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PRINCIPALELE	EVENIMENTE	POLITICE,	ECONOMICE		

ŞI	SOCIALE	DIN	REPUBLICA	MOLDOVA	

La	începutul	anului	2016	au	avut	loc	o	serie	de	evenimente	importante	atât	de	ordin	
politic,	cât	și	economic	și	social.		

4	ianuarie	

Parlamentul	 Republicii	 Moldova	 s‐a	 întrunit	 în	 ședință	 specială	 în	 scopul	 votării	 unui	 nou	
guvern	propus,	 condus	de	Dl	 Ion	Sturza.	La	 ședință	 au	 fost	prezenți	47	de	deputați,	număr	
insuficient	pentru	ca	ședința	să	aibă	loc.	Din	lipsă	de	cvorum,	tentativa	de	alegere	a	unui	nou	
prim‐ministru	a	eșuat.			

20	ianuarie	

Parlamentul	Republicii	Moldova	 a	 votat	 pentru	 învestirea	 unui	 nou	Guvern	 în	 frunte	 cu	Dl	
Pavel	 Filip.	 Acesta	 a	 fost	 votat	 de	 deputații	 fracțiunilor	 Partidului	 Democrat,	 Partidului	
Liberal,	14	deputați	din	PCRM,	precum	și	câțiva	deputați	din	Partidul	Liberal	Democrat	din	
Moldova.		

10	februarie	

Guvernul	 Republicii	 Moldova	 a	 aprobat	 proiectul	 de	 lege	 privind	 ratificarea	 Acordului	 de	
grant	dintre	Republica	Moldova	 şi	Banca	Europeană	pentru	Reconstrucţie	 şi	Dezvoltare.	Ca	
rezultat,	Republica	Moldova	urmează	 să	beneficieze	de	250	mii	EUR	sub	 formă	de	grant	 în	
scopul	 implementării	 noilor	 practici	 şi	 strategii	 pe	 termen	 scurt	 sau	 lung	 în	 domeniul	
dezvoltării	sistemului	feroviar.	

12	februarie	

Comitetul	de	supraveghere	al	Programului	de	atragere	a	remitențelor	în	economie	PARE	1+1	
a	aprobat	finanțarea	a	98	de	proiecte	investiționale	în	domeniul	agrar,	creșterea	animalelor,	
construcții,	transport	și	servicii,	 în	valoare	de	19	mil.	MDL.		Viceprim‐ministrul,	Dl	Octavian	
Calmâc,	 ministrul	 Economiei,	 a	 menționat	 că	 susținerea	 proiectelor	 investiționale	 ale	
migranților	 contribuie	 la	 dezvoltarea	 mediului	 de	 afaceri	 din	 Republica	 Moldova	 și	 la	
reîntoarcerea	potențialul	uman	în	țară.		

17	februarie	

Președintele	 Republicii	Moldova,	Dl	Nicolae	 Timofti,	 a	 avut	 o	 întrevedere	 Dl	 Klaus	Werner	
Iohannis,	 cu	 premierul	 Dacian	 Cioloș,	 cu	 președintele	 Senatului,	 Călin	 Popescu‐Tăriceanu,	
precum	 și	 cu	 alți	 înalți	 oficiali.	 În	 cadrul	 discuțiilor	 au	 fost	 abordate	 subiecte	 ce	 țin	 de	
relațiile	 bilaterale,	 agenda	 europeană	 a	 Republicii	Moldova,	 colaborarea	 în	 plan	 economic,	
politic	și	social.	

18	februarie	

Preşedintele	Academiei	de	Ştiinţe	a	Moldovei,	Dl	acad.	Gheorghe	Duca,	a	avut	o	 întrevedere	
cu	 E.S.	 Artur	Michalski,	 Ambasador	 Extraordinar	 şi	 Plenipotenţiar	 al	 Republicii	 Polonia	 în	
Republica	 Moldova.	 În	 cadrul	 dialogului,	 părţile	 au	 discutat	 aspecte	 privind	 organizarea	
şedinţei	 a	 V‐a	 a	 Comisiei	 mixte	 interguvernamentale	 moldo‐polone	 pentru	 colaborare	
economică.	De	asemenea,	preşedintele	AŞM	a	solicitat	intervenţia	Ambasadei	Polone	privind	
iniţierea	 semnării	 unui	 Acord	 bilateral	 între	 Academia	 de	 Ştiinţe	 Moldovei	 şi	 Ministerul	
Cercetării	 din	 Polonia.	 În	 baza	 Acordului	 vor	 fi	 anunţate	 Apeluri	 de	 concurs	 pentru	
susţinerea	mobilităţii	 cercetătorilor	 ambelor	 ţări.	 Scopul	 concursului	 este	de	 a	 contribui	 la	



 
 

11	
 

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI

Nr. 21 (trim. I) 2016 

fortificarea	 capacităţilor	 cercetătorilor	 ştiinţifici	 prin	 participarea	 în	 cadrul	 Programului	
Orizont	 2020,	 prin	 susţinerea	 vizitelor	 bilaterale,	 realizarea	 stagiilor	 cercetătorilor	 din	
ambele	ţări,	dar	şi	efectuarea		cercetărilor	comune.	

23‐29	februarie	

O	 echipă	 de	 experţi	 a	 Fondului	 Monetar	 Internaţional	 condusă	 de	 Dna	 Ivanna	 Vladkova‐
Hollar	 s‐a	 aflat	 în	 vizită	 în	 Republica	 Moldova.	 Scopul	 misiunii	 FMI	 a	 fost	 de	 a	 actualiza	
informația	privind	evoluțiile	economice	recente	și	de	a	discuta	despre	politicile	promovate	
de	 autorități	 pentru	 menținerea	 stabilității	 macroeconomice	 și	 perfecționarea	 guvernării.	
Misiunea	 nu	 a	 fost	 împuternicită	 cu	 un	 mandatul	 de	 a	 negocia	 un	 program	 de	 asistență	
financiară.		

25	februarie	

Comitetul	executiv	al	Băncii	Naţionale	a	Moldovei	a	decis	diminuarea	ratei	de	bază	aplicată	
la	principalele	operaţiuni	de	politică	monetară	pe	termen	scurt	cu	0,5	puncte	procentuale,	de	
la	 19,5	 până	 la	 19,0%	 anual.	 În	 același	 timp	 s‐a	 decis	 diminuarea	ratelor	 de	 dobândă	la	
creditele	overnight	cu	0.5	p.p.,	de	la	22,5	până	la	22,0	la	sută	anual	și	la	depozitele	overnight	
cu	0,5	p.p.,	de	la	16,5	până	la	16,0	la	sută	anual.	

4	martie	

Curtea	Constituțională	 a	 decis	 ca	 președintele	 țării	 să	 fie	 ales	 direct	 prin	 votul	 cetățenilor,	
declarând	neconstituționale	modificările	din	anul	2000.		

11	martie	

Dl	Sergiu	Cioclea	a	primit	vot	de	încredere	din	partea	Parlamentului,	fiind	desemnat	guvernator	
al	Băncii	Naționale	a	Moldovei.	El	a	fost	votat	de	către	61	de	deputați	PD,	PL,	PLDM	și	neafiliați.	

25	martie	

Banca	 Europeană	 pentru	 Reconstrucţie	 şi	 Dezvoltare	 urmează	 să	 acorde	 un	 împrumut	 de	
52,5	 mil.	 EUR	 companiei	 de	 stat	 „Calea	 Ferată	 din	 Moldova",	 în	 scopul	 reabilitării	
infrastructurii	feroviare	și	achiziția	unor	noi	locomotive.		

31	martie	

Comitetul	 executiv	 al	 Băncii	 Naţionale	 a	 Moldovei	 a	 adoptat	 diminuarea	 ratei	 de	 bază	
aplicată	la	principalele	operaţiuni	de	politică	monetară	pe	termen	scurt	cu	2,0	p.p.	de	la	19,0	
pînă	la	17,0	la	sută	anual.	Astfel,	ratele	de	dobândă	la	creditele	overnight	se	diminuează	de	la	
22,0	 până	 la	 20,0	 la	 sută	 anual,	 iar	 la	 depozitele	 overnight	 de	 la	 16,0	 până	 la	 14,0	 la	 sută	
anual.	
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REZUMATUL	EDIŢIEI	

Producţia	

După	ce	în	2015	valoarea	adăugată	brută	pe	toate	tipurile	de	activități	economice	a	înregistrat	
scăderi,	fiind	atestată	o	contracție	a	economiei	naționale	de	0,5	la	sută,	în	trimestrul	întâi	2016	
economia	arată	semne	modeste	de	revenire,	cu	unele	sectoare	economice	în	creștere,	 iar	altele	
cu	scăderi	descrescătoare.		

În	trimestrul	întâi	anul	2016	produsul	intern	brut	(27097,4	mil	lei)	marchează	sporuri	pozitive	
în	încercarea	de	a	se	relansa	pe	traiectoria	de	creştere	după	două	trimestre	de	regres	în	2015,	
atingând	 un	 spor	modest	 de	 0,8%	 faţă	 de	 perioada	 respectivă	 a	 anului	 precedent,	 o	 creştere	
imprimată	 de	 sectorul	 real	 economiei	 și	 de	 comerț,	 în	 timp	 ce	 activitățile	 financiare	 și	 cele	
finanţate	de	buget	suferă	scăderi.	

Cele	mai	mari	sporuri	ale	PIB‐ului	revin	agriculturii,	industriei,	comerțului,	impozitelor	indirecte	
și	 serviciilor	 financiare	 indirect	 măsurate.	 Astfel,	 volumul	 producţiei	 agricole	 globale	 în	
trimestrul	 I	 2016	 marchează	 o	 dinamică	 pozitivă	 de	 106,5%	 conform	 datelor	 preliminare.	
Aceeași	 tendință	 de	 revenire	 post‐criză	 se	 atestă	 și	 în	 activitatea	 industrială,	 care	 se	 animă	
începând	cu	martie	2016,	volumul	activităţii	 industriale	pentru	 trimestrul	 I	 revenind	pe	 teren	
pozitiv	 cu	 un	 indice	 de	 101,1%	 faţă	 de	 perioada	 similară	 anul	 precedent.	 Produsul	 industrial	
creşte	 exclusiv	 din	 contul	 industriei	 prelucrătoare,	 iar	 în	 cadrul	 ei	 –	 din	 contul	 majorării	
activităţii	industriilor	textile	şi	chimice.	Industria	alimentară	suferă	de	pe	urma	secetei	din	2015	
şi	nu	a	contribuit	la	sporul	produsului	industrial	global.	Industria	extractivă	şi	sectorul	energetic	
continuă	să	scadă	al	patrulea	trimestru	consecutiv,	însoţite	de	scăderea	în	premieră	a	activităţii	
în	 industriile	utilajelor	 şi	 echipamentelor	 electrice.	Deși	 comerțul	 total	 este	printre	 activitățile	
care	au	susținut	creșterea	PIB‐ului	trimestrial,	în	particular	comerţul	cu	amănuntul	şi	cu	ridicata	
au	 continuat	 scăderile	 în	 activitate,	 în	 timp	 ce	 sectorul	 serviciilor	 şi	 comerţul	 cu	 autovehicule	
menţin	o	traiectorie	pozitivă	de	dinamică.		

