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Situația demografică

Efectivul populației se află 
într-un declin continuu cu o 
relativă stabilizare în ultimii 5 
ani (↗m. Chișinău; UTA 
Găgăuzia, și ↘ RD Nord; RD 
Sud; RD Centru)

-0.3% Total

2.4% Municipiul Chişinău

-1.9% Nord

-0.4% Centru

-1.3% Sud

1.2% UTA Găgăuzia



Populația în profil teritorial

• Disparități mari în densitatea populației de 
la 72,6 loc/km2 în RD Sud până la 99,7 
loc/km2 în RD Centru.

• Disparități majore în structura populației 
după medii de reședință

• Populație îmbătrânită din punct de vedere 
demografic, în toate RD, cu precădere în 
RD Nord (19%)



Activitatea economică 

Se atestă o degradare continuă a 
sistemului de activitate 
economică și a celui ocupațional
al populației, cu precădere în RD 
Centru și RD Sud

Rata de activitate 2007 2014

Total RM -3.7% 44.8 ↘ 41.2

Mun. Chisinau -4.4% 52.8 ↘ 51.6

Nord 5.4% 43.0 ↘ 40.8

Centru -7.3% 44.1 ↘ 38.0

Sud -11.1% 39.2 ↘ 34.3

Rata de ocupare

Total RM -6.8% 42.5 ↘ 39.6

Mun. Chisinau -1.6% 49.3 ↘ 48.5

Nord -3.2% 41.2 ↘ 39.9

Centru -11.5% 41.6 ↘ 36.8

Sud -12.4% 37.8 ↘ 33.1

Rata somajului

Total RM -23.5% 5.1 ↘ 3.9

Mun. Chisinau -7.7% 6.5 ↘ 6.0

Nord -42.9% 4.2 ↘ 2.4

Centru -41.8% 5.5 ↘ 3.2

Sud 0.0% 3.6 → 3.6



• Veniturile medii lunare disponibile per locuitor au înregistrat o evoluție crescătoare,
cu mici diferențe pe RD, deși în ultima perioadă sunt puternic afectate de inflație și de
ratele defavorabile de schimb;

• În Chișinău veniturile medii lunare disponibile per locuitori sunt în medie de 1,6 ori mai
mari decît în celelalte regiuni, iar RD Sud înregistrează cele mai mici venituri ale
indicatorului;

• Există disparități nesemnificative în nivelul cheltuielilor de consum între RD Nord, RD
Centru și RD Sud, dacă excludem mun. Chișinău din comparație;

• O dată cu creșterea veniturilor disponibile, nivelul sărăciei scade în toate regiunile.
Cele mai sărace sunt RD Centru și RD Sud, unde indicatorul este de 7-8 ori mai mare
ca în mun. Chișinău în 2013.

Disparități în venitul și consumul populației, 
indicatorii de sărăcie



Dezvoltarea economică

• Concentrarea excesivă a întreprinderilor în 
mun. Chișinău: cca 2/3 dintre întreprinderi sunt 
amplasate în mun. Chișinău (RD Centru – 14%; 
RD Nord – 12% și în RD Sud cca 8%), iar 
dinamica cea mai mare – RD Centru +11%

• Valori maximale ale venituri din vânzări în mun. 
Chișinău cu cote de cca 73% din; RD Nord 12%; 
RD Centru 10%. Media per angajat: mun. 
Chișinău 538 mii lei (+9%); RD Centru 333 (+8%); 
UTA Găgăuzia 318 (+27%)



Profilul regiunilor de dezvoltare

Cele mai predominante activități, în care se obține o CA mai mare:

• RD Centru - B+C Industria extractiva si prelucratoare, A Agricultura, 
H Transport;

• RD Nord - G Comert, L Tranzactii imobiliare;

• RD Sud - D+E Energia electrica si termica, J Informatii si 
comunicatii.



Productivitatea din RD 
(2005-2013)

• Performanțe mari în activitatea 
economică (2013) - mun. Chișinău, 
cu cea mai lentă dinamică, dar și cea 
mai distorsionată 

• Cele mai modeste rezultate pot fi 
surprinse în RD Sud

• Cele mai dinamice rezultate 
economice se observă în RD Centru 
și RD Nord



Investiții pe locuitor

Investiții în continuă creștere (inclusiv 
cele per locuitor)

În seria datelor privind investițiile se 
detașează puternic mun. Chișinău cu o 
valoare de cca 15,2 mil lei per locuitor, 
în timp ce în RD Sud investițiile per 
locuitor au fost numai de cca 2,02 mil 
lei.

1.222555 Total

1.377183 Municipiul Chişinău

1.267689 Nord

0.784072 Centru

0.858044 Sud
1.028089 UTA Găgăuzia



Infrastructura

• În Republica Moldova se constată o infrastructură rutieră regională în curs 
de degradare, deși calitatea infrastructurii rutiere este în creștere;

• Se intensifică continuu traficului rutier a crescut;

• Discrepanțe majore în exploatarea drumurilor, cît și în specificul de 
transportare;

• Discrepanțe majore în nivelul de acces la apa și canalizare (regiuni, 
municipii, mediu urban și rural);

• Densitatea scăzută a infrastructurii este direct asociată cu nivelul scăzut de 
dezvoltare economică și nivelului de trai al populației;

• Creșterea nivelului de acces la serviciile electronice.



Factorii de Mediu

• Volumul total al poluanților atmosferici emiși de surse fixe a scăzut. 

