelul 
unui stat social este de mult propriu unor ţări ca: 
Germania, Austria, Franţa, ţările Europei de Nord. 
Atragerea atenţiei asupra faptului că toate acestea 
sunt ţări prospere, cu standarde înalte de viaţă ar fi , 
cu siguranţă, superfl uă.

• Statul social se distinge printr-un înalt grad 
de responsabilitate economico-socială faţă de ce-
tăţenii săi, ceea ce sporeşte substanţial congruenţa 
dintre ideea acestui tip de stat şi practica istorică de 
odinioară, fi xată în mentalitatea societăţii moldave. 
Trecutul istoric al ţării a fost marcat de un model 
etatist-centralizat al politicii sociale, caracterizat 
de faptul că toate bunurile sociale erau recepţionate 
nemijlocit de la stat. Era un model paternalist, care 
determina rigid atât comportamentul omului în sfe-
ra socială, cât şi setul de servicii sociale, ce trebuiau 
sau puteau fi  oferite. Pe lângă alte imperfecţiuni ale 
modelului dat, principala consta în efectul lui asupra 
mentalităţii sociale.  Formarea şi conservarea unui 
spirit de întreţinut social era un produs al acestui 
sistem. Reminiscenţele unui astfel de spirit,  care nu 
avea cum să dispară în doar un deceniu, obişnuin-
ţa unei considerabile părţi a populaţiei de a conta 
exclusiv sau preponderent pe ajutorul guvernămân-
tului determină atractivitatea statului social pentru 
cetăţenii ţării noastre ca model de dezvoltare. 

• Pe fundalul unui dezastru economic şi al unei 
debandade sociale, care acompaniază, de cele mai 
multe ori, perioadele de tranziţie, statul este obli-
gat să asigure promovarea reformelor sociale în 
aşa mod încât să devină un garant al continuităţii 
schimbărilor spre bine.

• Actualmente, dat fi ind vectorul de integrare 
europeană a R. Moldova, modelul ei de organizare 
social-economică ar trebui inspirat, bineînţeles în 
măsura posibilităţilor, de practicile şi particularită-
ţile  Modelului Social European – formula europea-
nă a statului social.   

Există, de fapt, trei accepţiuni principale ale 
ceea ce ţine de obligaţiile unui stat social:

1. Furnizarea serviciilor sociale de către stat.
2. Responsabilitatea primară pentru bunăsta-

rea cetăţenilor. Această responsabilitate  este com-
prehensivă, deoarece sunt luate în considerare toate 
aspectele bunăstării (o “reţea de securitate” nu este 
sufi cientă, la fel şi standardele minime). Ea este 
universală, căci acoperă fi ecare persoană, reieşind 
din calitatea de cetăţean a acesteia.  
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3. Furnizarea bunăstării în societate. În mul-
te state sociale, mai ales din Europa Continentală, 
bunăstarea nu este întru totul aprovizionată de stat, 
ci de o combinaţie dintre serviciile independente, 
voluntare, mutuale şi cele guvernamentale. Furni-
zorul funcţional poate fi  guvernul, o agenţie sau o 
companie sponsorizată de stat, o corporaţie privată, 
organizaţii de caritate sau alte forme de  organisme 
nonprofi t. 

Aşa cum vedem, în ordinea expunerii de mai 
sus, fi ecare accepţiune este mai detaliată şi mai ge-
neroasă decât precedenta. Dacă prima prevede doar 
„furnizarea serviciilor sociale”, apoi a doua intro-
duce criteriile comprehensivităţii şi universalităţii, 
iar a treia  lărgeşte considerabil numărul actorilor 
antrenaţi în acordarea serviciilor sociale. În esenţă, 
totuşi toate trei defi niţii au un nomitor comun: sta-
tul social se ocupă de bunăstarea cetăţenilor. De aici 
rezultă şi o altă denumire populară a statului social 
– statul bunăstării sau welfare state. În această ipos-
tază,  o caracteristică certă a oricărui stat social este 
lupta cu sărăcia şi asigurarea unui nivel minim ga-
rantat de bunăstare. În Moldova sărăcia se prezintă, 
aşa cum se întâmplă, de obicei, în toate ţările, ca un 
fenomen multidimensional, constând din:

- nivel redus de venituri, consum şi ocupare a 
forţei de muncă;

- alimentaţie insufi cientă sau de calitate proas-
tă;

- stare precară a sănătăţii;
- acces limitat la educaţie; 
- participare limitată la luarea deciziilor; 
- lipsa mijloacelor de abilitare personală, refl ec-

tată în posibilitatea limitată de a infl uenţa propriul 
nivel de trai.

Totuşi,  tocmai sărăcia materială, în forma ei 
cea mai elementară, a fost şi rămâne impedimen-
tul numărul unu pentru devenirea statului social 
în Moldova. Cu regret, lupta cu sărăcia a devenit 
în Moldova o preocupare ofi cială a statului doar 
după anul 1997, iar printr-un concurs nefericit de 
circumstanţe criza fi nanciară din Rusia din 1998 a 
făcut cifrele sărăciei moldoveneşti, pur şi simplu, 
să explodeze. Au urmat două documente interimare 
de reducere a sărăciei (din 2000 şi 2002), precum 
şi programul guvernului pentru anii 2001-2005 
“Renaşterea economiei – renaşterea ţării”, ultimul 
prevăzând o activă şi cuprinzătoare politică socia-
lă. Oricum, se cere menţionat faptul că aniversa-
rea a 15 ani de independenţă a Republicii Moldo-
va marchează şi ultimul an din programul mediu 
al celui mai important document socioeconomic al 
Republicii Moldova din ultima perioadă, document, 
care, practic, sinonimizează cu dezvoltarea statului 

social în ţară prin prisma luptei cu sărăcia – SCERS 
(2004-2006). Acest program este  focalizat  spre 
“creşterea nivelului calităţii vieţii populaţiei, ame-
liorarea protecţiei sociale a celor mai sărace catego-
rii de cetăţeni, inclusiv spre dezvoltarea sistemului 
de garanţii sociale, crearea noilor locuri  de muncă, 
în special, pentru cei săraci, asigurarea accesibilită-
ţii serviciilor medicale calitative, constituirea unui 
capital uman, apt de performanţă prin dezvoltarea 
învăţământului şi a ştiinţei”.  Timp de doi ani, în 
cadrul SCERS au fost obţinute rezultate impună-
toare, pe care le vom trece pe scurt în revistă, aces-
tea fi ind, în mare, simptomele mult-aşteptate ale 
asanării socioeconomice a ţării şi ale evoluţiei spre 
un stat social. 

În domeniul educaţiei. Republica Moldova a 
aderat la Procesul de la Bologna, axat pe sisteme 
de performanţă şi calitate europene. Astfel, pe par-
cursul ultimilor doi ani, a fost revizuită şi ajus-
tată baza legislativ-normativă, iar mecanismul de 
constituire a învăţământului superior a fost axat 
pe cel european, structurat în două cicluri univer-
sitare. S-a ofi cializat implementarea obligatorie 
în instituţiile de învăţământ superior a Sistemului 
European de Credite Transferabile. A fost introdus 
Suplimentul la Diplomă, model unic european, 
completat în limba ofi cială a statului şi în limba 
engleză şi eliberat obligatoriu fi ecărui absolvent, 
începând cu promoţia anului 2005. De asemenea, a 
fost elaborat proiectul legii învăţământului secun-
dar general, care obligă părinţii să asigure copiilor 
frecventarea şcolii. În decembrie 2005 erau neşco-
larizaţi 157 de copii. Cu suportul Băncii Mondiale, 
a fost pregătit proiectul “O educaţie de calitate în 
mediul rural din Moldova”. Proiectul are următoa-
rele obiective:

1) îmbunătăţirea calităţii educaţiei în şcolile de 
la sate;

2) sporirea efi cienţei în utilizarea resurselor;
3) fortifi carea capacităţilor de planifi care şi 

monitorizare în educaţie.
Implementarea proiectului, în valoare de 10 

mln.dolari SUA, a început în iulie 2006. 
În domeniul ocrotirii sănătăţii. Cu începere de 

la 1 ianuarie 2004 a fost introdusă asigurarea me-
dicală obligatorie. Pachetul de servicii acordate în 
baza poliţei de asigurare a fost completat în 2005. 
Statul asigură următoarele categorii ale populaţiei, 
pe care le consideră vulnerabile:

1) copiii de vârstă preşcolară; 
2) elevii din învăţământul primar, gimnazial, 

liceal  şi mediu de cultură generală; 
3) elevii din învăţământul secundar profesio-

nal; 
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4) elevii din învăţământul mediu de specialita-
te (colegii) cu frecvenţa la zi; 

5) studenţii din învăţământul superior univer-
sitar cu frecvenţa la zi; 

6) şomerii înregistraţi ofi cial;
7) copiii neşcolarizaţi până la împlinirea vâr-

stei de 18 ani; 
8) femeile gravide, lăuzele; 
9) rezidenţii învăţământului postuniversitar 

obligatoriu.
Republica Moldova a înregistrat progrese im-

portante în atingerea unuia dintre Obiectivele de 
Dezvoltare ale Mileniului, ce ţine de reducerea 
mortalităţii copiilor. Organizaţia de caritate Salva-
ţi Copii (“Save the Children”) a plasat Republica 
Moldova pe locul 24 în topul ţărilor în care naşterea 
are un grad sporit de siguranţă, situaţia fi ind moni-
torizată în 125 de ţări. Rata mortalităţii infantile s-a 
redus de la 18,3 la 1000 de nou-născuţi în 2000 la 
12,2 în anul 2004. În aceeaşi perioadă, mortalitatea 
copiilor până la 5 ani s-a micşorat, respectiv, de la 
23,3 la 15,3 la 1000 de nou-născuţi. În 2005 rata 
mortalităţii materne a constituit 18,6 la 100000 năs-
cuţi vii, faţă de 23,5 în anul 2004.

 În domeniul pieţei forţei de muncă. SCERS 
prevedea sporirea ratei angajărilor, precum şi a ve-
niturilor salariale pentru reducerea sărăciei. În anul 
2004, rata şomajului a rămas la un nivel relativ scă-
zut, respectiv 8,1%, ceea ce reprezintă o reducere 
nesemnifi cativă cu 0,5% faţă de anul 2003. În anul 
2005, rata şomajului, calculată conform metodolo-
giei Biroului Internaţional al Muncii, înregistra un 
nivel de ţară de 7,3%. Continuă să se menţină dife-
renţele între rata şomajului în oraşe (11,2%) şi cea 
de la sate (4,0%).

În domeniul protecţiei sociale. În anul 2004 au 
fost stabilite 31587 de pensii noi, iar numărul total 
al pensionarilor înregistraţi s-a micşorat faţă de anul 
2003 cu 1%. În luna aprilie 2004 pensiile au fost 
indexate cu 22%, iar în 2005 pensia medie pentru 
limită de vârstă a fost indexată cu 18,2%. Mărimea 
medie a pensiei pentru limită de vârstă a constituit 
336,75 lei la 1 ianuarie 2005 şi a crescut cu 55% 
faţă de anul precedent. În anii 2000-2005, ponderea 
transferurilor către populaţie în totalul cheltuielilor 
discreţionale a crescut de la 28,9 % la 31,6%. Au 
fost indexate şi recalculate pensiile minime, acestea 
constituind, începând cu 1 noiembrie 2005, 219 lei 

