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PARTICULARITĂŢILE POLITICILOR SOCIALE ALE MOLDOVEI 

ŞI TRANSNISTRIEI ŞI MODALITĂŢILE ARMONIZĂRII LOR 
 

Efectele negative ale crizei economice şi financiare globale au afectat nu doar sfera 

economică, dar şi cea socială a Moldovei şi Transnistriei. Multe probleme sociale care au existat şi 

pînă la criza, s-au acutizat şi mai mult. Aceasta a condus la deteriorarea principalelor caracteristici 

sociale: preponderenţa nivelului morbidităţii asupra natalităţii, micşorarea numărului general al 

populaţiei, menţinerea unei diferenţieri nejustificat de înaltă a veniturilor diverselor grupuri social-

demografice ale populaţiei, accesul inegal al populaţiei la serviciile infrastructurii sociale şi, în 

primul rînd, la serviciile de ocrotire a sănătăţii şi educaţie.   

S-au acutizat problemele care au existat în anii 90, dar actualitatea cărora a fost semnificativ 

diminuată în perioada pre-criză. Printre acestea – creşterea şomajului, inclusiv din rîndurile 

migranţilor reîntorşi în ţară, iniţierea de către administraţii a micşorării numărului şi duratei zilelor 

de muncă, extinderea practicii de acordare angajaţilor concediilor fără plată. Mulţi agenţi economici 

reduceau practic toate cheltuielile, inclusiv recurgînd la o astfel de măsură ca reducerea salariilor 

angajaţilor. S-a înrăutăţit şi situaţia materială a pensionarilor; în perioada de criză s-a redus şi mai 

mult accesul lor la sursele alternative de venit, inclusiv diminuarea posibilităţii de angajare. 

Un impact negativ asupra nivelului veniturilor multor familii din Moldova şi Transnistria l-a 

avut diminuarea volumului remitenţilor de peste hotare. În volumul cheltuielilor de consum ale 

gospodăriilor casnice s-a majorat cota cheltuielilor pentru procurarea mărfurilor de primă necesitate 

(în primul rînd a produselor alimentare) şi achitarea serviciilor locativ-comunale. O consecinţă a 

deteriorării condiţiilor de viaţa a fost creşterea nemulţumirii unei părţi considerabile a populaţiei cu 

propria situaţie materială, fapt care obiectiv creează condiţiile pentru agravarea tensiunii în 

societate. 

Situaţia în sfera socială (actuală şi în perioada pre-criză) este un rezultat al politicilor sociale 

implementate în Moldova şi Transnistria. Formarea acestora poate fi convenţional împărţită în două 

etape. 

La prima etapă – pe parcursul anilor 90 politicile sociale în Moldova şi Transnistria purtau 

un caracter preponderent pasiv, deoarece eforturile reformatoare au fost direcţionate spre sfera 

financiar-economică. Ele, de regulă, trebuiau să facă faţă consecinţelor reformelor economice şi îşi 

creau instituţiile ca reacţie la reformele economice şi deteriorarea condiţiilor (în primul rînd 

financiare) de funcţionare a sferei sociale. Reformele sociale propriu zise băteau pasul pe loc. Ca 

consecinţă în sfera socială existau multe reminiscenţe ale sistemului sovietic (în special în educaţie, 

ocrotirea sănătăţii şi cultură) şi inovaţii de piaţă timide. 
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Anume în această perioadă a avut loc o diminuare dramatică a nivelului de trai, care a 

afectat majoritatea populaţiei, atît pe malul drept, cît şi pe malul stîng al Nistrului, o creştere a 

diferenţierii sociale şi de venit, dezvoltarea şomajului deschis şi ascuns, demolarea vechilor scheme 

sociale şi lipsa celor noi. În această situaţie organele de conducere de stat au încercat să acorde 

populaţiei o anumită susţinere socială. Un exemplu al acestor activităţi a fost încercarea 

reglementării de stat a preţurilor cu amănuntul la mărfurile de larg consum, comercializarea lor în 

baza paşapoartelor cu înregistrare locală (Transnistria, mijlocul anilor 90) şi menţinerea tarifelor 

joase la serviciile locativ-comunale în limitele normelor minime de consum (Moldova, 1997 – 

1998). 

Către anul 2000 în Moldova şi Transnistria a demarat cea de a doua etapă de formare a 

politicilor sociale, cînd de la declaraţii privind prioritatea acordată soluţionării problemelor sociale 

autorităţile într-adevăr ş-au îndreptat privirea spre sfera socială. Cauza schimbării atitudinii a fost 

cel mai probabil pragmatismul. S-a cristalizat ideea că posibilităţile de susţinere financiar-bugetară 

a sferei sociale în forma existentă erau aproape de epuizare completă. A devenit clar că evoluţiile 

demografice negative, procesele sociale nefavorabile, în special în domeniul veniturilor populaţiei, 

instituţiile nedezvoltate ale sferei sociale reprezintă o ameninţare reală la adresa însăşi existenţei 

societăţii atît în Moldova, cît şi Transnistria. Reformele sociale înfăptuite, precum noua legislaţie a 

muncii, reforma sistemului de pensii, dezvoltarea instituţiilor de asigurare în ocrotirea sănătăţii etc. 

prin conţinutul său constituiau reforme instituţionale majore.   