Pe	 aceeași	 dinamică	 negativă	 se	 poziționează	 și	 investițiile,	 care	 continuă	 scăderile	 și	 atestă	
contracții	mai	 adânci	 comparativ	 cu	 perioada	 similară	 din	 anul	 precedent.	 	Nici	 activitatea	 de	
turism	nu	afișează	semne	optimiste,	atestând	o	scădere	a	numărului	vizitatorilor	străini	în	ţară	
prin	 intermediul	agenţiilor	de	turism.	Cât	privește	activitatea	de	transport,	de	mărfuri,	aceasta	
evoluează	descendent,	dar	cu	ritmuri	descrescătoare,	 în	 timp	ce	 transportul	de	pasageri	e	mai	
dinamic,	cu	semne	de	revenire	totală	în	trimestrul	următor.	

Aportul	esențial	la	creșterea	PIB‐ului	trimestrial	l‐a	avut	impozitarea	indirectă	netă.	Acest	lucru	
se	explică	prin	politica	fiscală	agresivă	pe	care	a	adoptat‐o	statul	în	2015	și	pe	care	o	continuă	în	
2016	 în	 scopul	 acumulării	 veniturilor	 bugetare.	 Guvernul	 a	 restricționat	 esențial	 cheltuielile	
bugetare,	astfel	că	activitățile	economice	cu	finanțare	bugetară	au	atestat	scăderi	de	activitate	în	
acest	trimestru.		

Limitările	 bugetare	 au	 inversat	 și	 traiectoria	 investițiilor.	 Astfel	 că,	 pe	 partea	 utilizărilor,	
investițiile,	 precum	 și	 exportul	 s‐au	 diminuat.	 Așa	 cum	 de	 multe	 ori	 ne‐a	 obișnuit,	 produsul	
intern	 brut	 s‐a	 întâmplat	 ca	 și	 de	 această	 dată	 să	 crească	 din	 import	 și	 consum,	 diferența	 de	
dinamici	 între	 care	 a	dus	 la	 sporirea	 stocurilor	 în	 economie.	Per	 general,	 creşterea	modestă	 a	
PIB‐ului	 în	 primul	 trimestru	 este	 una	 duală,	 cu	 semne	 de	 creştere	 în	 sectorul	 real,	 dar	 în	
continuare	 cu	 mari	 probleme	 în	 activitatea	 investiţională	 şi	 export,	 care	 sunt	 forţe	 motrice	
pentru	economia	Moldovei.		

Preţuri	şi	rate	de	schimb	

În	primele	trei	luni	ale	anului	2016	indicele	preţurilor	de	consum	a	crescut	cu	11%,	comparativ	
cu	perioada	 similară	 a	 anului	 trecut.	 Principalul	 factor	 ce	 a	 cauzat	majorarea	prețurilor	 a	 fost	
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deprecierea	 monedei	 naţionale	 faţă	 de	 principalele	 valute	 de	 referinţă	 după	 distorsiunea	
sistemului	bancar	naţional	ce	a	avut	loc	la	sfârşitul	anului	2014.	

Inflația	 de	 bază	 și‐a	 continuat	 trendul	 ascendent	 observată	 încă	 de	 la	 sfârșitul	 anului	 2013,	
constituind	pentru	primele	 trei	 luni	 ale	anului	2016	–	11,6%,	cu	2,5	p.p.	peste	nivelul	atins	 în	
anul	precedent.	Din	luna	mai	2014	ritmurile	anuale	ale	inflaţiei	de	bază	s‐au	majorat	mai	rapid	
decât	IPC.	Această	devansare	se	datorează	scăderii	presiunilor	din	partea	preţurilor	la	produsele	
alimentare	asupra	IPC,	care	nu	sunt	luate	în	consideraţie	la	calcularea	inflaţiei	de	bază.		

În	 trimestrul	 I,	 2016	 creşteri	 neuniforme	 au	 înregistrat	 şi	 alţi	 indici	 ai	 preţurilor,	 care	
comparativ	cu	aceeași	perioadă	a	anului	precedent	au	avut	următoarele	evoluţii:	

 indicele	 preţurilor	 producţiei	 industriale	 a	 avansat	 cu	 6,7%,	 faţă	 de	 aceeaşi	 perioadă	 a	
anului	precedent;	

 în	sectorul	construcţiilor	preţurile	au	sporit	față	de	nivelul	înregistrat	în	perioada	similară	a	
anului	 precedent	 cu	 9,1%.	 Cele	 mai	 mari	 creşteri	 de	 preţuri	 la	 construcţii	 au	 fost	
înregistrate	în	agricultură,	telecomunicaţii	şi	energetică;	

 preţurile	 producătorilor	 la	 produsele	 agricole	 au	 scăzut	 uşor	 cu	 0,4%.	 La	 temperarea	
ritmului	 anual	 de	 creştere	 a	 acestei	 categorii	 de	 preţuri,	 în	 perioada	 corespunzătoare,	 au	
contribuit,	în	special,	produsele	animaliere.		

 prețurile	pentru	combustibili	au	înregistrat	o	descreştere	uşoară	cu	1,3%.	

În	 trimestrul	 I	 al	anului	2016	cursul	nominal	al	monedei	naţionale	a	 fost	de	22,1	MDL/EUR	şi	
20,1	MDL/USD,	depreciindu‐se	comparativ	cu	perioada	similară	a	anului	precedent	cu	8,8%	faţă	
de	moneda	unică	europeană	şi	cu	11,4%	faţă	de	dolarul	SUA.		

Drept	consecinţă	a	deprecierii	monedei	naţionale	a	crescut	şi	cursul	real	al	monedei	naţionale.	
De	la	începutul	anului	2016	–	în	trimestrul	I	cursul	real	al	leul	moldovenesc	s‐a	depreciat	faţă	de	
USD	cu	13,2%	(comparativ	cu	perioada	similară	a	anului	trecut),	iar	faţă	de	Euro	cu	3,3%.		

Politica	monetară	

În	primele	luni	ale	anului	2016,	Banca	Naţională	a	Moldovei	a	întreprins	primii	paşi	de	relaxare	a	
politicii	monetare	promovate,	după	un	an	de	înăsprire	treptată	a	acesteia.			

În	 trimestrul	 I,	 2016	 ratele	 de	 politică	 monetară	 s‐au	 redus	 ușor	 cu	 0,5	 p.p.	 faţă	 de	 nivelul	
înregistrat	la	sfârşitul	anului	precedent.		La	sfârșitul	trimestrului	I,	2016	rata	de	bază	constituia	
19%,		rata	dobânzii	la	creditele	overnight	–	22%	şi	rata	dobânzii	la	depozitele	overnight	–	16%.	
În	lunile	aprilie	și	mai	rata	de	bază	a	scăzut	până	la	17%	și	15%	corespunzător.		

În	 trimestrul	 I,	 2016	 BNM	menține	 rata	 rezervelor	 din	 mijloacele	 atrase	 în	 MDL	 şi	 în	 valută	
neconvertibilă	 la	nivelul	 de	35%,	 cu	15	p.p.	peste	maxima	 istorică	 a	 ratei	RMO	 înregistrată	 în	
anul	2008.	Rata	rezervelor	obligatorii	de	la	mijloacele	atrase	în	valute	convertibile	a	rămas	și	ea	
neschimbată	la	nivelul	de	14%.		

În	 primul	 trimestru	 al	 anului	 2016,	 activele	 oficiale	 de	 rezervă	 s‐au	 diminuat	 faţă	 de	 datele	
înregistrate	 la	 sfârșitul	 lunii	 decembrie	 a	 anului	 2015,	 cu	 cca.	 0,01	mld.	 USD.	 Soldul	 activelor	
oficiale	de	rezervă	 la	sfârșitul	 trimestrului	 I,	2016	a	constituit	1,75	mld.	USD,	reducându‐se	cu	
0,3%	f.p.s.a.p.		

Tendința	 de	 reducere	 a	 masei	 monetare	 conturată	 în	 anul	 2015	 s‐a	 menținut	 și	 în	 primul	
trimestru	 al	 anului	 2016.	 Ritmul	 de	 creştere	 a	 masei	 monetare,	 în	 această	 perioadă,	 	 înre‐
gistrează	 valori	 negative,	 fiind	 în	descreştere	 faţă	de	 valorile	 acestuia	 înregistrate	 în	 perioada	
similară	a	anului	precedent.	
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Finanţele	publice	

Veniturile	Bugetului	public	naţional,	în	pofida	constrângerilor	existente	au	fost	în	descreştere	în	
primul	 trimestru	 al	 anului	 2016,	 iar	 în	 primele	 cinci	 luni	 a	 acestui	 an,	 veniturile	 au	 avut	 o	
ascensiune	 în	 jur	 de	 2%	 f.p.s.a.p.	 La	majorarea	 încasărilor	 bugetului	 public,	 au	 contribuit	 atât	
veniturile	fiscale	cât	şi	nefiscale.		

În	I	trimestru	2016,	Republica	Moldova	a	primit	granturi	în	sumă	de	146,6	mil.	MDL	mai	puțin	cu	
39%	mai	 puțin	 f.p.s.a.p.	 Respectiv,	 în	 primele	 cinci	 luni	 ale	 anului	 2016,	 granturile	 au	 crescut	
până	la	159,5	mil.MDL.	Donatorii	externi	au	redus	volumul	finanțării	prin	granturi	în	condițiile	
în	care	nu	există	o	stabilitate	economică	şi	politică	în	ţară.	

Cheltuielile	realizate	din	BPN,	I	trimestru	2016,	s‐a	realizat	în	sumă	de	9826,4	mil.	MDL,	fiind	în	
descreştere	 cu	 3,9	 mil.	 MDL	 comparativ	 cu	 perioada	 similara	 a	 anului	 2015.	 Ponderea	 chel‐
tuielilor	au	 fost	atribuite	preponderent	cheltuielilor	socio‐culturale	 (74%).	 Iar	 în	primele	cinci	
luni	 ale	 anului	 2016,	 s‐au	 cheltuit	mai	mult	 cu	 3%	 față	 de	 p.s.a.p.	 cheltuielile	 BPN	 totalizând	
17715	mil.	MDL.	

Prin	urmare,	executarea	bugetului	public	naţional	în	anul	2015	a	rezultat	cu	un	deficit	în	mărime	
de	90,5	mil.	MDL,	în	creştere	cu	252,8	mil.	MDL	sau	circa	74%	comparativ	cu	perioada	similară	a	
anului	precedent.	Iar	în	primele	cinci	luni	ale	anului	2016,	s‐a	încheiat	cu	un	deficit	în	sumă	de	
696,9	 mil.MDL	 sau	 în	 creștere	 cu	 24,5%	 f.p.s.a.p.	 Cât	 privește	 datoria	 publică,	 La	 finele	 I	
trimestru	2016,	ponderea	datoriei	sectorului	public	a	constituit	33,2%	din	PIB,	în	scădere	cu	2,3	
p.p.	comparativ	cu	finele	anului	2015.		