Aula Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
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pentru lucrătorii din agricultură şi 246 lei pentru 
ceilalţi benefi ciari. Plata indemnizaţiilor pentru în-
treţinerea copiilor cu vârsta între 1,5 şi 16 ani a spo-
rit de 2,3 ori. Reformarea sistemului de pensionare 
decurge cu ritmuri lente, iar stabilitatea fi nanciară 
a bugetului asigurărilor sociale trezeşte îngrijorare. 
Rata sărăciei în familiile al căror venit de bază este 
obţinut din transferuri sociale este mai înaltă decât 
rata medie a sărăciei. Circa 36 din 100 de persoane 
care trăiesc în astfel de familii sunt sărace, iar 20 
- extrem de sărace. 

Familiile pensionarilor, de asemenea, se carac-
terizează printr-un risc sporit al sărăciei (31 de per-
soane din 100 sunt sărace). Performanţa programe-
lor de asistenţă socială s-a menţinut în ultimii ani 
la cote scăzute, în special din cauza direcţionării 
necorespunzătoare a resurselor.

În domeniul asistenţei sociale. Costul progra-
melor de asistenţă socială în anul 2004 a constituit 
circa 28% din cheltuielile totale pentru protecţia so-
cială sau 829,6 mln.lei, inclusiv pentru:

● compensaţii nominative – cca 373 mln. lei; 
● indemnizaţii pentru copii -157,6 mln.lei; 
● alocaţii sociale de stat şi alocaţii lunare de 

stat pentru veterani de război - 99,5 mln.lei.
În anul 2004 prestaţiile de asistenţă socială, 

plătite din transferuri de la bugetul de stat prin in-
termediul Casei Naţionale de Asigurări Sociale, au 
constituit 455 mln. lei. 272 000 de persoane au be-
nefi ciat de asistenţă în valoare de 41 mln. lei, acor-
dată din mijloacele Fondului Republican de Susţi-
nere Socială a Populaţiei. Principalele neajunsuri 
ale sistemului de asistenţă socială sunt: 

- stabilirea prestaţiilor sociale se bazează pre-
ponderent pe categorii de persoane considerate să-
race, cu excepţia a două tipuri de prestaţii, care sunt 
bazate pe mărimea mijloacelor; 

- serviciile sociale sunt slab dezvoltate şi nu 
sunt adaptate la necesităţile locale ale comunităţilor, 
fi ind orientate spre un număr limitat de grupuri; 

- austeritatea fi nanciară nu permite satisfacerea 
cererii pentru servicii sociale, iar, pe de altă par-
te, pentru îngrijire se recurge la instituţionalizare, 
care este şi mai costisitoare (case de copii, aziluri 
de bătrâni). Lipseşte o bază de date unică a benefi -
ciarilor de asistenţă socială, ca urmare este imposi-
bil de stabilit atât numărul total al benefi ciarilor de 
prestaţii de asistenţă socială, cât şi numărul pres-
taţiilor sociale de care benefi ciază aceştia (un be-
nefi ciar poate primi concomitent până la 11 tipuri 
de prestaţii). Deşi numai 15% din gospodăriile care 
fac parte din categoria celor mai bogate benefi ciază 
şi de o prestaţie de asistenţă socială, acestora li se 
alocă 30% din valoarea totală a asistenţei date. Cea 

mai săracă categorie, pe de altă parte, a primit în 
2004 doar 13%.