Deşi au existat numeroase similitudini în formularea celor mai stringente probleme 

economice şi identificarea posibilelor căi de soluţionare ale acestora, elaborarea şi implementarea 

politicilor sociale în Moldova şi Transnistria a avut loc în baza unor scenarii fundamental diferite. 

În Moldova statul formînd bazele economiei de piaţă nu a putut implementa pe deplin 

reformele în sfera socială, fapt care s-a soldat cu o rămînere în urmă a ţării în domeniul veniturilor 

populaţiei, dezvoltarea sistemului ocrotirii sănătăţii, educaţiei, altor domenii ale sferei sociale. 

Această situaţie a condiţionat nivelul şi calitatea scăzută a nivelului de trai al populaţiei, iar în 

consecinţă a avut un impact negativ asupra dezvoltării potenţialului uman al ţării. Treptat, totuşi, în 

Moldova s-au creat principiile fundamentale ale politicii sociale, care corespundea maximal noilor 

condiţii social-economice şi încorpora experienţa îndelungată a ţărilor europene în acest domeniu: 

a) statul elaborează şi asigură întregii populaţii standarde sociale minime de trai; b) statul acordă 

asistenţă socială nominală păturilor socialmente vulnerabile ale populaţiei c) fiecare persoană poartă 

răspundere proprie pentru viitorul său. Aceste principii şi-au găsit reflectarea în legislaţia socială 

din ultimii ani.    

Implementarea lor în practică a durat doar cîţiva ani. Aceasta, pe de o parte, a asigurat 

adaptarea accelerată a sferei sociale la condiţiile economiei de piaţă, iar pe de altă parte – a 
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spulberat rapid mitul timpurilor sovietice despre atotputernicia statului, capacitatea lui de a 

soluţiona toate problemele sociale, cît de dificile nu ar fi ele. Aceste procese, acompaniate de o 

prăbuşire a nivelului de trai, au generat un şoc fără precedent la majoritatea populaţiei. Cu toate 

acestea nu s-a produs o explozie socială, populaţia demonstrînd o toleranţă socială rară. Politica 

socială dură din Moldova i-a impus pe oameni să se adapteze destul de rapid la condiţiile social-

economice de trai create şi să-şi identifice nişele sale în noile coordonate instituţionale.  

În Transnistria structurile de stat şi-au asumat angajamente sociale sporite de menţinere a 

bunăstării populaţiei, care nu întotdeauna erau proporţionale cu posibilităţile lor financiare. 

Conducîndu-se de intenţii nobile, îndreptate spre minimalizarea consecinţelor sociale ale diminuării 

rapide a nivelului de trai al populaţiei, autorităţile au mizat pe adoptarea măsurilor sociale populiste. 

Această abordare nu putea să nu se soldeze cu cheltuieli sociale exagerate, fapt care a creat o 

instabilitate permanentă nu doar în funcţionarea sferei sociale ci şi a celei financiare a Transnistriei.  

Implementarea politicii sociale în Transnistria se efectua pe fundalul unor sentimente 

paternaliste puternice ale populaţiei. Ele erau nutrite, pe de o parte, de măsurile populare ale 

autorităţilor de soluţionare pe cale administrativă a multor probleme sociale (stăvilirea creşterii 

tarifelor pentru servicii, indexarea frecventă a pensiilor şi salariilor bugetarilor etc.), care, totuşi, 

aveau doar un efect social temporar. Pe de altă parte – sentimentele paternaliste erau menţinute de 

către întreprinderile industriale mari, care au păstrat reţeaua departamentală de instituţii sociale 

create pe timpurile sovietice: cantine, policlinici (puncte medicale), grădiniţe de copii (creşe), tabere 

de pioneri şi de odihnă. În aceste instituţii angajaţii întreprinderilor şi membrii familiilor lor puteau 

beneficia de serviciile corespunzătoare gratis, sau la un cost substanţial redus. Ca consecinţă la o 

mare parte a populaţiei s-au format aşteptări sociale puternice şi nu întotdeauna întemeiate: 

„statul/întreprinderea nu ne va lăsa de izbelişte”. Deşi la momentul actual aceste aşteptări, datorită 

înrăutăţirii acoperirii lor financiare, nu sunt atît de puternice ca în anii 90 un nou impuls pentru 

creşterea lor a fost dat de către acţiunile umanitare întreprinse în Transnistria de către Federaţia 

Rusă. Una dintre aceste activităţi este îndreptată spre susţinerea materială a pensionarilor – începînd 

cu 1 ianuarie 2008 toţi pensionarii din Transnistria primesc în calitate de ajutor umanitar din partea 

Rusiei un supliment la pensie (la moment în mărime de 150 ruble transnistrene).   

În Transnistria procesul de introducere a noilor principii de formare a sferei sociale a durat 

cu mult mai mult ca în Moldova. Această situaţie se datorează incertitudinii prelungite a statutului 

politico-juridic al Transnistriei şi amînarea, în acest context, a soluţionării problemelor sociale 

stringente pentru „timpuri mai bune”. Legile sociale adoptate de către Sovietul Suprem în mare 

parte au copiat prevederile corespunzătoare ale legislaţiei ruse. Totuşi, pe departe nu întotdeauna se 

ţinea cont de posibilităţile economico-financiare totalmente diferite ale Transnistriei şi Federaţiei 

Ruse. Acest lucru a creat multiple probleme în implementarea politicii sociale.  