Sectorul	bancar	

Menţinerea	unui	grad	însemnat	de	incertitudinea	privind	evoluţiile	economice	şi	financiare	din	
ultimii	 ani,	 reprezintă	principala	provocare	 la	 adresa	 stabilităţii	 financiare	a	 sectorului	bancar	
din	 Republica	 Moldova.	 Indicatorii	 prudenţiali	 ai	 sectorului	 bancar	 privind	 profitabilitate,	
lichiditate	şi	solvabilitate	au	continuat	să	se	îmbunătăţească	în	I	trimestru	2016,	ceea	ce	arată	că	
se	creează	tot	mai	mult	spaţiu	pentru	reluarea	sustenabilă	a	creditării	în	sectorul	bancar.	

Totuşi,	la	capitolul	portofoliul	de	credite	brute	acordate	de	către	băncile	comerciale,	în	I	trimestru	
2016	a	înregistrat	evoluţii	negative	(‐10%	f.p.s.a.p.),	iar	iar	volumul	creditelor	noi	acordate	după	
un	trend	negativ	s‐a	revigorat	cu	o	creştere	de	10,6%	f.p.s.a.p.	În	mare	parte	această	creştere	a	
fost	condiţionată	de	creditele	acordate	în	valută	străină	(44%	f.p.s.a.p.),	iar	creditele	în	monedă	
naţională	noi	au	fost	în	scădere	cu	9,3%	f.p.s.a.p.	Totuşi,	tendinţa	de	scădere	a	creditelor	acordate	
în	valută	naţională	s‐a	 transformat	 într‐o	 îngrijorare	majoră,	reflectată	de	 încetinirea	activităţii	
economice,	nivelul	înalt	de	incertitudine	cât	şi	riscul	cursului	de	schimb	valutar.	

Creşterea	ratelor	dobânzii	în	monedă	naţională	în	I	trimestru	2016,	a	fost	cauzată	în	mare	parte	
de	 restricţionarea	 politicii	 monetare,	 generând	 creşterea	 neîncrederii	 populaţiei	 faţă	 de	 depu‐
nerile	în	MDL.	Deci,	preferinţa	populaţiei	constituie	depozitele	în	valută	străină	a	căror	pondere	a	
constituit	52%	la	sfârșitul	 lunii	martie	2016,	 iar	depozitele	 în	monedă	naţională,	reprezentând	
48%	din	valoarea	totală	a	depozitelor.	Aceasta	se	explică	prin	faptul,	că	rata	medie	a	dobânzii	pe	
sistemul	bancar	la	depozitele	în	valută	străină	este	mai	atractivă	(constituind	în	martie	2016	–	
2,06%,	 în	 scădere	 cu	 0,57	 p.p.	 faţă	 de	martie	 2015)	 faţă	 de	 rata	 la	 cele	 în	monedă	 naţională	
(martie	2016	–	14,69%	în	creştere	cu	3,08	p.p.	faţa	de	martie	2015).		

Profitabilitatea	băncilor	comerciale	a	crescut	cu	54%	în	I	trimestru	2016	faţă	de	perioada	similară	
a	anului	2015.	Această	majorare	se	datorează	principalei	componente	a	activităţii	operaţionale	–	
veniturile	din	dobânzi	cu	7%	faţă	de	sfârșitul	luni	martie	2015,	cunoscând	o	dinamică	pozitivă.	

Priorităţile	 industriei	 bancare	 moldoveneşti	 vizează	 să	 asigure	 transparenţa	 structurii	 acţio‐
narilor	 și	 angajarea	 în	 tranzacţii	 cu	 risc	 sporit.	 Cele	mai	mari	 bănci	 comerciale	 din	 Republica	
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Moldova,	 rămân	 sub	 instituirea	 supraveghere	 specială	 încă	 pe	 un	 termen	 de	 3	 luni	 (BC	
„Moldindconbank”	 S.A.,	 B.C.	 „VICTORIABANK”	 S.A.	 și	 BC	 „MOLDOVA	 ‐	 AGROINDBANK”	 S.A.)	 la	
decizia	BNM1.			

Sectorul	extern	

Contul	curent	 al	 balanţei	de	plăţi	 a	Republicii	Moldova	 s‐a	 redus	 cu	26,5	%	 față	de	 ianuarie‐
martie	2015,	înregistrând	un	deficit	de	104,67	mil.	USD.	

Volumul	 transferurilor	de	mijloace	băneşti	din	 străinătate	 în	 favoarea	 persoanelor	 fizice	
efectuate	 prin	 băncile	 Republicii	Moldova	 în	 primul	 trimestru	 al	 anului	 2016	 au	 continuat	 să	
scadă.	Astfel	confirmând	tendinţa	generală	din	ultimul	an,	înregistrând	cel	mai	jos	nivel	după	9	
ani.	Reducerea	transferurilor	de	mijloace	băneşti	este	cauzată	în	special	de	fluctuaţiile	cursului	
de	schimb	al	valutelor	originale	faţă	de	dolarul	SUA.	

Investiţiile	 străine	 directe	 în	 primul	 trimestru,	 2016	 au	 fost	 în	 creştere	 cu	 2%	 faţă	 de	
trimestrul	I	2015,	însumând	3,580	mil.	USD.	

Comerţul	exterior	în	trimestrul	I	al	anului	2016	a	continuat	să	scadă	şi	a	constituit	1306,6	mil.	
dolari	SUA	sau	cu	circa	158	mil.	dolari	SUA	mai	puţin	faţă	de	p.s.a.p.	(în	anul	2015		a	constituit	
1464,3	mil.	dolari	SUA).	

Exporturile	 de	 bunuri	 continuă	 să	 scadă,	 pentru	 al	 doilea	 an	 consecutiv.	 	 În	 trimestrul	 I	 a	
anului	2016,	au	fost	exportate	produse	în	valoare	de	417,2	milioane	dolari	SUA.		

Importurile	de	mărfuri	în	 trimestrul	 I	au	 constituit	889,4	mil.	 dolari	 SUA,	 cu	 8,9%	mai	 puţin	
decât	în	aceeaşi	perioadă	a	anului	2015.	

Balanţa	comercială,	în	trimestrul	I,	2016	a	înregistrat	un	deficit	în	valoare	de	472,2	mil.	dolari	
SUA,	cu	16,1	mil.	dolari	SUA	(3%)	mai	mic	faţă	de	perioada	similară	a	anului	precedent,	datorită	
decalajului	dintre	evoluţia	exporturilor	şi	a	importurilor.		

În	regiunea	Transnistreană	în	trimestrul	I,	2016	comerţul	exterior	cu	bunuri	a	fost	în	scădere,	
cu	 25%,	 sau	 cu	 114,8	mil.	 dolari	 comparativ	 cu	 aceeași	 perioadă	 a	 anului	 trecut,	 ajungând	 la	
336,7	mil.	dolari	SUA.			

Mediul	de	afaceri	

În	T	I	2016,	numărul	întreprinderilor	înregistrate	de	Camera	Înregistrării	de	Stat	s‐a	diminuat	cu	
1%	 f.p.s.a.p.,	 continuând	 tendința	 de	 scădere	 înregistrată	 în	 primul	 trimestru	 al	 anilor	 2010‐
2015	(excepție	făcând	T	I	2011	și	TI	2013,	în	care	a	fost	înregistrată	o	creștere	nesemnificativă).	
Astfel,	 potrivit	 datelor	 Camerei	 Înregistrării	 de	 Stat,	 în	 TI	 2016,	 în	 Registrul	 de	 stat,	 au	 fost	
trecute	1586	întreprinderi	noi.		

Totodată,	 se	 atestă	 continuarea	 tendinței	 de	 creștere	 a	 numărului	 de	 întreprinderi	 radiate.		
Astfel,	 în	T	 I	2016,	numărul	 întreprinderilor	 radiate	 a	 constituit	1209	unități	 sau	 cu	55,4%	 în	
creștere	f.p.s.a.p.	Per	ansamblu,	în	a.2015	numărul	întreprinderilor	radiate	a	marcat	o	tendință	
semnificativă	de	creștere,	constituind	3905	unități	sau	cu	40,9%	f.p.s.a.p.	

	

                                                            
1Banca	 Națională	 a	Moldovei	 la	 11.06.2015,	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	 Legii	 instituțiilor	 financiare,	 a	 instituit	
procedura	 de	 supraveghere	 specială	 pe	 un	 termen	 de	 3	 luni,	 asupra	 3	 bănci	 (BC	 „Moldindconbank”	 S.A.,	 B.C.	
„VICTORIABANK”	S.A.	și	BC	„MOLDOVA‐AGROINDBANK”	S.A.,	care	dețin	în	total	66,2%	din	activele	sectorului	bancar).	
Ulterior	la	12.09.2015,	14.12.2015	și	respectiv	la	09.03.2016	Banca	Națională	a	instituit	procedura	de	supraveghere	
specială	 încă	pe	un	 termen	de	3	 luni,	disponibil	pe:	http://www.bnm.md/ro/content/situatia‐financiara‐sectorului‐
bancar‐trimestrul‐i‐2016	
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Sectorul	social	

Situaţia	demografică.	Trimestrul	I	din	anul	2016	este	marcat	de	o	creştere	esenţială	a	sporului	
natural	al	populaţiei,	care	rămâne	încă	negativ.	Aceasta	se	datorează	reducerii	diferenţei	dintre	
numărul	născuţilor‐vii	şi	al	celor	decedaţi.	Numărul	născuţilor‐vii	total	pe	ţară	a	constituit	9342	
pers.,	 fiind	în	scădere	cu	3,9%	în	comparaţie	p.s.a.p.	Totodată,	numărul	decedaţilor	a	constituit	
10752	pers.,	mortalitatea	generală	 înregistrând,	de	asemenea,	o	micşorare,	 însă	 într‐o	mărime	
puţin	mai	mică,	3,7%	 faţă	de	p.s.a.p.	Numărul	căsătoriilor	 total	pe	 republică	a	 constituit	3679,	
fiind	 în	 scădere	 cu	5,0%	 faţă	 de	 p.s.a.p.,	 iar	 rata	 nupţialităţii	 a	 constituit	 4,2	 căsătorii	 la	 1000	
locuitori.	Indicatori	mai	mici	decât	aceştia	sunt	atestaţi	în	cazul	numărului	divorțurilor	din	țară,	
care	 a	 constituit	 2767,	 fiind	 în	 scădere	 cu	5,3%	 faţă	 de	 aceeaşi	 perioadă	 a	 anului	 trecut.	 Rata	
divorţialităţii	a	alcătuit	3,1	divorţuri	la	1000	locuitori.	