Bineînţeles, aceste rezultate, care se înscriu în 
obiectivele şi priorităţile SCERS pe termen mediu 
(creşterea economică durabilă şi inclusivă; redu-
cerea sărăciei şi inechităţii, extinderea participării 
celor săraci la dezvoltarea economică; dezvoltarea 
resurselor umane), ar fi  fost irealizabile în lipsa 
unor succese economice notorii ale Republicii Mol-
dova din ultimii ani. SCERS-ul este bazat, aşa cum 
se vede din denumire şi din priorităţile pe termen 
mediu, pe o creştere economică constantă, variind 
de la 5% ale PIB anual (scenariu moderat de dez-
voltare) la 8-10% (scenariu optimist de dezvolta-
re). În anul 2005, PIB-ul a crescut cu 7,1%. PIB-ul 
pe cap de locuitor a atins nivelul de 860 de dolari 
SUA, sau circa 10225 lei, şi aproape s-a dublat faţă 
de anul 2000. În anii 2000 – 2005 creşterea eco-
nomică a fost de 43%, pe când în perioada anilor 
1992 -1999 PIB-ul s-a redus cu aproape 60%. Rata 
infl aţiei în 2005 a fost de 10%, faţă de 12,5% în 
2004. Rezervele valutare ofi ciale au crescut în anul 
2005 cu 127,18 mln. de dolari şi au atins nivelul de 
597,4 mln. de dolari. După o perioadă mai difi cilă, 
în acelaşi an 2005, valoarea investiţiilor străine di-
recte nete s-a majorat cu 44%, inclusiv investiţiile 
în economie  cu 41%. În anul 2005 la bugetul pu-
blic naţional au fost acumulate venituri în valoare 
totală de 14,7 mlrd lei (incluzând privatizarea), cu 
3,3 mlrd lei sau cu 28,8% mai mult decât în anul 
2004. În bugetul de stat au fost acumulate venituri 
în suma totală de 9,1 mlrd lei, cu 37,9% mai mult 
în comparaţie cu perioada respectivă a anului pre-
cedent. Cheltuielile publice în anul 2005 au depãşit 
cu 10% mărimea prognozată. 63,3% din fi nanţele 
publice au revenit cheltuielilor social-culturale, in-
clusiv pentru: asigurări şi asistenţă socială – 30,4%; 
învăţământ – 19,3%; ocrotirea sănătăţii – 11,3%.

Şi totuşi paradigma creşterii economice din ul-
timii ani este una imperfectă. Nu este vorba doar 
despre dezechilibrul balanţei comerciale, în 2005 
importându-se de două ori mai mult decât se produ-
cea. Multe din succesele din ultimii ani ale statului 
social moldovenesc în devenire sunt în mod parado-
xal legate de imperfecţiunile istorice ale acestuia, 
care au făcut ca sute de mii de oameni să plece în 
căutarea unui destin mai bun peste hotarele ţării. 
Creşterea PIB-ului este alimentată din consumul 
sporit, care, la rândul său, se datorează migraţiei 
imense şi remitenţelor uriaşe. Fenomenul migra-
ţiei a luat amploare începând cu anul 1999. Cifrele 
privind totalitatea cetăţenilor moldoveni afl aţi la 
muncă peste hotare variau mereu. Primele estimări 
ofi ciale au apărut în februarie 2003, publicate de De-
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partamentul de Statistică şi Sociologie. Astfel, cifra 
moldovenilor care erau angajaţi la muncă peste ho-
tare sau care se afl au în căutarea unui câştig în afara 
ţării se aprecia  la 234 mii de persoane sau 11.4% din 
populaţia activă. Anterior, în 2001, SIS a mediatizat 
informaţia, conform căreia aproape 600 mii din cei 
circa 2 mln. de moldoveni apţi de muncă erau anga-
jaţi peste hotare. Vicepremierul în guvernul Tarlev-1, 
Valerian Cristea, a anunţat la sfârşitul anului 2002 
cifra de 1 mln. de cetăţeni ai R. Moldova, care lucrau 
peste hotare. Actualmente, CBS-AXA, autoritar din 
moment ce la rezultatele investigaţiilor sale apelează 
FMI în Moldova,  estimează potenţialul migrant al 
ţării (contingentul migrant de 571 mii de persoane 
şi cetăţenii care nu au plecat la muncă peste hotare, 
dar au exprimat intenţia de a pleca) la 690 mii de per-
soane. Dintr-o medie de câştig lunar de $ 543, gas-
tarbeiterii trimit acasă în medie $ 367. Suma totală 
a remitenţelor a crescut spectaculos, constituind 484 
mln dolari în 2003, 701 mln. dolari în 2004 şi 890 
mln. dolari în 2005. 

