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Rezumat. Măsurile de susținere socială ale cetățenilor Republicii Moldova în perioada 

pandemiei COVID-19 au vizat creșterea mărimii prestațiilor sociale și extinderea categoriilor de 

beneficiari. Se concluzionează că este necesar să se dezvolte un program de stat complex pentru a 

consolida susținerea socială pentru populația aflată în situații dificile. 
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Din cauza epidemiei COVID-19, starea de urgență a fost introdusă în Republica Moldova 

începând cu 17 martie 2020 pentru o perioadă de 60 de zile. După finisarea acesteia, în legătură cu 

persistența unui nivel ridicat de boală COVID-19 în populație, din 16 mai a fost introdusă starea de 

urgență în sănătatea publică, care a fost prelungită de mai multe ori (cel mai recent până la 30 septembrie). 

Situația de urgență din țară a condiționat necesitatea de adoptare a măsurilor orientate spre reducerea 

impactului negativ al pandemiei de coronavirus. Aceste măsuri au primit o confirmare legislativă în Legea 

privind instituirea unor măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării 

de urgență (Legea  Nr.56/2020). 

Actualitatea studiului. Măsuri legate de susținerea socială a cetățenilor pe piața muncii, precum 

și ajutorul social pentru familiile cu venituri mici, au devenit deosebit de semnificative. Această orientare 

a măsurilor de susținere socială a cetățenilor în timpul pandemiei COVID-19 se datorează faptului că, 

potrivit datelor Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova (Forța de muncă, 2020) în al doilea 

trimestru al anului 2020: 

- numărul persoanelor ocupate, care au declarat că le-a fost afectată negativ situația la locul de 

muncă datorită COVID-19 a constituit 24,4% din total populație ocupată; 

- numărul persoanelor care au avut un loc de muncă, dar care nu au lucrat deloc a crescut de 8 

ori în comparație cu trimestrul II 2019. Ponderea acestora în total ocupare a constituit 20% (comparativ 

cu 2,5% în trimestrul II 2019); 

- în comparație cu trimestrul II 2019, numărul persoanelor aflate în concedii fără plată și care au 

statut de șomeri tehnici a crescut de 1,9 ori; 

- situația financiară a familiilor cu venituri mici s-a înrăutățit. 

Actualitatea acestui studiu se datorează faptului că în Republica Moldova cercetările în acest 

domeniu nu au fost efectuate până în prezent. 

Scopul studiului constă în evaluarea măsurilor de susținere socială a cetățenilor în timpul stării 

de urgență din cauza COVID-19. 

Principalele metode de cercetare sunt metode de analiză, sinteză, monografică, comparație.  

Cele mai semnificative rezultate. 

Măsurile de susținere socială a cetățenilor vizează sporirea mărimii ajutorului social și extinderea 

numărului de categorii de beneficiari ai acestuia. Cele mai semnificative dintre acestea sunt următoarele 

măsuri:  

1. Pentru perioada stării de urgență, cuantumul minim al ajutorului de șomaj a constituit 2775 lei. 

Suma de 2775 lei este echivalentul salariului minim garantat în sectorul real al economiei; 

2. Acordarea ajutorului de șomaj în mărime de 2775 lei cetățenilor înregistrați cu statutul de 

șomeri, dar care nu îndeplineau criteriile de acordare a ajutorului (extinderea listei beneficiarilor). 
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Potrivit modificărilor aduse Legii Nr.105/2018, aprobate în aprilie 2020, „Cu privire la 

promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj” (Legea Nr.105/2018), toți șomerii 

înregistrați la agențiile teritoriale de ocupare a forței de muncă, indiferent dacă au avut eligibilitate 

anterioară pentru ajutor sau nu, devin beneficiari de ajutor de șomaj în perioada stării de urgență (de 

obicei, pentru stabilirea ajutorului, șomerul trebuie să aibă un stagiu de cotizare de cel puțin 12 luni din 

ultimii 2 ani). Același drept de a beneficia de ajutor s-a acordat celor care s-au înregistrat la agențiile 

teritoriale de ocupare a forței de muncă deja în timpul stării de urgență, inclusiv cetățeni care au revenit 

din străinătate. 

Eficacitatea acestei măsuri este demonstrată de faptul că, potrivit Agenției Naționale pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, de la începutul anului 2020, indemnizații de șomaj conform procedurii 

obișnuite au primit 3958 de șomeri, dar numai în perioada de la 7.05. până la 15.05.2020 dreptul la ajutor 

de șomaj au obținut 14481 de persoane. Astfel, prin extinderea cercului de beneficiari, în doar o săptămână 

în timpul stării de urgență, dreptul la ajutor de șomaj au obținut de 3,6 ori mai multe persoane decât 

numărul persoanelor care beneficiază de acest ajutor în conformitate cu procedura obișnuită de la 

începutul anului. 

3. Susținerea familiilor cu venituri mici prin programul de ajutor social în baza extinderii dreptului 

de a beneficia de ajutor social: a) majorarea venitului minim lunar garantat de la 1107 lei la 1300 lei în 

perioada stării de urgență; b) majorarea venitului minim lunar garantat pentru fiecare copil de la 553 la 

975 lei; 

4. Familiile care beneficiază de ajutor social, dreptul la care a expirat în timpul stării de urgență, 

vor primi prestația, plătită până la ridicarea stării de urgență; 

5. Plata indemnizației unice în mărime de 16 mii lei angajaților instituțiilor medicale, precum și 

sistemelor de apărare, securitate, penitenciar, care s-au infectat cu coronavirusul în timpul exercitării 

atribuțiilor lor oficiale; 

6. Susținerea rudelor lucrătorilor din domeniul sănătății care s-au infectat cu coronavirusul la locul 

de muncă și au murit din cauza complicațiilor cauzate de acesta. Dreptul la ajutor de stat s-a acordat 

soțului/soției (pentru o perioadă de 5 ani de la data decesului întreținătorului) și copiilor sub 18 ani sau, în 

cazul studiilor lor în instituțiile de învățământ cu frecvența la zi, până la împlinirea vârstei de 23 de ani. 

Dacă nu a existat soț sau copii, atunci prestația poate primi unul dintre părinții decedatului. Baza pentru 

calcularea alocației este venitul lunar mediu al persoanei pentru anul precedent decesului, în timp ce 

mărimea alocației trebuie să fie de cel puțin 50% din salariul mediu lunar pe economia țării. 

Concluzii. Evaluarea măsurilor care vizează susținerea socială a cetățenilor în timpul stării de 

urgență din cauza COVID-19 indică următoarele. Pe de o parte, capacitățile financiare limitate ale statului 

nu au permis luarea unor măsuri mai eficiente pentru a reduce impactul negativ al pandemiei de 

coronavirus. Pe de altă parte, populația nu se adaptează cu ușurință la șocurile provocate de pandemie. 

Astfel, populația, după un anumit val de interes pentru înregistrarea statutului de șomer, a abandonat 

destul de repede această idee, preferând incertitudinea statutului șomajului tehnic sau absența completă a 

semnelor de activitate economică. Astfel, există o eficiență scăzută a acestei măsuri care vizează 

susținerea socială a cetățenilor pe piața muncii. În acest sens, devine necesară elaborarea unui program de 

stat cuprinzător pentru a consolida susținerea socială a populației aflate în situații dificile. 
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