Piaţa	 forţei	de	muncă.	 În	T.	 I	 al	 anului	2016	piaţa	 forţei	de	muncă	 se	 caracterizează	printr‐o	
majorare	a	numărului	populaţiei	economic	active	şi	a	celei	ocupate	şi	o	reducere	a	şomajului	faţă	
de	trimestrul	I	al	anului	precedent.	Numărul	persoanelor	economic	active	(1198,1	mii	pers.)	s‐a	
majorat	 cu	 circa	 4,0%	 (46,2	mii	 pers.)	 comparativ	 cu	 aceeaşi	 perioadă	 a	 anului	 precedent,	 în	
timp	ce	a	avut	 loc	o	reducere	a	numărului	de	şomeri.	Rata	de	activitate	a	populaţiei	constituie	
40,1%,	fiind	în	creştere	faţă	de	p.s.a.p.	(38,6%).	Numărul	populaţiei	ocupate	a	constituit	1123,7	
mii	pers.,	mai	mult	cu	6,6%	comparativ	cu	p.s.a.p.	Rata	de	ocupare	a	populației	de	15	ani	și	peste	
a	 fost	 de	 40,1%,	 înregistrînd	 o	 creștere	 cu	 1,5	 p.p.	 față	 de	 p.s.a.p.	 Rata	 șomajului	 calculată	
conform	metodologiei	BIM	a	înregistrat	valoarea	de	6,2%,	fiind	mai	mică	față	de	p.s.a.p.	(8,5%).	

Remunerarea	muncii.	Trendul	 general	 cu	 privire	 la	 remunerarea	muncii	 pe	 parcursul	 T.	 I	 al	
anului	 2016	 a	 avut	 o	 evoluţie	 neuniformă.	 Astfel,	 în	 ianuarie	 și	 februarie	 salariile	 au	 fost	mai	
mari	 decât	 în	 martie,	 datorită	 premiului	 anual	 plătit	 (Hotărârea	 Guvernului	 Nr.	 180	 din	
11.03.2013	 cu	 privire	 la	 plata	 premiului	 anual	 personalului	 din	 unităţile	 bugetare;	 ultima	
modificare	 –	 Hotărârea	 Guvernului	 Nr.	 770	 din	 23.09.2014).	 În	 martie	 în	 sectorul	 real,	 după	
scăderea	 din	 februarie	 salariul	 a	 început	 iarăși	 să	 crească,	 însă	 în	 sectorul	 bugetar	 el	 s‐a	
micșorat.	În	comparație	cu	aceeași	perioadă	a	anului	precedent,	în	T.	I	din	2016	indicii	salariului	
real	au	fost	nu	doar	mai	mici,	dar	prezintă	și	o	scădere	a	mărimii	salariului	real.	Indicii	salariului	
nominal	 în	 acest	 trimestru	 față	de	p.s.a.p.	 sunt	puțin	mai	mici,	 însă	arată	o	 creștere	a	mărimii	
salariului	nominal.	Aceste	diferențe	sunt	rezultatul	presiunilor	inflaționiste.		

Veniturile	disponibile	ale	populaţiei	pe	 lună	 în	T.	 I	 al	 anului	2016	au	alcătuit	 în	mediu	pe	o	
persoană	 2026,8	 MDL,	 ceea	 ce	 a	 constituit	 o	 creştere	 cu	 9,3%	 f.p.s.a.p.	 Acest	 indicator	
înregistrează,	 în	general,	o	dinamică	pozitivă	pe	parcursul	perioadei	analizate.	 În	termeni	reali	
veniturile	populaţiei	ajustate	la	indicele	preţurilor	de	consum	au	suferit	o	descreştere	de	1,5%.	
Indicele	preţurilor	de	consum	în	T.	I	al	anului	2016	faţă	de	p.s.a.p.		a	fost	de	111,0%.		

Cheltuielile	de	consum	medii	lunare	ale	populaţiei	în	T.	I	al	anului	2016	au	fost	de	2058,5	MDL	
pe	persoană,	majorându‐se	cu	7,6%	faţă	de	T.	I	al	anului	precedent.	În	termeni	reali,	ajustate	la	
indicele	preţurilor	de	consum,	populaţia	a	efectuat	cheltuieli	în	medie	cu	3,1%	mai	puţin	f.p.s.a.p.	

Protecţia	 socială	 a	 populaţiei	 (până	 la	 indexare).	 Conform	 datelor	 Casei	 Naţionale	 de	
Asigurări	 Sociale,	 numărul	 pensionarilor	 aflaţi	 la	 evidenţa	 organelor	 de	 protecţie	 socială	 la	
01.04.2016	a	constituit	680,9	mii	de	persoane.	Dintre	aceştia	de	pensii	pentru	limita	de	vârstă	au	
beneficiat	520,5	mii,	pensii	de	dezabilitate	–	133,9	mii,	iar	pensii	de	urmaş	–	14,3	mii.		Mărimea	
medie	a	pensiei	lunare	a	constituit	1164,56	MDL.		
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Capitolul	I	

PRODUCŢIA2	

Produsul	intern	brut	

În	trimestrul	întâi	anul	2016	produsul	intern	brut	(27097,4	mil	lei)	marchează	sporuri	pozitive	
în	încercarea	de	a	se	relansa	pe	traiectoria	de	creştere	după	două	trimestre	de	regres	în	2015.	În	
termeni	 reali	 creşterea	 din	 T1	 curent	 a	 fost	 de	 0,8%	 faţă	 de	 perioada	 respectivă	 a	 anului	
precedent,	o	creştere	mult	mai	modestă	faţă	de	sporul	de	4,8%	atestat	în	TRIM1	2015.	Faţă	de	
anul	 pre‐criză	 2008	 volumul	 PIB‐ului	 din	 T1	 constituie	 120,9%,	 menţinând	 o	 traiectorie	
crescătoare	începând	cu	2011.		

Comparativ	 cu	 trimestrul	 similar	 din	
2015	 când	 toate	 componentele	 au	
imprimat	 creşteri	 PIB‐ului,	 în	 acest	 an	
primele	 3	 luni	 au	 cunoscut	 sporuri	
modeste	la	 	majoritatea	activităţilor,	 la	
unele	 chiar	 regres	 al	 volumului	 de	
activitate.		

În	 trimestrul	 I	 2016	 activitățile	
financiare	 și	 cele	 finanţate	de	buget	
suferă	 scăderi,	 iar	 PIB‐ul	 crește	 pe	
seama	 comerţului	 și	 sectorului	 real	
al	economiei.	

Majorarea	principalului	agregat	macro‐
economic	 în	 T1:	 2016	 a	 fost	 deter‐
minată	 în	 principal	 de	 creşterile	 în	
următoarele	 ramuri	 ale	 economiei	
naţionale:	

- Serviciile	intermediarilor	indirect	măsurate,	ce	au	imprimat	o	creştere	de	1,3%;	
- Comerţul	 cu	 ridicata	 şi	 cu	 amănuntul,	 întreţinerea	 şi	 repararea	 autovehiculelor	 şi	 a	

motocicletelor,	ce	au	imprimat	o	creştere	de	0,5%;	
- Tranzacţii	şi	comunicaţii	(+0,3%):	
- Impozite	 nete	 pe	 produse	 şi	 import,	 cu	 o	 contribuţie	 de	 0,4%	 la	 majorarea	 PIB‐ului	

trimestrial.	

Nu	 toate	 activităţile	 economice	 au	 înregistrat	 creşteri	 în	 acest	 trimestru.	 Sub	 influenţa	
construcțiilor	și	altor	activități	PIB‐ul	a	suferit	o	scădere	de	2,0%:	

- Construcţii	(‐4,0%);	
- Activităţi	financiare	şi	de	asigurări	(‐2,4%);	
- Învăţământ	(‐2,5%);	
- Sănătate	şi	asistenţă	socială	(‐2,9%);	
- Producţia	şi	furnizarea	de	energie	electrică	şi	termică	(‐2,7%).	

                                                            
2	Analiza	este	prezentată	fără	datele	întreprinderilor	si	organizaţiilor	din	partea	stângă	a	Nistrului	şi	mun.	Bender,	pe	
baza	statisticilor	oficiale	 	elaborate	 	de	către	Biroul	Naţional	de	Statistică.	 În	unele	cazuri,	special	menţionate,	 	sunt	
prezentate	datele	disponibile	vizând	regiunea	transnistreană,	difuzate	de	către	organul	de	statistică	din	regiune.	
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Dacă	 ne	 referim	 la	 sectorul	 real	 al	 economiei	 (agricultură	 şi	 industrie),	 sub	 influenţa	 acestuia	
PIB‐ul	 a	 sporit	 cu	 0,5%,	 cele	 două	 activităţi	 înregistrând	majorări	 a	 valorii	 adăugate	 brute	 de	
5,1%,	respectiv	2,5%.		

	

Figura	1.2.	Contribuţia	componentelor	de	resurse	la	formarea	PIB	în	T1:2016	şi	la	
creşterea	acestuia	faţă	de	anul	T1:2015	(%)	

Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistică.	

Așa	cum	de	multe	ori	ne‐a	obișnuit,	produsul	intern	brut	s‐a	întâmplat	ca	și	de	această	dată	
să	 crească	 din	 import	 și	 consum,	 diferența	 de	 dinamici	 între	 care	 a	 dus	 la	 sporirea	
stocurilor	 în	economie.	Pe	partea	utilizărilor,	 în	primul	trimestru	2016	se	atestă	o	majorare	a	
stocurilor,	 importului	 şi	 a	 consumului,	 atât	 cel	 privat	 cât	 şi	 public,	 concomitent	 cu	 reducerea	
formării	brute	de	capital	fix	şi	a	exportului.		

În	ultimele	cinci	trimestre	exportul	de	bunuri	sporea	din	ce	în	ce	mai	modest,	întrând	în	regres	
începând	cu	semestrul	II	2015,	astfel	că	sporul	negativ	se	acutizează	în	T1:2016	la	‐5,6%	f.p.s.a.p.		
Deşi	 importul	 similar	 scădea	 în	 aceeaşi	 perioadă	 cu	 ritmuri	mai	 puternice,	 spre	 deosebire	 de	
export,	în	trimestrul	întâi	2016	revine	pe	ritmuri	pozitive.	Astfel,	scăderea	primele	trei	luni	2016	
cu	5,6%	a	exportului	de	bunuri	şi	servicii	pe	fundalul	creşterii	cu	1,8%	a	importului	respectiv	a	
condus	 la	 majorarea	 soldului	 negativ	 al	 balanţei	 comerciale,	 care	 a	 imprimat	 în	 rezultat	 o	
scădere	a	PIB‐ului	de	4,3%.	Spre	comparaţie,	 în	T1	anul	precedent	 	de	pe	urma	exportului	net	
PIB‐ul	obţinuse	un	spor	de	2,1%.		

	

Figura	1.3.	Contribuţia	componentelor	de	utilizări	la	formarea	PIB	în	T1:2016	şi		
la	creşterea	acestuia	faţă	de	anul	T1:2015	(%)	

Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistică.	