 4

Un loc central în politicile sociale în Moldova şi Transnistria îl ocupă politicile în domeniul 

salarizării şi asigurării cu pensii, precum şi politica tarifară în domeniul locativ-comunal.  

Politica în domeniul salarizării determină principiile economice, juridice şi 

organizaţionale de remunerare a angajaţilor, care se află în relaţii de muncă cu angajatorul. Statul 

reglementează remunerarea muncii lucrătorilor, în primul rînd, prin stabilirea standardelor minime 

în acest domeniu, printre care un rol important îl are salariul minim. În conformitate cu legislaţia în 

domeniul muncii din Moldova şi Transnistria statul obligă toţi angajatorii, indiferent de forma de 

proprietate, să garanteze lucrătorilor care au lucrat timpul deplin şi si-au îndeplinit angajamentele de 

serviciu un salariu în mărime nu mai mică de nivelul minim. În ceea ce priveşte stabilirea mărimii 

salariului minim în Moldova şi Transnistria există diferenţe semnificative. 

În Moldova mărimea salariului minim este revizuită în funcţie de evoluţia IPC şi dinamica 

salariului mediu pe economie, volumul PIB, productivitatea muncii, precum şi nivelului minim de 

trai în exprimare valorică. Totuşi, implementarea în practică a modalităţii revizuirii salariului minim 

s-a adeverit a fi departe de normele juridice. Ca consecinţă chiar după ultima majorare a salariului 

minim (600 lei pe lună de la 1 ianuarie 2009) mărimea salariului minim constituie un pic mai puţin 

de ½ din mărimea minimului de trai a unei persoane apte de muncă şi mai puţin de ¼ din mărimea 

salariului mediu pe ţară. În Moldova salariul minim are o sferă îngustă de aplicare şi este utilizat 

doar pentru salarizarea anumitor categorii de angajaţi (spre exemplu la stabilirea remunerării lunare 

reprezentanţilor statului în administraţia întreprinderilor de stat, societăţilor pe acţiuni şi 

întreprinderilor cu capital de stat majoritar).      

Pe lîngă salariul minim în Moldova mai există două standarde minime de remunerare a 

muncii – salariu minim garantat în sectorul real al economiei şi salariu tarifar pentru I categorie de 

calificare (I categorie de salarizare). Salariul minim garantat în sectorul real al economiei este 

standardul minim la utilizarea sistemului non-tarifar de remunerare a muncii. Mărimea acestui 

salariu se stabileşte în dependenţă de creşterea anuală a IPC şi sporirii productivităţii muncii la nivel 

naţional. Salariul tarifar pentru I categorie de calificare (I categorie de salarizare) este standardul 

minim la utilizarea sistemului tarifar de remunerare a muncii. Acest salariu este stabilit în sectorul 

real al economiei la un nivel egal, sau mai mare decît salariul minim garantat în sfera bugetară – 

mărimea salariului minim pe ţară. 

În Transnistria este în vigoare Legea cu privire la mărimea minimă de remunerare a muncii 

în care este stabilit un mecanism clar de calculare a mărimii minime de remunerare a muncii 

(MMRM). În conformitate cu Legea, MMRM, stabilit trimestrial, trebuie să fie egal cu valoarea 

dublă a nivelului minim de trai, calculat în medie pe cap de locuitor. Totodată, a fost introdusă o 

perioadă de tranziţie pe parcursul căreia la stabilirea MMRM era utilizat un coeficient de corecţie 

(descrescător). Acest coeficient pînă la 1 ianuarie 2005 a fost legislativ stabilit la nivelul de 0,5; de 
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la 1 ianuarie 2006 pînă la 1 ianuarie 2007 – 0,80, în trimestrele I-II 2007 – 0,85. Începînd cu 

trimestrul II al anului 2007 coeficientul de corecţie nu este utilizat şi la moment MMRM este egal 

cu mărimea dublă a nivelului minim de trai pentru o persoană.   

Diferenţele semnificative în politica de salarizare au determinat inegalitatea mărimii şi ratei 

majorării salariilor în Moldova şi Transnistria (tabelul 1).                                                      

   

Tabelul 1 – Dinamica salariului nominal şi real (2004-2009) 
 2004 2005 2006 2007 2008 I-IX. 