Deja în 2004, Republica Moldova s-a clasat pe 
locul doi în lume în ceea ce priveşte cota pe care o 
deţin în PIB-ul ţării transferurile de la muncitorii 
de peste hotare (diagrama 1).

 
Diagrama 1

Top-20 de state, remitenţe ca % din PIB (2004)

Sursa: WB “Economic implications of remittances and 
migration, 2006”

Rolul remitenţelor pentru bunăstarea cetăţeni-
lor moldoveni este greu de supraapreciat. În medie, 
remitenţele constituie cel puţin 65% din venitul fa-
miliilor recipiente în 41% din familiile cu mi granţi. 

În 2003, cele 484 mln de dolari trimişi acasă de 
muncitorii moldoveni au constituit cel mai extensiv 
şi efi cient mecanism al asistenţei sociale, în compa-
raţie cu doar 190 mln prevăzute de guvernul ţării. 
Remitenţele prezintă avantajul focalizării ideale, 
pe când asistenţa socială a statului deseori suferă 
tocmai din cauza focalizării defi ciente. În general, 
remitenţele majorează venitul gospodăriilor, reduc 
sărăcia şi sporesc PIB-ul prin consum. Şi totuşi 
pentru un stat social activ, ele au un efect corupt 
prin faptul că slăbesc presiunea asupra guvernu-
lui în ceea ce ţine de accelerarea acţiunilor pentru 
creşterea bunăstării cetăţenilor. 

Rămâne deci şi acum valabilă prescripţia ini-
ţială a SCERS cu privire la schimbarea paradigmei 
şi a calităţii creşterii pe calea atragerii unui volum 
considerabil de investiţii, în primul rând, în indu-
stria prelucrătoare şi în infrastructură, diversifi -
carea structurii economiei, înlocuirea exportului 
forţei de muncă cu exportul de mărfuri şi servicii. 
Toate acestea însă nicidecum nu distrag atenţia de 
la succesele Moldovei pe calea devenirii unui stat 
social autentic. Rezultatele luptei cu sărăcia şi in-
egalitatea, aşa cum sunt ele, au o importanţă deo-
sebită tocmai din moment ce au fost realizate într-
un mod conştient, programatic, cu participarea 
tuturor actorilor interesaţi. Este extrem de impor-
tant, din punctul de vedere al continuităţii, faptul 
că reforma şi dezvoltarea socio-economică sunt o 
parte constituentă a Planului de Acţiuni UE-RM, 
în timp ce integrarea europeană a Moldovei este 
declarată obiectiv de perspectivă al SCERS. Şi, 
ceea ce este nu mai puţin important, avem şi acum 
semne că lucrurile evoluează în direcţia creşterii 
bunăstării, asigurării asistenţei sociale de calita-
te şi a unui minim de existenţă adecvat circum-
stanţelor. Actualmente, parlamentul ţării lucrează 
asupra proiectului legii privind evaluarea şi acre-
ditarea în domeniul asistenţei sociale. Recent Gu-
vernul a adoptat un nou regulament de calculare a 
minimului de existenţă, care îl va îmbunătăţi pe 
cel precedent sub aspect cantitativ şi calitativ, ur-
mând să intre în vigoare în ianuarie 2007. Acestea 
luate împreună ne permit să conchidem că devota-
mentul Moldovei faţă de ideile statului social este 
consfi nţit şi irevocabil, iar pilonii acestui model, 
drept rezultat al unei politici consecvente, capătă 
contur din ce în ce mai optimist. 
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