	

	

100

3,7
16,7 20,1

2,6

43,9

‐2,1

15,1

0,8
0,2 0,2

0,6
‐0,1

‐1,8

1,3
0,4

‐4

‐2

0

2

4

‐20
0
20
40
60
80
100
120

PIB	total Agricultură Industrie Comerţ,
transport

Construcţii Alte
servicii

SIFIM Impozite
nete	pe
produs

Contributia	la	formarea	PIB
Contributia	la	cresterea	PIB

100
88,8

21
21,9

1,7

‐33,4

0,8

2

0,1

‐0,9

3,9

‐4,3
‐5

‐3

‐1

1

3

5

‐60
‐40
‐20
0
20
40
60
80

100
120

PIB	total CFGP CFA FBCF Variaţia
stocurilor

Exportul	net

Contribuţie	la	formarea	PIB,	%
Contribuţie	la	creşterea	PIB,	%



 
 

19	
 

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI

Nr. 21 (trim. I) 2016 

Agricultura	

Volumul	 producţiei	 agricole	 globale	 în	 trimestrul	 I	 2016	 marchează	 o	 dinamică	 pozitivă	 de	
106,5%	conform	datelor	 preliminare,	 sporuri	 pozitive	 fiind	 atestate	 atât	 la	 producția	 vegetală	
(+6,5%),	cât	şi	la	cea	animalieră	(+4,0%).		

Sporeşte	 producţia	(creşterea)	vitelor	 şi	 păsărilor	 cu	 3,0%,	 de	 ouă	 –	 cu	 29,1%.	 Din	 cauza	
reducerii	efectivului	mediu	e	vaci	în	gospodăriile	de	toate	categoriile	a	scăzut	producţia	de	lapte	
cu	2,5%.		

	

Figura	1.4.	Evoluţia	volumului	producţiei		agricole	în	T1:2008	–	T1:2016	
Sursa:	Calculele	autorului	în	baza	datelor	BNS.	

Industrie	

Activitatea	 industrială	 se	animă	 începând	 cu	martie	2016,	 volumul	activităţii	 industriale	
pentru	 trimestrul	 I	 revenind	 pe	 teren	 pozitiv	 cu	 un	 indice	 de	 101,1%	 faţă	 de	 perioada	
similară	anul	precedent.	După	ce	 în	august	2015	 indicele	anual	al	 industriei	a	marcat	primul	
spor	negativ	de	‐5,3%,	iar	în	noiembrie	acelaşi	an	a	ajuns	la	minimul	anual	de	‐10,4%	f.p.s.a.p.,	
sporurile	negative	se	reduc	astfel	că	 în	martie	curent	 (a.2016)	 indicele	 infraanual	al	 industriei	
revine	pe	teren	pozitiv	la	105,5%	f.p.s.a.p.	În	rezultat,	indicele	anual	pe	primul	trimestru	2016	la	
nivelul	 industriei	 echivalează	 cu	 101,1%	 faţă	 de	 perioada	 similară	 anul	 precedent.	 Criza	 din	
2015	a	reţinut	evoluţia	activităţii	industriale,	nepermițându‐i	să	atingă	nivelul	anticriză.	

În	primul	trimestru	produsul	industrial	creşte	exclusiv	din	contul	industriei	prelucrătoare,	
iar	în	cadrul	ei	–	din	contul	majorării	activităţii	industriilor	textile	şi	chimice.	În	trimestrul	1	
2016	producţia	industrială	a	sporit	exclusiv	din	contul	sporului	din	industria	prelucrătoare	(care	
a	 crescut	 cu	 3	 la	 sută),	 celelalte	 industrii	 marcând	 scăderi:	 industria	 extractivă	 (‐12	 la	 sută),	
producţia	 şi	 furnizarea	 de	 energie	 electrică	 şi	 termică,	 gaze,	 apă	 caldă	 şi	 aer	 (‐3,7	 la	 sută).	 În	
industria	prelucrătoare	(84,6%	în	structura	industriei	totale,	+Δ5,2	p.p.)	sporul	de	3	la	sută	vine	
din	alte	ramuri	decât	cea	alimentară.	Principalele	contribuții	pozitive	vin	din	industria	fabricării	
articolelor	 de	 îmbrăcăminte	 (+1,5%),	 fabricarea	 produselor	 textile	 (+1,2%),	 fabricarea	
substanțelor	şi	produselor	chimice	(+1,1%).		

Seceta	 din	 2015	 afectează	 în	 scădere	 industria	 alimentară,	 care	 atestă	 o	 contracție	 a	
volumului	 de	 activitate	 cu	 2,8%.	 Scăderea	 a	 fost	 determinată	 în	 principal	 de	 scăderilor	 din	
ramura	 prelucrarea	 şi	 conservarea	 fructelor	 şi	 legumelor	 (72,3%),	 fabricarea	 altor	 produse	
alimentare	(73,9%),	producţia	de	băuturi	răcoritoare	nealcoolice	(60,7%),	fabricarea	produselor	
de	morărit,	a	amidonului	şi	produse	din	amidon	(96,0%),	fabricarea	băuturilor	(97,6%).		
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Figura	1.5.	Indicii		volumului	producţiei	
industriale	în	T1:2008‐	

T1:2016	(%)	
Sursa:	Calculele	autorului	în	baza	datelor	BNS.	
	

Figura	1.6.	Indicii	infraanuali	ai	volumului	
producţiei	industriale	în		dec.	2013‐

mar.2016	(%)	
Sursa:	Datele	Biroului	Naţional	de	Statistică.	
	

Industria	 extractivă	 şi	 sectorul	 energetic	 continuă	 să	 scadă	 al	 patrulea	 trimestru	
consecutiv,	 însoţite	 de	 scăderea	 în	 premieră	 a	 activităţii	 în	 industriile	 utilajelor	 şi	
echipamentelor	electrice.	

După	 luni	 la	 rând	 de	 aporturi	 de	 valoare	 adăugată	 brute	 semnificative	 la	 produsul	 industrial	
total,	 	 industria	 de	 fabricare	 a	 echipamentelor	 electrice	 înregistrează	 scăderi	 patru	 luni	
consecutiv	(ianuarie‐aprilie),	cu	un	indice	de	82,5%	în	T1:2016,	generând	scăderea	produsului	
industrial	global	cu	1,5%.	

Comerţul	interior	de	bunuri	şi	servicii	

Comerţul	cu	amănuntul	 şi	cu	ridicata	continuă	 scăderile	 în	activitate,	 în	 timp	ce	 sectorul	
serviciilor	şi	comerţul	cu	autovehicule	menţin	o	traiectorie	pozitivă	de	dinamică.		

În	 primele	 trei	 luni	 ale	 anului	 2016	 volumul	 activității	 de	 comerţ	 cu	 amănuntul	 continuă	
scăderea,	 deşi	 cu	 ritmuri	 mai	 modeste	 comparativ	 cu	 cifrele	 anului	 precedent.	 Astfel,	 în	
Trimestrul	1	curent	sporul	atestat	a	 fost	de	minus	4,5	 la	sută	comparativ	cu	trimestrul	similar	
2015.	Acelaşi	tabloul	se	poate	urmări	la	cifra	de	afaceri	în	comerţul	cu	ridicata,	unde	ritmul	de	
dinamică	pentru	primul	trimestru	a	cifrat	minus	6,3	la	sută	f.p.s.a.p.		

Alte	ramuri	ale	comerţului	 intern	au	reuşit	redresarea	cifrei	de	afaceri,	astfel	 lansându‐se	pe	o	
traiectorie	 ascendentă	 începând	 cu	 februarie	 2016.	 Este	 vorba	 despre	 cifra	 de	 afaceri	 în	
companiile	 de	 prestare	 a	 serviciilor	 populaţiei,	 comerţul	 cu	 		ridicata	 și	 cu		 amănuntul,	
întreţinerea	şi	repararea	autovehiculelor	şi	a	motocicletelor	şi	a	cifrei	de	afaceri	pentru	serviciile	
de	 piaţa	prestate	 întreprinderilor,	 care	 au	 sporit	 în	 trimestrul	 întâi	 2016	 cu	 2,3%,	 10,1%,	
respective	1,8%	faţă	de	perioada	similar	din	anul	precedent.	

Investiţii	în	active	pe	termen	lung	

Investițiile	 în	 economie	 continuă	 scăderile	 și	 atestă	 contracții	mai	adânci	 comparativ	 cu	
perioada	similară	din	anul	precedent.		

Investiţiile	 în	 active	 pe	 termen	 lung	 continuă	 să	 scadă	 şi	 în	 primele	 trei	 luni	 ale	 anului	 2016,	
urmând	 tendinţa	 descendentă	 iniţiată	 în	 T2	 anul	 precedent.	 După	 reducerea	 de	 8,8	 la	 sută	
înregistrată	 anul	 trecut,	 în	 primul	 trimestru	 curent	 sporul	 se	 adânceşte	 la	 22,6%	 faţă	 de	
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perioada	 similară	 anul	 precedent.	 Investiţiile	 injectate	 în	 construcţie‐montaj	 scad	 cu	 7,0%,	
investiţiile	în	utilaje,	maşini	şi	mijloace	de	transport	scad	cu	33,4%,	alte	cheltuieli	scad	cu	39,1%.		

Pe	forme	de	proprietate	se	observă	că	cel	mai	mult	se	contractă	investiţiile	în	întreprinderile	din	
sectorul	 public,	 care	 suferă	 o	 micşorare	 de	 39,2%	 f.p.s.a.p.	 Scad	 deopotrivă	 şi	 investiţiile	 pe	
celelalte	 forme	 de	 proprietate,	 mia	 puţin	 pe	 proprietatea	 străină,	 care	 au	 atestat	 un	 spor	 de	
+15,1%	f.p.s.a.p.	

Pe	surse	de	finanțare	se	înregistrează	scăderea	finanţării	din	toate	sursele,	cele	mai	mari	scăderi	
revenind	 finanţării	 bugetare,	 care	 în	 primele	 trei	 luni	 ale	 2016	 reprezintă	 35,3%	din	 volumul	
înregistrat	în	trimestrul	1	anul	precedent.		

Evoluţie	cu	semnul	minus	s‐a	atestat	şi	în	lucrările	de	construcții	în	antrepriză,	unde	scăderea	în	
trimestrul	1	curent	a	cifrat	12,7%	f.p.s.a.p.	Construcţiile	noi,	care	deţine	două	treimi	din	totalul	
lucrărilor,	s‐au	micşorat	cu	14,7%	f.p.s.a.p.	

Conform	Barometrului	de	Afaceri3,	oamenii	de	afaceri	şi‐au	exprimat	optimismul	şi	intenția	de	a	
relansa	 procesele	 investiţionale	 începând	 cu	 T2:2016.	 Astfel,	 există	 premise	 de	 a	 anticipa	 o	
redresare	a	sectorului	investiţional	pe	viitor.		