2009 
 Moldova 
Salariu lunar nominal, lei  1103,1 1318,7 1697,1 2065,0 2529,7 2701,5 
Salariul nominal în % faţă de 2004 * 100,0 119,5 153,8 187,2 229,3 244,9 
IPC agregat, % faţă de 2004 * 100,0 111,9 126,1 141,6 159,6 155,0 
Salariu real în % faţă de 2004 * 100,0 106,8 122,0 132,2 143,7 158,0 
Pentru informare: salariu lunar în dolari 

SUA * 89,5 104,7 129,2 170,2 243,4 245,2 
 Transnistria 
Salariu lunar nominal, ruble 706,0 962,0 1174,0 1543,0 2086,0 2062,0 
Salariul nominal în % faţă de 2004 * 100,0 136,3 166,3 218,5 295,5 292,1 
IPC agregat, % faţă de 2004 * 100,0 110,4 120,2 155,6 194,7 197,8 
Salariu real în % faţă de 2004 * 100,0 123,5 138,3 140,4 151,8 147,7 
Pentru informare: salariu lunar în dolari 

SUA * 90,0 125,0 152,0 193,7 246,0 231,0 
*Calculat după: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2008; Situaţia social-economică a Republicii Moldova în 

ianuarie-septembrie 2009; www.economy-pmr.org/publuk_stat.php   
 

În Moldova salariu mediu lunar nominal s-a majorat de la 1103,1 lei în 2004 pînă la 2701,5 

lei în ianuarie-septembrie 2009, sau cu 2,4 ori. În Transnistria mărimea salariului mediu lunar 

nominal s-a majorat de la 706 ruble în 2004 pînă la 2062 ruble în ianuarie-septembrie 2009, sau cu 

2,9 ori. Totuşi, dacă în Moldova în perioada 2004 – ianuarie-septembrie 2009 preţurile la mărfuri şi 

servicii s-au majorat cu 1,5 ori, apoi în Transnistria aproape de 2 ori. Ca consecinţă mărimea 

salariului mediu lunar real în Moldova s-a majorat cu 58,0 %, iar în Transnistria doar cu 47,7 %. 

Diferenţierea mărimii salariului. Pe fundalul unui nivel scăzut de remunerare a muncii în 

Moldova şi Transnistria are loc o diferenţiere nejustificat de înaltă a mărimii salariilor după domenii 

de activitate. Gradul acestei diferenţieri nu întotdeauna depinde de rezultatele funcţionării 

domeniilor economice şi de producţie, importanţa lor pentru economie, sau nivelul de calificare a 

forţei de muncă antrenate. 

În ianuarie-septembrie 2009 salariul angajaţilor din domeniul intermedierii financiare în 

Moldova a depăşit media pe economie de 2,08 ori, iar în Transnistria de 2,12 ori; celor implicaţi în 

tranzacţii cu bunuri imobiliare 28,4% şi 25,5% respectiv; în construcţii cu 12,4% şi 39.0%; în 

industrie cu 16,0% şi 34,2% (diagrama 1). În acelaşi timp salariul în instituţiile educaţionale a 
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constituit 75,9% de la mărimea medie pe economie în Moldova şi 59,7% în Transnistria; în 

agricultură – 50,8% şi 59,3% respectiv.   
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Calculat după: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2008; Situaţia social-economică a Republicii Moldova în   
ianuarie-septembrie 2009; www.economy-pmr.org/publuk_stat.php   

 
Diagrama 1. Salariul mediu lunar calculat  
(ianuarie – septembrie 2009, dolari SUA) 

 
Diferenţierea în mărimea salariului mediu este prezentă şi în cadrul unităţilor teritorial-

administrative. În Moldova un nivel mai mare al salariului ca cel mediu pe ţară se atestă în 

municipiile Chişinău şi Bălţi. În Transnistia salariul mediu este depăşit doar într-o singură unitate 

teritorial-administrativă – oraşul Tiraspol (tabelul 2).  

Ca un fenomen negativ trebuie tratat faptul unei diferenţieri semnificative în partea 

inferioară de distribuire a unităţilor teritorial-administrative din Moldova după nivelul salariului 

mediu lunar. În fiecare al patrulea raion din Moldova angajaţii primeau salariul în intervalul de 70,1 

– 89,0% de la media republicana, iar in fiecare al treilea în intervalul 60,1 – 70,0%. În Transnistria 

diferenţierea după salariul mediu calculat nu este atît de semnificativă.  

Tabelul 2 – Salariul mediu în profil teritorial (septembrie 2009) 
 Moldova Transnistria 

Nr. unităţilor % Nr. unităţilor % 
Total 35 100,0 7 100,0 
Inclusiv cu salariu în % din medie :     

mai mult de 100,0 2 5,7 1 14,3 
de la  90,1 pînă la 100,0 2 5,7 2 28,6 
de la 80,1 pînă la 90,0 8 22,8 1 14,3 
de la 70,1 pînă la 80,0 9 25,7 1 14,3 
de la 60,1 pînă la 70,0 14 40,0 2 28,6 
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Calculat după: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2008; Situaţia social-economică a Republicii Moldova în 
ianuarie-septembrie 2009; www.economy-pmr.org/publuk_stat.php  . 

 

Politica de asigurare cu pensii. Accelerarea procesului de îmbătrînire a populaţiei şi 

deteriorarea corelaţiei dintre populaţia angajată şi numărul de pensionari au devenit unele din 

principalele cauze ale reformării sistemului de pensii din Moldova şi Transnistria. Reformele de 

pensii efectuate la finele anilor 90 şi începutul anilor 2000 au fost implementate în condiţiile unei 

instabilităţi social-economice şi deteriorări a nivelului de trai. În aceste condiţii în Moldova şi 

Transnistria au fost implementate principii conceptuale diferite de reformare a sistemelor de pensii. 