• Volumul total al emisiilor din transport au crescut, având la baza mai mulți 
factori

• Discrepanțe majore în nivelul de acces la serviciile de salubrizare.

• Rețeaua de arii protejate este mică și subdezvoltată, constituind 4,8% din 
suprafață și rămâne constantă din 2007.



• Fragmentare excesivă a structurii administrativ teritoriale;

• Degradarea nivelului de trai în mediul rural și migrarea internă spre orașe;

• Cca 80% din autoritățile locale din Moldova nu-și îndeplinesc 
responsabilitățile și funcțiile pe care și le-au asumat, ca criteriu de bază a 
capacității administrative;

• Finanțare insuficientă a autorităților locale privind serviciile publice;

• Cheltuieli per capita mai mari pe componenta administrativă decât pentru 
toate serviciile comunale luate împreună.

Orașele în contextul dezvoltării



• Disparități regionale privind suprafața locuibilă per persoană (pe republică –
15,59 m.p.) 

• Se atestă disparități intra-regionale în asigurarea cu fond locativ

• Dotarea insuficientă a fondului locativ cu apeduct și canalizare

• Fond locativ învechit

• Punerea în folosință a caselor de locuit este în descreștere (excepție 
municipiile și RD Nord)

• Ne abordarea conceptului de eficiență energetică

Fondul de locuințe și construcțiile



• Veniturile totale per locuitor înregistrează o evoluție crescătoare în perioada
analizată în toate regiunile, cele mai mari - în mun. Chișinău, cele mai mici - în RD
Nord;

• Veniturile proprii înregistrează creșteri nesemnificative în toate regiunile cu
excepția mun. Chișinău unde acestea cresc și sunt de 2 ori mai mari ca în celelalte
regiuni. Cele mai mici valori se înregistrează în RD Centru și RD Sud;

• Transferurile pe cap de locuitor sunt mai mari în regiunile în care APL au venituri
proprii mai mici (RD Centru și RD Sud). Astfel există disparități semnificative pe
acest indicator, RD Nord și UTAG primind cu 25% mai puțin;

• Cheltuielile totale per locuitor înregistrează aceiași tendință crescătoare ca și
veniturilor totale. Cele mai mari valori sunt în mun Chișinău, cele mai mici în RD
Nord.

Disparități în bugetele publice (2010-2014)



• Veniturile generale totale ale UAT înregistrează o tendință crescătoare în medie 
cu 13,9% anual;

• Pînă în 2012 ponderea cea mai mare a acestui indicator era repartizată APL de 
nivelul I, iar ponderea mai mică APL de nivelul II, după 2012, situația s-a inversat;

• În perioada analizată RD Nord deține ponderea medie de 25% în totalul veniturilor, 
RD Centru – 30%, RD Sud – 15%, UTAG – 4% și mun. Chișinău 27%. 

Cauze:

• Modificările operate în legislație (delegarea de competențe de la un nivel la 
altul; modificarea relațiilor inter bugetare; modificarea prevederilor codului fiscal)

• Culoarea politică a primarilor, președinților de raioane;

• Nivelul de dezvoltare și situația economică a regiunii.

Distribuirea resurselor între diferite 
nivele de guvernare



Cooperarea intercomunitară
• 15 inițiative CIC lansate și susținute cu suportul GIZ și PNUD Moldova 

cu o distribuție geografică uniformă

• Domenii: 

• Servicii comune multifuncționale (amenajare, infrastructură drumuri, spații verzi, iluminat)

• Servicii de salubrizare

• Servicii de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare

• Investiții comune în infrastructură

• Avantaje: 

• Eficientizarea și reducerea costurilor de organizare și prestare a serviciilor cu circa 15-20%.

• Crearea unor servicii care ar fi dificil de creat de sine stătător

• asigurarea de economii privind costurile pentru serviciile prestate; îmbunătățirea calității serviciilor; 

• coordonare mai eficace în planificarea și realizarea dezvoltării; servicii mai eficiente și mai vizibile pentru 
cetățeni

• Creează precondiții pentru dezvoltarea socio-economică, coeziune teritorială și implementare de alte 
proiecte de dezvoltare



• Fenomen aflat la etapa incipientă de cunoaștere și implementare

• Fonduri locale de susținere practic lipsă

• Cadrul legal generalist și imprecis

• Cunoștințe, experiență și abilități minime de negociere, identificare 
consens, planificare în comun de dezvoltare a serviciilor

• Potențial local limitat (financiar, tehnic, uman) pentru astfel de inițiative. 

• Promovarea conceptului și preluarea de către alte comunități.

Cooperarea intercomunitară – dificultăți



• 95% din teritoriu și 90% din populație antrenate în cadrul 
celor 4 Euroregiuni:

Dunărea de jos, Prutul de sus, Nistru și Siret-Prut-Nistru

• Volumul finanțărilor și nr. programelor UE CBC în 
creștere de la 30 mln în 2004-2006 la circa 220 mln Euro în 
perioada 2007-2013

• Nr. de aplicații ale beneficiarilor din Republica Moldova în 
creștere de la 50-60 propuneri de proiecte în 2006 la peste 
400 în 2011-2012

• Proiectele implementate (peste 30 mln Euro) au contribuit la 
dezvoltarea economică a localităților/regiunilor, dezvoltarea 
infrastructurii, dezvoltarea serviciilor publice, consolidarea 
de capacități și restructurare organizațională.

Cooperarea transfrontalieră



Vă mulțumesc pentru atenție!

Eduard HÎRBU

Consultant BCI