Transport		

Activitatea	 de	 transport	 arată	 semne	 de	 revigorare.	 Transportul	 de	mărfuri	 evoluează	
descendent,	 dar	 cu	 ritmuri	 descrescătoare,	 în	 timp	 ce	 transportul	 de	 pasageri	 e	 mai	
dinamic,	 cu	 semne	 de	 revenire	 totală	 în	 trimestrul	 următor.	 Activitatea	 de	 transport	 în	
primul	 trimestru	 continuă	 tendinţa	 descendentă	 de	 evoluţie,	 imprimată	 de	 criza	 din	 anul	
precedent.	 Totuşi,	 lucrurile	par	 să	 se	 redreseze,	 întrucât	 tempourile	de	 scădere	 sunt	mai	mici	
decât	 cele	 din	 a	 doua	 jumătate	 a	 anului	 precedent.	 Astfel,	 în	 trimestrul	 1	 2016	 au	 fost	
transportate	în	total		2251,4	mii	tone	marfă	sau	cu	13,3%	mai	puţin	decât	în	perioada	similară	a	
anului	precedent.	Parcursul	mărfurilor	a	fost	şi	el	în	scădere	faţă	de	trimestrul	1	2015	cu	10,7%,	
dar	cu	semene	vizibile	de	revenire	a	transportului	auto,	care	a	înregistrat	un	indice	de	102,1%	
faţă	de	trimestrul	1	2015.		

Transportul	de	pasageri	arată	 semne	de	 revigorare	a	 activităţii,	astfel	 că	 tempourile	de	
scădere	 sunt	 din	 ce	 în	 ce	 mai	 mici.	 Cei	 mai	 mulţi	 pasageri	 transportaţi	 s‐au	 deplasat	 cu	
autobuze	 şi	 microbuze,	 indicele	 de	 dinamică	 a	 acestora	 fiind	 de	 99,9%	 în	 T1:2016	 faţă	 de	
perioada	 similară	 în	 anul	 precedent.	 Parcursul	 pasagerilor	 care	 s‐au	 deplasat	 cu	 autobuze	 şi	
microbuze	avansează	cu	ritmuri	pozitive,	 în	primele	trei	 luni	ale	2016	fiind	înregistrat	un	spor	
de	6,8%	f.p.s.a.p.		

Turism	

Tendinţele	 în	 turism	 atestă	 o	 scădere	 a	 numărului	 vizitatorilor	 străini	 în	 ţară	 prin	
intermediul	agenţiilor	de	turism	şi	o	revigorare	a	activităţii	structurilor	de	cazare	turistică.	
După	ce	anual	numărul	străinilor	sosiţi	în	ţară	prin	intermediul	agenţiilor	de	turism	creştea,	în	
T1:2016	agenţiile	de	turism	şi	turoperatorii	au	acordat	servicii	turistice	la	21,6	mii	de	turişti	şi	
excursionişti,	 cu	 8,7%	mai	 puţin	 decât	 în	 perioada	 corespunzătoare	 din	 anul	 2015.	 	 Cele	 trei	
forme		de	deplasare	turistică	atestă	scăderi	trimestriale	faţă	de	trimestrul	similar	2015:	turism	
receptor	(‐40,9%),	emiţător	(‐5,5%),	intern	(‐3,3%).		

Fiecare	al	doilea	străin	 	sosit	 în	Moldova	vine	în	scop	de	odihnă	şi	recreere	(57,2%),	ponderile	
cele	 mai	 mari	 revenind	 cetăţenilor	 din	 România,	 Rusia,	 Ucraina.	 Conform	 statisticii	 oficiale,	

                                                            
3	Barometrul	de	Afaceri	este	un	studiu	de	sondaj	efectuat	trimestrial	de	către	Camera	de	Comerţ	şi	Industrie	France	
Moldavie.	
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moldovenii	care	pleacă	peste	hotare	prin	intermediu	agenţiilor	de	turism	o	fac,	de	asemenea,	în	
scop	de	recreere	şi	agrement	(97,3%),	destinaţiile	principale	fiind	România,	Bulgaria,	Ucraina.	

În	 timp	ce	activitatea	 turoperatorilor	este	 în	 scădere,	 structurile	 turistice	cu	 funcţiuni	de	
cazare	 s‐au	 bucurat	 de	 o	 creştere	 cu	 14,5%	 a	 turiştilor.	 Cel	 mai	 mult	 a	 sporit	 (+24,5%)	
numărul	turiștilor	cazaţi	în	hoteluri	şi	moteluri,	în	timp	ce	în	cămine	pentru	vizitatori,	pensiuni	
turistice	şi	structuri	de	întremare	numărul	vizitatorilor	a	scăzut	cu	până	la	15%	f.p.s.a.p.	

Numărul	 înnoptărilor	 s‐a	 diminuat	 cu	 8,9%	 f.p.s.a.p.,	 durata	 medie	 de	 şedere	 a	 turiştilor	
moldoveni	fiind	de	8,1	zile,	iar	acelor	străini	–	3,0	zile.		
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Capitolul	II	

PREŢURI,	RATE	DE	SCHIMB	ŞI	POLITICA	MONETARĂ	

2.1.	Preţuri	şi	rate	de	schimb	

Preţuri	

În	primele	trei	luni	ale	anului	2016,	indicele	preţurilor	de	consum	a	crescut	cu	11%,	comparativ	
cu	 perioada	 similară	 a	 anului	 trecut.	 În	 aceeaşi	 perioadă,	 pentru	 componentele	 IPC	 s‐au	
înregistrat	următoarele	majorări:	produse	alimentare	–	12,2%,	produse	nealimentare	–	10,0%,	
servicii	–	10,5%.			

Evoluţiile	 lunare	 indică	 o	 tendinţă	 de	 reducere	 a	 ratei	 anuale	 a	 inflaţiei	 pe	 parcursul	
primului	 trimestru	 al	 anului	 curent.	 Ritmul	 de	 creştere	 a	 preţurilor	 în	 lunile	 ianuarie,	
februarie	 şi	 martie	 2016	 f.p.s.a.p.	 a	 fost	 de	 13,4%,	 10,3%,	 şi	 9,4%.	 Reducerea	 ratei	 anuale	 a	
inflaţiei	 în	 această	 perioadă	 a	 fost	 determinată	 în	 special	 absorbirea	 parţială	 de	 economie	 a	
pagubelor	generate	de	deficienţele	din	sistemul	bancar	autohton		şi	echilibrarea	relativă	a	pieţei	
valutare,	precum	şi	bazei	înalte	de	comparaţie	a	indicilor	înregistraţi	în	anul	2015.	

	

Figura	2.1.1.	Ritmul	anual	de	creştere	a	IPC	şi	a	componentelor	sale,	%	
Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistică.	

În	trimestrul	I	2016,	preţurile	la	produsele	alimentare	s‐au	majorat	cu	12,2%,	ritmul	de	creştere	
crescând	cu	6,4	puncte	procentuale	faţă	de	trimestrul	I	al	anului	precedent	(în	expresie	lunară,	
comparativ	 cu	 perioada	 similară	 a	 anului	 precedent,	 s‐au	 produs	 următoarele	 majorări:	 în	
ianuarie	 –	 14,6%,	 în	 februarie	 –	 11,8%,	 în	martie	 –	 10,1%).	 În	 trimestrul	 I	 al	 anului	 2016	 au	
crescut	considerabil	preţurile	la	produsele	de	morărit	și	panificaţie,	la	paste	făinoase	cu	17%	și	
la	orez	 cu	10%;	 la	pește	 și	 conserve	din	pește:	 în	 special	 la	 conservele	din	pește	 cu	10,5%;	 la	
legume:	în	special	la	ceapă	cu	98%,	la	cartofi		cu	36%	și	la	fructe	proaspete:	la	struguri	cu	16%	și	
la	citrice	cu	10%.		

Preţurile	la	produsele	nealimentare	în	trimestrul	I,	2016	s‐au	majorat	cu	10%	f.p.s.a.p,	cu	0,7p.p.	
depășind	 valoarea	 indicatorului	 dat	 în	 aceeaşi	 perioadă	 a	 anului	 2015	 (în	 expresie	 lunară,	
comparativ	cu	perioada	similară	a	anului	precedent,	creşterile	au	fost	de:	13,3%	în	ianuarie,	de	
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8,8%	 în	 februarie	 și	 de	 7,9%	 în	 martie).	 În	 această	 perioadă	 au	 înregistrat	 creșteri	 de	 preţ	
majoritatea	produselor	nealimentare,	printre	cele	mai	înalte:	autoturismele	–	cu	28,9%,	țigările	–	
cu	 22,7%,	 medicamentele,	 frigiderele	 şi	 congelatoarele,	 articolele	 de	 galanterie	 și	 confecțiile	
pentru	 copii	 în	 mediu	 –	 cu	 15%.	 Creșterea	 preţurilor	 la	 produsele	 nealimentare	 s‐a	 datorat		
deprecierii	 accentuate	 a	 monedei	 naționale	 în	 ultima	 perioadă	 ca	 a	 avut	 ca	 impact	 creșterea	
preţurilor	 nu	 doar	 la	 produsele	 din	 import,	 dar	 și	 la	 produsele	 autohtone	 confecţionate	 din	
materie	primă	de	import.	

Creşteri	de	preţ	au	fost	 înregistrate	şi	 la	servicii.	Acestea	s‐au	scumpit	 în	trimestrul	 I	al	anului	
2016	 cu	 10,5%	 f.p.s.a.p,	 cu	 8,6p.p.	 peste	 nivelul	 indicatorului	 respectiv	 în	 2015	 (în	 expresie	
lunară,	 comparativ	 cu	 perioada	 similară	 a	 anului	 precedent	 s‐au	 înregistrat	 următoarele	
majorări	 în	 primele	 trei	 luni	 ale	 anului	 curent:	 în	 ianuarie	 –	 11,3%,	 în	 februarie	 –	 10%	 şi	 în	
martie–10,1%).	În	perioada	de	referinţă,	comparativ	cu	trimestrul	I	al	anului	precedent,	cele	mai	
mari	majorări	de	preţ	au	fost	înregistrate	în	cazul	serviciilor	de	prestare	a	energiei	electrice	–	cu	
34,5%,	serviciilor	de	transport	feroviar	–	cu	42,1%	și	serviciilor	poștale	–	cu	36,5%.		

	

Figura	2.1.2.	Ritmul	anual	de	creştere	al	IPC	şi		inflaţiei	de	bază,	%	
Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistică.	

Inflaţia	de	bază	a	continuat	să	crească	și	în	primele	luni	ale	2016	cu	ritmuri	ce	au	devansat	
dinamica	IPC.	În	perioada	ianuarie	–	martie	2016,	 indicele	 inflaţiei	de	bază	a	constituit	11,6%	
f.a.p.a.p.,	 avansând	 faţă	 de	 nivelul	 atins	 pentru	 aceiași	 perioadă	 a	 anului	 2015	 cu	 2,5p.p.	 În	
expresie	lunară,	comparativ	cu	perioada	similară	a	anului	precedent	ritmul	de	creștere	a	inflaţiei	
de	bază	a	înregistrat	următoarele	majorări:	în	ianuarie	–	14,2%,	în	februarie	–	10,3%	şi	în	martie	–	
10,2%.	 Creşterea	 accentuată	 a	 inflaţiei	 de	 bază	 s‐a	 datorat	 proceselor	 de	 depreciere	 a	 valutei	
naţionale	 faţă	de	dolarul	SUA	şi	moneda	unică	europeană.	Din	 luna	mai	2014,	ritmurile	anuale	
ale	 inflaţiei	 de	 bază	 s‐au	majorat	mai	 rapid	 decât	 sporul	 IPC.	 Această	 devansare	 se	 datorează	
scăderii	presiunilor	din	partea	preţurilor	la	produsele	alimentare	asupra	IPC,	care	nu	sunt	luate	
în	consideraţie	la	calcularea	inflaţiei	de	bază.	