Reforma sistemului de pensii din Moldova, efectuată la 1 ianuarie 1999 a avut un caracter 

cu mult mai radical ca cea din Transnistria. Scopul ei principal a fost trecerea de la asistenţa socială 

la asigurarea socială prin introducerea pe scară largă a principiilor de asigurare în funcţionarea 

sistemului de pensii. Implementarea acestora a permis aplicarea unei corelaţii directe dintre 

condiţiile de acordare şi mărimea pensiei cu gradul de contribuţie la sistemul de asigurare cu pensii 

a fiecărei persoane în parte, şi anume durata perioadei de asigurare şi mărimea salariului din care 

această persoană şi angajatorul ei au achitat contribuţiile la sistemul de asigurare cu pensii.   

În sistemul de pensii reformat din Transnistria condiţiile acordării şi mărimea pensiei 

primite nu ţin cont pe deplin de contribuţia viitorului pensionar la finanţarea sistemului de pensii. 

Sistemul de pensii doar formal funcţionează în baza principiilor de asigurare. În legislaţia cu privire 

la pensii din Transnistria se menţin, iar în practică se implementează multiple facilităţi şi privilegii 

pensionare, care nu au nimic comun cu principiile de asigurare. Este redusă la minim participarea 

angajaţilor la finanţarea viitoarelor lor pensii prin intermediul contribuţiilor de asigurare. Chiar şi 

terminologia utilizată în legislaţia curentă cu privire la pensii (spre exemplu „stagiu de muncă” şi nu 

„stagiu de cotizare”) demonstrează că sistemul de pensii din Transnistria este într-o măsura mai 

mare un sistem de asistenţă socială şi nu asigurare socială. Tabelul 3 confirmă această concluzie. 

 

Tabelul 3 – Unele trăsături deosebite ale sistemelor de pensii  
Moldova  Transnistria 

1. Vîrsta de pensionare  
Bărbaţi – 62 ani, femei – 57 ani Bărbaţi – 60 ani, femei – 55 ani 
Pentru femeile care au născut şi educat 
pînă la vîrsta de 8 ani cinci şi mai mulţi 
copii – 54 ani 

Pentru femeile care au născut şi educat pînă la virsta de 10 ani 
trei copii – 52 ani, patru copii – 51 ani (cu stagiu de muncă total 
nu mai mic de 20 ani) 

Pentru persoanele angajate în muncă cu 
condiţii deosebit de nocive (lista nr. 1): 
bărbaţi – 54 ani, femei – 49 ani.  

Pentru persoanele angajate în muncă cu condiţii deosebit de 
nocive (lista nr. 1): bărbaţi – 50 ani, femei – 45 ani.  

- Micşorarea cu 5 ani a vîrstei de pensionare pentru persoanele 
angajate în muncă conform listelor nr. 1 şi nr. 2 

2. Stagiu de cotizare (muncă) 
Pensie deplină de vîrstă se acordă 
bărbaţilor şi femeilor la stagiul de 

Pensia deplină de vîrstă se acordă bărbaţilor cu un stagiu de 
muncă de cel puţin 25 ani, femei – de cel puţin 20 ani 
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cotizare de cel puţin 30 ani 
Dreptul la pensie incompletă survine 
după o perioadă de cotizare de cel puţin 
15 ani 

Dreptul la pensie incompletă survine după un stagiu de muncă 
de cel puţin 5 ani 

3. Dreptul de a alege pensia 
O pensie la alegere Persoanelor care au dreptul la pensii de stat li se atribuie o 

pensie la alegere. Participanţii la ostilităţile militare şi văduvele 
lor au dreptul să primească două pensii de stat.  
4. Adaos la pensie  

- Pensionarii neangajaţi, care au la întreţinere membri de familie 
inapţi de muncă – adaos în mărime de o pensie socială pentru 
fiecare membru al familiei inapt de muncă 

- Pensionarii care au atins vîrsta de 75 ani – adaos în mărimea 
unei pensii sociale 

- Compensaţii şi alte adaosuri la pensie. Unul din ultimele 
adaosuri -  plata tuturor pensionarilor a unei compensaţii lunare 
de 25 ruble în legătură cu scumpirea produselor de panificaţie  

5. Participarea angajaţilor la finanţarea sistemului de pensionare  
Pînă la 2003 cotizaţia constituia 1 % din 
salariu, în 2004-2005. – 2 %, în 2006 – 3 
%,în 2007. – 4 %, în 2008 – 5 %, în 2009 
– 6 %  

Contribuţia obligatorie la sistemul de asigurare socială de stat – 
1% din salariu. 

 
În Moldova şi Transnistria sunt aplicate diferite periodicităţi şi mecanisme de indexare a 

pensiilor. În Moldova, începînd cu anul 2003, indexarea pensiilor se efectuează anul la 1 aprilie.   

Pentru acest exerciţiu este utilizat aşa-zisul model „suedez” în conformitate cu care coeficientul de 

indexare se calculează ca medie aritmetică de creştere a IPC şi majorarea salariului mediu pe 

economie în anul anterior. Implementarea acestui model a permis nu doar compensarea completă a 

efectului de devalorizare a mărimii pensiei de către inflaţie, dar şi într-o anumită măsură 

îmbunătăţirea raportului dintre mărimea medie a pensiilor şi salariilor pe ţară. 