În	 primele	 luni	 ale	 anului	 și‐au	 accelerat	 ritmul	 de	 creștere	 și	 preţurile	 producţiei	
industriale.	 În	 trimestrul	 I,	 2016	 ritmul	 de	 creştere	 a	 indicelui	 anual	 al	 preţurilor	 producţiei	
industriale	 a	 crescut	 comparativ	 cu	 perioada	 similară	 a	 anului	 precedent	 cu	 1p.p.	 și	 a	 atins	
nivelul	de	6,7%.	În	ramurile	industriei	s‐au	înregistrat	următoarele	majorări	f.p.s.a.p.:	industria	
extractivă	 –	 3,3%,	 industria	 prelucrătoare	 –	 6,2%,	 sectorul	 energetic	 –	 10,7%.	 Cele	mai	mari	
majorări	 de	 preț	 în	 industria	 prelucrătoare,	 în	 această	 perioadă,	 au	 fost	 atestate	 pentru	
activitățile	de	fabricare	a	zahărului	–	cu	36%	și		de	producție,	transport	și	distribuție	a	energiei	
electrice	–	cu	15,8%	comparativ	cu	aceeași	perioadă	a	anului	trecut.	
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Figura	2.1.3.	Ritmul	anual	de	creştere	a	preţurilor	producţiei	industriale	şi	a	

componentelor	sale,	%	
Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistică.	

Creșterea	preţurilor	în	construcţii	a	rămas	relativ	stabilă.	Ritmul	de	creştere	al	preţurilor	în	
construcţii,	în	trimestrul	I,	2016	a	sporit	față	de	nivelul	înregistrat	în	perioada	similară	a	anului	
precedent	 cu	 1,4p.p.,	 şi	 a	 constituit	 9,1%.	 În	 sectoarele	 economiei	 naţionale	 cele	 mai	 mari	
creşteri	 anuale	 de	 preţuri	 la	 construcţii,	 în	 perioada	 de	 referinţă,	 au	 fost	 înregistrate	 în	
agricultură	–	11%,	telecomunicații	–	11,9%	și	electroenergetică	–	9%.	

Începutul	 anului	 a	 fost	 marcat	 și	 de	 o	 reducere	 moderată	 a	 preţurilor	 producătorilor	
agricoli.	În	trimestrul	I	al	anului	2016,	preţurile	producătorului	la	produsele	agricole	au	scăzut	
ușor	–	cu	0,4%	faţă	de	perioada	similară	a	anului	2014.	La	temperarea	ritmului	anual	de	creştere	
a	acestei	categorii	de	preţuri,	 în	perioada	corespunzătoare,	au	contribuit,	 în	special,	produsele	
animaliere,	a	căror	preţuri	s‐au	redus	cu	9,6%	f.p.s.a.p.	Totodată,	preţurile	la	produsele	vegetale	
au	înregistrat	o	creştere	cu	6,1%,	comparativ	cu	perioada	similară	a	anului	trecut.	

Prețul	 combustibililor	 în	 scădere.	 În	 primul	 trimestru	 al	 anului	 2016,	 ritmul	 de	 creștere	 a	
prețurilor	 la	combustibili	este	 în	scădere,	diminuându‐se	 f.p.s.a.p.	 cu	6,5	p.p.	a	atins	nivelul	de		
(‐)1,3%	 (în	 expresie	 lunară,	 comparativ	 cu	 perioada	 similară	 a	 anului	 precedent	 indicii	
prețurilor	 la	 combustibili	 au	 înregistrat	 următoarele	 valori:	 în	 ianuarie	 –	 2,7%,	 în	 februarie	 –	
(‐)2,7%	şi	în	martie	–	(‐)3,8%).	Tendința	de	scădere	se	menține	și	în	primele	lui	al	trimestrului	II	
al	anului.		

Rate	de	schimb	

Primele	 trei	 luni	ale	anului	2016	au	
fost	 marcate	 de	 temperarea	 fluctu‐
ațiilor	 cursului	 monedei	 naţionale	
faţă	 de	 principalele	 monede	 de	
referinţă,	 care	 și‐au	 lăsat	 amprenta	
atât	 asupra	 politicii	 monetare	 promo‐
vate	 de	 autorităţi,	 cât	 și	 asupra	 altor	
ramuri	 ale	 economiei	 naţionale,	 ali‐
mentând	anticipaţii	pesimiste	vizavi	de	
evoluţia	 economică	 viitoare	 a	 ţării	 și	
descurajând	 dezvoltarea	 businessului	
mic	și	mijlociu.			

În	 trimestrul	 I,	 2016	 cursul	 mediu	
nominal	de	schimb	faţă	de	principalele	
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valute	 de	 referinţă	 a	 fost	 de	 22,1	MDL/EUR	 şi	 20,1	 MDL/USD,	 depreciindu‐se	 comparativ	 cu	
perioada	similară	a	anului	precedent	cu	8,8%	faţă	de	moneda	unică	europeană	şi	cu	11,4%	faţă	
de	dolarul	SUA.		

În	 expresie	 lunară,	 cursul	 mediu	 de	 schimb	 al	 monedei	 naţionale	 faţă	 de	 moneda	 unică	
europeană	 a	 avut	 o	 evoluție	 volatilă,	 constituind:	 în	 ianuarie	 –	 22,1MDL/EUR,	 în	 februarie	 –	
22,3MDL/EUR,	iar	în	martie	–	22,0MDL/EUR.	Evoluţia	cursului	mediu	de	schimb	al	leului	faţă	de	
dolarul	SUA	 în	decursul	 trimestrului	 I,	2015	a	variat	 între	20,3	MDL/USD	(în	 luna	 ianuarie)	şi	
19,8	MDL/USD	(în	luna	martie).		

Drept	consecinţă	a	deprecierii	monedei	naţionale	a	crescut	şi	cursul	real	al	monedei	naţionale.	
De	la	începutul	anului	2016	–	în	trimestrul	I	cursul	real	al	leul	moldovenesc	s‐a	depreciat	faţă	de	
USD	cu	13,2%	(comparativ	cu	perioada	similară	a	anului	trecut),	iar	faţă	de	Euro	cu	3,3%.		

Regiunea		Republicii	Moldova	din	partea	stângă	a	râului	Nistru.	

Rata	 anuală	 a	 inflaţiei	 în	 regiunea	 din	 partea	 stângă	 a	 râului	 Nistru	 și‐a	 continuat	 trendul	
descendent,	menţinându‐se	şi	în	trimestrul	I	al	anului	2016	pe	un	teritoriu	negativ.	În	ianuarie	‐	
martie	ritmul	anual	de	creştere	al	IPC	a	constituit	minus	1,9%	înregistrând	o	descreştere	cu	2,3	
p.p.	faţă	de	perioada	similară	a	anului	2015.		

	

Figura	2.1.5.	Ritmul	anual	de	creştere	a	IPC	în	regiunea	din	partea	stângă		
a	râului	Nistru,	%	

Sursa:	Conform	datelor	Băncii	Centrale	a	regiunii	din	partea	stângă	a	râului	Nistru.	

Diminuarea	 nivelului	 general	 al	 preţurilor	 în	 regiunea	 din	 partea	 stângă	 a	 râului	 Nistru	 se	
datorează	în	special	politicii	monetare	promovate	de	autorităţi,	orientate	spre	ţintirea	cursului	
valutar	de	schimb.	În	condiţiile	în	care	monedele	principalilor	parteneri	comerciali	ai	regiunii	se	
devalorizează	 în	 raport	 cu	 valutele	 liber	 convertibile,	 iar	 cursul	 de	 schimb	 al	 monedei	 din	
regiune	rămâne	stabil	faţă	de	dolarul	SUA,	preţurile	produselor	provenite	din	import	şi	materiei	
prime	scad.	Aceasta	strategie	însă	poate	da	naştere	la	dezechilibre	economice	amânate	în	timp,	
deoarece	elimină	anumite	semnale	importante	ale	situaţiei	economiei	reale	din	regiune.	

Pe	parcursul	trimestrului	I,	2016,	Banca	Centrală	a	regiunii	din	partea	stângă	a	râului	Nistru	şi‐a	
păstrat	obiectivul	general	al	politicii	monetare,	orientat	spre	ţintirea	cursului	valutar	de	schimb,	
stabilit	încă	din	luna	decembrie,	2012.	Totodată,	sub	presiunea	recesiunii	economice	din	regiune	
cursul	nominal	al	rublei	transnistrene	faţă	de	dolarul	SUA,	fixat	inițial	la	nivelul	de	11,1	PRB/USD	
la	mijlocul	lunii	martie	2016,	a	fost	majorat	cu	1,8%	și	constituie	11,3	PRB/USD.	

După	intervențiile	Băncii	Centrale,	la	sfârșitul	trimestrului	I,	2016	tendinţa	de	apreciere	a	rublei	
transnistrene	demarată	din	luna	septembrie	2014	s‐a	redus.	Cursul	mediu	nominal	de	schimb,	în	
perioada	 de	 referinţă,	 a	 fost	 de	 12,3	 ruble	 pentru	 un	 Euro,	 apreciindu‐se	 faţă	 de	 valoarea	
perioadei	similare	a	anului	precedent	cu	2,4%.			
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2.2.	Politica	monetară	

În	primele	 luni	ale	anului	2016,	diminuarea	ratei	anuale	a	 inflației	a	determinat	Banca	
Națională	 a	 Moldovei	 să	 întreprindă	 măsuri	 în	 vederea	 relaxării	 politicii	 monetare	
promovate.			

Instrumentele	politicii	monetare		

În	trimestrul	I,	2016	ratele	de	politică	monetară	s‐au	redus	ușor	cu	0,5	p.p.	faţă	de	nivelul	
înregistrat	la	sfârşitul	anului	precedent.		

După	 operarea	mai	multor	 ajustări	 consecutive	 ale	 ratei	 dobânzii	 de	 politică	monetară	
menite	 să	 contracareze	presiunile	 inflaţioniste,	 în	 luna	 februarie	BNM	a	micșorat	 rata	 de	
bază	de	la	19,5%	la	19%,		rata	dobânzii	la	creditele	overnight	de	la	22,5%	la	22%	şi	rata	dobânzii	
la	depozitele	overnight	de	la	16,5%	la	16%.	În	lunile	aprilie	și	mai	rata	de	bază	a	scăzut	până	la	
17%	și	15%	corespunzător.		

	

Figura	2.2.1.	Evoluţia	ratelor	de	dobândă	la	instrumentele	de	politică	monetară	ale		
Băncii	Naţionale	a	Moldovei,	în	perioada	2014‐2015	

Sursa:	Conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

Operaţiunile	de	piaţă	deschisă	şi	facilităţile	permanente	

În	trimestrul	I	al	anului	2016	BNM	soldul	mediu	lunar	al	operațiunilor	de	sterilizare	s‐a	situat	la	
un	nivel	inferior	perioadei	similare	a	anului	precedent	(minus	0,9	mld.	MDL)	şi	a	constituit	1,3	
mld.	MDL.	Cel	mai	înalt	sold	a	fost	înregistrat	în	luna	martie	2016	şi	a	constituit	1,4	mld.	MDL.	