În Transnistria revizuirea pensiilor se efectuează prin majorarea lor trimestrială cu aplicarea 

unui coeficient individual al pensionarului. Mărimea acestui coeficient depinde de fluctuaţia 

salariului mediu pe economie în perioada relevantă. Anual prin Legea cu privire la bugetul fondului 

de pensii de stat se reglementează mărimea maximă a coeficientului individual al pensionarului, 

precum şi suma suplimentară cu care se măreşte pensia la depăşirea acestui coeficient.  

Diferenţele în principiile conceptuale de funcţionare a sistemelor de pensii în Moldova şi 

Transnistria au determinat o dinamică inegală a mărimii pensiei lunare nominale. În Moldova 

aceasta s-a majorat de la 325,3 lei în 2004 pînă la 775,0 la 1.10.2009, sau cu 2,4 ori. În Transnistria 

mărimea pensiei nominale lunare s-a majorat de la 222 ruble în 2004 pînă la 644,3 ruble la 

1.10.2009, sau de 2,9 ori. Astfel, rata de creştere a pensiei nominale în Transnistria a fost mai mare 

ca în Moldova. 

Totuşi, dacă în Moldova în perioada 2004 – ianuarie-septembrie 2009 preţurile la mărfurile 

de larg consum s-au majorat în medie cu 55.0% apoi în Transnistria – cu 97,8%. Acest fapt a 
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determinat o rată mai mare de creştere a pensiei reale lunare în Moldova (53,7%) decît în 

Transnistria (46,7%). Mai mult ca atît, în 2007 datorită unei nivel al inflaţiei fără precedent de mare 

în Transnistria s-a produs diminuarea mărimii pensiei reale cu 15%, iar în 2008 – cu 14% (tabelul 

4).  

Tabelul 4 - Dinamica pensiei nominale şi reale (2004-2009) 
 2004 2005 2006 2007 2008 1.10. 

2009 
 Moldova 
Mărimea pensiei medii lunare, lei  325,3 383,2 442,3 548,3 645,5 775,0 
Aceiaşi în % faţă de 2004* 100,0 117,8 136,0 168,5 198,4 238,2 
IPC agregat, % faţă de 2004 * 100,0 111,9 126,1 141,6 159,6 155,0 
Mărimea pensiei lunare reale în % faţă de 2004* 100,0 105,3 107,8 119,0 124,3 153,7 
Pentru informare: mărimea medie a pensiei în dolari SUA 

* 24,4 30,4 33,7 45,2 62,1 70,3 
 Transnistria  
Mărimea pensiei medii lunare,  ruble 222,0 358,8 454,3 500,3 540,8 644,3 
Aceiaşi în % faţă de 2004* 100,0 161,6 204,6 225,4 243,6 290,2 
IPC agregat, % faţă de 2004 * 100,0 110,4 120,2 155,6 194,7 197,8 
Mărimea pensiei lunare reale în % faţă de 2004* 100,0 146,4 170,2 144,8 125,1 146,7 
Pentru informare: mărimea medie a pensiei în dolari SUA 

* 28,0 44,0 54,0 59,6 63,8 72,2 
*Calculat după: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2008; Situaţia social-economică a Republicii Moldova în 

ianuarie-septembrie 2009; www.economy-pmr.org/publuk_stat.php   
 
Un anumit punct de reper în evaluarea nivelului de trai al unui pensionar poate fi mărimea 

minimului de existenţă. Raportul dintre pensia lunară de vîrstă şi mărimea minimului de existenţă al 

pensionarului în Transnistria este mai favorabilă decît în Moldova. Dacă în Moldova cea mai bună 

corelaţie a constituit 83,4 % (1.10.2009), apoi în Transnistria mărimea medie a pensiei de vîrstă a 

depăşit mărimea minimului de existenţă a pensionarului în 2005 – 2007 şi la 1.10.2007 г. – 

diagrama 2. (Menţionăm că în ţările CSI mărimea medie a pensiei de vîrstă a depăşit mărimea 

minimului de existenţă al pensionarului doar în Belarus, Rusia, Kazahstan şi Ucraina).  

83,4

55,358,155,359,056,4

107,4
119,6

108,9

78,2

100,7

82,8

50

90

2004 2005 2006 2007 2008 на 1.10.2009

Moldova
Transnistria

 
Calculat după: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2008; Situaţia social-economică a Republicii Moldova în 

ianuarie-septembrie 2009; www.economy-pmr.org/publuk_stat.php   
 

Diagrama 2. Raportul dintre pensia medie de vîrstă şi minimul de existenţă 
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Totodată, pentru o evaluare comparativă mai adecvată a acestui raport trebuie de ţinut cont 

că în Moldova şi Transnistria la calcularea minimului de existenţă se utilizează metodologii 

fundamental diferite. În Moldova acest standard social minim extrem de important are un nivel mai 

mare pentru toate grupurile social-demografice ale populaţiei. Astfel, nivelul minim de existenţă al 

pensionarului în trimestrul III al anului 2009 a constituit (recalculat în dolari SUA) 84,3 dolari, pe 

cînd în Transnistria – 71,7 dolari.  

 Politicile tarifare în sectorul locativ-comunal ale Moldovei şi Transnistriei au diferenţe 

semnificative. Acestea se referă atît la principiile de stabilire a tarifelor, cît şi gradul de influenţă a 

autorităţilor asupra metodologiei de calculare a tarifelor.  

În Moldova dreptul de stabilire al tarifelor la gazul natural, energia electrică şi termică îi 

revine Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică (ANRE). În calitate de organ al 

administraţiei publice ANRE nu se subordonează nici unei instituţii de stat, sau private cu excepţia 

cazurilor prevăzute în legislaţie. Implementarea unei politici tarifare adecvate de către ANRE, care 

preponderent corespunde principiilor economiei de piaţă, se datorează în mare parte unui cadru 

legislativ solid: Legea cu privire la energetică, Legea cu privire la energia electrică, Legea cu 

privire la gaze, Legea privind protecţia consumatorilor. 

În Transnistria reglementarea tarifelor la resursele energetice este efectuată în baza Legii 

cu privire la preţuri (tarife) şi stabilirea preţurilor. Organul executiv competent în domeniul 

reglementării de stat a tarifelor în energetică este Ministerul economiei, iar tarifele sunt stabilite 

prind Decretul preşedintelui cu privire la stabilirea tarifelor pentru serviciile în domeniul 

monopolurilor naturale, pentru perioadele calendaristice respective.  

Atît în Moldova, cît şi în Transnistria tarifele la resursele energetice sunt periodic revizuite, 

de obicei, în direcţia majorării. În acest context, revizuirea tarifelor în Transnistria a avut loc mai 

des decît în Moldova. Spre exemplu, în 2007 tarifele la gazul natural şi energia termică livrate 

populaţiei s-au majorat de trei ori, iar pentru serviciile de apă şi canalizare de patru.   

În Transnistria politica tarifară în domeniul asigurării populaţiei cu resurse energetice poartă 

o puternică amprentă populistă. Astfel, în pofida majorării treptate a preţului gazului natural pentru 

populaţie, tarifele pentru aprovizionarea cu gaz pînă în prezent sunt mai mici decît preţul 

contractual la gazul natural livrat din Rusia. În ceea ce priveşte tariful la energia termică, stabilirea 

acestuia s-a efectuat sub o presiune administrativă puternică a structurilor administraţiei locale.  

Spre exemplu, în 2006 acest tarif în conformitate cu Decretul preşedintelui nr. 130 din 23 

martie 2006 a fost micşorat la nivelul trimestrului III al anului 2005. Cauza acestei masuri a fost 

(citat din textul Decretului): „…preîntîmpinarea consecinţelor negative ale blocadei economice”.  

Adiţional, pentru o mare parte din categoriile de populaţie sunt stabilite tarife preferenţiale. 

Astfel, în 2008 tariful la energia electrică livrată populaţiei a constituit 0,30 ruble pentru un Kw/oră, 
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iar pentru pensionari, indiferent de situaţia lor materială, în limitele consumului lunar, era aplicat un 

tarif preferenţial de 0,15 ruble pentru un Kw/oră. Înlesniri similare există şi la plata pentru celelalte 

resurse energetice utilizate, precum şi la achitarea serviciilor locativ-comunale. 

Ca rezultat a unei astfel de politici tarifare în Transnistria sunt stabilite tarife extrem de joase 

şi economic neîntemeiate la resursele energetice pentru populaţie. Ele sunt semnificativ mai joase 

nu doar comparativ cu tarifele în Moldova, dar şi în Ucraina şi Rusia (care este furnizorul exclusiv 

de gaz natural în regiune) – tabelul 5.  

Tabelul 5 – Tarifele la resursele energetice şi serviciile locativ-comunale, 2008 , dolari SUA  
 Moldova Transnistria Rusia Ucraina 
Energie electrică , 1 Kw/oră 0,099 0,035 0,096 1 0,047 
Gaz natural , 1 m3  0,284 0,072 0,087 1 0,069 
Încălzire centralizată, 1 Gkal  52,76 19,15 30,0 1 25,36 
Apă caldă ( 1 persoană/lună) 52,76 * 3,10 11,1 4,66 
Apă menajeră, 1 m3. 0,37 2 0,16 3 0,48 1 0,18 4 

Canalizare, 1 m3. 0,05 2 0,09 3 0,37 1 0,11 4 

Notă: 1 – or. Moscova; 2 – mun. Chişinău; 3 – or. Tiraspol; 4 – or. Kiev; * –  1 Gkal 
 
 
Pentru o analiză comparativă a mărimii plăţilor pentru serviciile locativ-comunale de către 

populaţia Moldovei şi Transnistriei s-a utilizat costul unui set de servicii necesare pentru locuirea a 

3 persoane, timp de o lună, într-un apartament orăşenesc standard cu toate comodităţile. Calculat în 

conformitate cu normele de consum costul setului de servicii locativ-comunale a constituit 

(recalculat în dolari SUA) în Moldova 99,89 $, iar in Transnistria  – 35,88 $. 

Raportul creat în nivelele de achitare a setului necesar de servicii locative-comunale în 

Moldova şi Transnistria are o influenţă corectivă 

puternică asupra puterii de cumpărare a veniturilor 

populaţiei. În 2008 cu un salariu mediu lunar în 

Moldova putea fi achitat 2,44 seturi de servicii 

locativ-comunale necesare, pe cînd în Transnistria – 

6,86, sau de 2,8 ori mai mult (diagrama 3).  Astfel, 

la achitarea serviciilor locativ-comunale într-o 

situaţie îndeosebit de dificila s-au aflat pensionarii 

din Moldova. Mărimea medie a pensiei lor nu 

acoperă nici 2/3 din costul unui set standard de 

servicii locativ-comunale. În acelaşi timp, în 

Transnistria puterea de cumpărare a unei pensii 

medii la achitarea serviciilor locativ-comunale este aproape de 3 ori mai mare decît în Moldova.  

2,44

6,86

0,62

1,78

0

4

8

Salariu Pensie

Diagrama 3. Puterea de cumparare a 
salariului si pensiei medii, 2008

Moldova Transnistria
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Astfel, după puterea de cumpărare a veniturilor la achitarea serviciilor locativ-comunale 

populaţia Transnistriei este într-o situaţie mai favorabilă. Totuşi, această situaţie este determinată de 

influenţa factorilor externi şi nu poate dura la infinit. 

Abordări pentru armonizarea politicilor sociale ale Moldovei şi Transnistriei. 

În pofida diferenţelor existente Moldova şi Transnistria se confruntă în mare parte cu 

probleme sociale similare. Acest fapt determină necesitatea obiectivă de elaborare a unei politici 

sociale armonizate, îndreptate, în primul rînd, spre ridicarea nivelului şi condiţiilor de trai pe 

ambele maluri ale Nistrului, diminuarea inegalităţii sociale nejustificat de înalte, crearea 

posibilităţilor egale pentru dezvoltarea socială a tuturor cetăţenilor. În acest context, este utilă 

ghidarea de următoarele abordări. 

1. La elaborarea principiilor de armonizare a politicilor sociale ale Moldovei şi 

Transnistriei este necesar să se ţină cont de realizările obţinute în punerea lor in aplicare. În special, 

pentru Transnistria ar fi binevenită experienţa Moldovei în: 

- introducerea asigurării medicale obligatorii pentru finanţarea setului de servicii medicale 

garantate de către stat, prestate populaţiei; 

- reformarea sistemului de asigurării sociale de stat, care ar permite majorarea veniturilor 

bugetului de asigurări sociale.  

În Transnistria, de asemenea, există o experienţă demnă de a fi aplicată în Moldova. În 

special, orientarea clară a standardelor minime în domeniul remunerării muncii la mărimea 

minimului de existenţă, ceea ce este pe deplin în conformitate cu cerinţele internaţionale.  

2. Armonizarea politicilor sociale ale Moldovei şi Transnistriei trebuie să fie înfăptuită pe 

direcţiile care ar asigura soluţionarea celor mai acute probleme ale oamenilor de pe ambele maluri 

ale Nistrului. Astfel de direcţii prioritare ar putea deveni: 

 crearea unei pieţe unice de muncă, funcţionarea căreia va fi reglementată printr-o legislaţie de 

muncă armonizată şi va asigura un nivel înalt de protecţie socială a angajaţilor. Furnizarea 

informaţiei privind locurile de muncă vacante în orice localitate va contribuii la stimularea 

migraţiei de muncă dintre malurile drept şi stînd ale Nistrului; 

 diversificarea posibilităţilor de utilizare a reţelelor republicane şi regionale de instituţii medicale 

şi sanatorial-balneare, precum şi a instituţiilor de deservire socială pentru persoanele nevoiaşe, 

indiferent de locul lor de reşedinţă; 

 tranziţia la standarde educaţionale unice şi asigurarea accesului egal în toate instituţiile de 

învăţămînt de pe malurile drept şi sting ale Nistrului; 

 implementarea unei politici nominative de protecţie socială a populaţiei de sărăcie. În acest scop 

vor fi utilizate resursele proprii ale Moldovei şi Transnistriei, precum şi asistenţa material-

financiară a ţărilor donatoare şi organizaţiilor internaţionale. 
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3. Armonizarea actelor legislative şi normative, care reglementează relaţiile în domeniile 

social şi de muncă în Moldova şi Transnistria este binevenit să fie efectuată prin conformitatea lor 

cu instrumentele internaţionale. Este vorba, în primul rînd, de Declaraţia de la Copenhaga cu privire 

la dezvoltarea socială, care a fost adoptată în cadrul Summit-ului mondial din martie 1995.   

Adiţional, trebuie să fie utilizate prevederile convenţiilor OIM privind remunerarea muncii 

şi protecţia socială a populaţiei. Unele din aceste convenţii au fost ratificate de către Moldova 

(Transnistria din cauza nerecunoaşterii sale nu a putut face acest lucru), altele (printre ele Convenţia 

OIM nr. 102 cu privire la normele minime de protecţie socială) încă urmează a fi ratificate. 