În	primele	trei	luni	ale	anului	2016	solicitarea	de	depozite	overnight	a	avut	o	dinamică	volatilă,	
soldul	 mediu	 zilnic	 constituind	 pentru	 lunile	 ianuarie,	 februarie	 și	 martie,	 2016	 –	 474,1	 mil.	
MDL,	320,1	mil.	MDL	şi	334,8	mil.	MDL,	corespunzător.	În	aceeaşi	perioadă,	solicitări	de	oferire	a	
facilităţii	de	creditare	au	parvenit	doar	în	luna	ianuarie	şi	au	constituit	16	mil.	MDL.		

Rezervele	obligatorii	

Menținerea	ratei	rezervelor	obligatorii	la	un	nivel	înalt	imobilizează	o	treime	din	resursele	
băncilor	comerciale,	neputând	 fi	utilizate	 în	creditarea	 și	 finanţarea	economiei	naţionale.	
În	 trimestrul	 I,	 2016	 BNM	menține	 rata	 rezervelor	 din	 mijloacele	 atrase	 în	 MDL	 şi	 în	 valută	
neconvertibilă	 la	nivelul	 de	35%,	 cu	15	p.p.	peste	maxima	 istorică	 a	 ratei	RMO	 înregistrată	 în	
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anul	2008.	Rata	rezervelor	obligatorii	de	la	mijloacele	atrase	în	valute	convertibile	a	rămas	și	ea	
neschimbată	la	nivelul	de	14%.		

	

Figura	2.2.2.	Rata	rezervelor	obligatorii	la	BNM,	%	
Sursa:	Conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

Intervenţiile	pe	piaţa	valutară	

În	 trimestrul	 I,	2016	BNM	a	 intervenit	piaţa	valutară	 interbancară	preponderent	 în	calitate	de	
cumpărător	 pentru	 a	 acoperi	 cererea	 de	masă	monetară	 în	monedă	 națională	 creată	 pe	 piaţă	
precum	 și	 efectuând	 procurări	 de	 valută	 de	 la	 băncile	 în	 proces	 de	 lichidare:	 BC	 „Banca	 de	
Economii”	S.A.	și	BC	„Banca	Socială”	S.A.	

În	perioada	vizată	volumul	procurărilor	de	valută	a	constituit	în	sumă	de	11,3	mil.USD,	cu	11	mil.	
USD	mai	mult	comparativ	cu	perioada	similară	a	anului	precedent.	Aceste	intervenţii	au	fost	în	
concordanţă	cu	politica	monetară	promovată	de	BNM	şi	au	avut	drept	scop	ameliorarea	situaţiei	
pe	piaţa	valutară	internă.		

Tabelul	2.2.1.	Activitatea	BNM	pe	piaţa	valutară	interbancară	în	perioada		
ianuarie	2015–mai	2016	

Luna	
Volumul	procurărilor,

(echivalentul	în	mil.	dolari	
SUA)	

Volumul	vânzărilor,	
(echivalentul	în	mil.	dolari	

SUA)	
Ianuarie	2015	 0 122,9	
Februarie	2015	 0,2 125,2	
Martie	2015	 2,95 10,2	
Aprilie	2015	 10,86 7,33	
Mai	2015	 ‐ 4,91	
Iunie	2015	 ‐ ‐	
Iulie	2015	 2,0 22,0	
August	2015	 7,7 ‐	
Septembrie	2015 ‐ 12,7	
Octombrie	2015 39,8 ‐	
Noiembrie	2015 0,36 ‐	
Decembrie	2015 8,1 ‐	
Ianuarie	2016	 0,38 ‐	
Februarie	2016	 0 ‐	
Martie	2016	 11 ‐	
Aprilie	2016	 108,8 ‐	
Mai	2016	 47,5 ‐	

Sursa:	Conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	
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Ritmul	 descreșterii	 volumului	 activelor	 oficiale	 de	 rezervă	 scade.	 În	 primul	 trimestru	 al	
anului	2016,	activele	oficiale	de	rezervă	s‐au	diminuat	faţă	de	datele	înregistrate	la	sfârșitul	lunii	
decembrie	a	anului	2015,	cu	cca.	0,01	mld.	USD.	Soldul	activelor	oficiale	de	rezervă	 la	sfârșitul	
trimestrului	 I,	 2016	 a	 constituit	 1,75	 mld.USD,	 reducându‐se	 cu	 0,3%	 f.p.s.a.p.	 Micșorarea	
activelor	oficiale	de	 rezervă	a	 fost	determinată	de	plățile	 aferente	 serviciului	datoriei	 externe,	
deprecierea	cursurilor	de	schimb	ale	valutelor	componente	ale	rezervelor	valutare	în	raport	cu	
dolarul	SUA	etc.	și	mai	puțin	intervențiilor	BNM	pe	piața	valutară.		

Indicatorii	monetari	

Restrângerea	masei	monetare	–	efect	al	politicii	monetare	restrictive.	Tendința	de	reducere	
a	masei	monetare	 conturată	 în	 anul	 2015	 s‐a	menținut	 și	 în	 primul	 trimestru	 al	 anului	 2016.	
Ritmul	de	creştere	a	masei	monetare,	în	această	perioadă,		înregistrează	valori	negative,	fiind	în	
descreştere	faţă	de	valorile	acestuia	înregistrate	în	perioada	similară	a	anului	precedent.	În	acest	
context,	stocul	agregatelor	monetare	la	data	de	31.03.2016,	comparativ	cu	datele	înregistrate	la	
data	de	31.03.2015	a	evoluat	după	cum	urmează:	

‐ agregatul	monetar	M0	a	înregistrat	o	descreştere	cu	5,2%,	şi	a	constituit	aproximativ	14,6	
mld.	MDL;	

‐ agregatul	monetar	M1	a	scăzut	cu	6,2%	şi	a	atins	un	nivel	de	22,1	mld.	MDL;	
‐ ritmul	de	creştere	a	agregatului	monetar	M2	a	scăzut	cu	0,8%,	şi	a	constituit	38,5	mld.	MDL	
‐ agregatul	monetar	M3	a	înregistrat	o	scădere	de	2,2%	şi	s‐a	cifrat	la	63,1mld.	MDL.	

La	sfârșitul	trimestrului	I	al	anului	2016,	volumului	bazei	monetare	a	înregistrat	un	spor	de	15%	
f.p.s.a.p.	şi	a	constituit	29,4	mld.	MDL.		

Incertitudinea	 economică	 și	 financiară,	politica	monetară	 restrictivă	 se	 răsfrâng	negativ	
asupra	 dinamicii	masei	monetare.	 Evoluţia	 masei	 monetare	 şi‐a	 lăsat	 amprenta	 şi	 asupra	
componentelor	 masei	 monetare	 în	 circulație,	 structura	 cărora	 s‐a	 modificat	 considerabil	 în	
ultima	perioadă.		

	

Figura	2.2.3.	Structura	masei	monetare	M3	
Sursa:	Calcule	conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

La	 31.03.2016	 componentele	 masei	 monetare	 erau	 distribuite	 în	 felul	 următor:	 agregatul	
monetar	M0	(bani	în	circulaţie)	–	23,1%;	depozite	la	vedere	–11,8%;	depozite	la	termen	–	26,2%	
şi	depozite	în	valută	–	38,9%.	Comparativ	cu	datele	de	la	sfârșitul	trimestrului	I	al	anului	2015,	
menţionăm	 o	 reducere	 a	 ponderii	 majorității	 componentelor	 masei	 monetare,	 cu	 excepția	
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depozitelor	 la	 termen.	 Ponderea	 banilor	 în	 circulație	 s‐a	 diminuat	 cu	 0,8	 p.p.,	 depozitele	 la	
vedere	 –	 cu	 0,8	 p.p.	 şi	 depozitele	 în	 valută	 străină	 –	 cu	 0,9	 p.p.	 Depozitele	 la	 termen	 și‐au	
consolidat	ușor	poziția	în	total	masă	monetară	sporindu‐și	ponderea	cu	2,4	p.p.	f.p.s.a.p.	

Politica	monetară	în	regiunea	din	partea	stângă	a	râului	Nistru.			

Strategia	 de	 politica	 monetară	 a	 băncii	 centrale	 din	 regiunea	 Republicii	 Moldova	 din	 partea	
stângă	 a	 râului	 Nistru	 este	 menţinerea	 stabilităţii	 sistemului	 financiar	 şi	 susţinerea	 creşterii	
economice	bazată	pe	ţintirea	cursului	valutar	de	schimb.		

Pe	 parcursul	 trimestrului	 I	 al	 anului	 2016,	 în	 condițiile	 unor	 procese	 deflaţioniste	 stabil	
moderate	în	regiune,	rata	de	refinanţare	a	băncii	centrale	s‐a	menţinut	la	nivelul	de	3,5%.	Rata	
rezervelor	 obligatorii	 a	 fost	 menţinută	 la	 nivelul	 stabilit	 în	 luna	 septembrie	 2015,	 de	 	 10%	
pentru	sursele	atrase	în	valută	străină	şi	pentru	cele	în	ruble.		

La	 sfârșitul	 trimestrului	 I,	 2016,	 masa	 monetară	 în	 regiunea	 din	 stânga	 Nistrului	 constituia	
5429,8	mil.	 ruble	 (echivalentul	a	 cca	9525,96	mil.	MDL4),	 înregistrând	un	spor	de	aproximativ	
1,1p.p.,	 comparativ	 cu	volumul	ofertei	monetare	 înregistrat	 la	 sfârșitul	 trimestrului	 I	 al	 anului	
precedent.	

La	 01.04.2016	 componentele	 masei	 monetare	 erau	 distribuite	 în	 felul	 următor:	 agregatul	
monetar	M0	(bani	în	circulaţie)	–	14%;	cvasimoneda	–	22,8%;	masă	monetară	în	valută	străină	–	
63,6%.	Comparativ	cu	perioada	similară	a	anului	precedent,	 la	sfârşitul	trimestrului	I	al	anului	
2016	 s‐au	 înregistrat	 unele	 schimbări	 semnificative	 în	 structura	 masei	 monetare:	 a	 crescut	
ponderea	 banilor	 în	 circulație	 şi	 a	masei	monetare	 în	 valută	 străină	 în	 volumul	 total	 al	masei	
monetare	cu	8,9	p.p.	și	1	p.p.	corespunzător,	iar	ponderea	cvasi	monedei	a	scăzut	cu		7,3	p.p.			

	

	 	

                                                            
4	Calculat	conform	cursului	oficial	de	schimb	al	CBPMR	la	data	de	01.04.16,	http://www.cbpmr.net/?kv=1&lang=ru	
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Capitolul	III	

FINANŢE	

3.1.	Finanţe	publice	

Veniturile	 Bugetului	 public	 naţional,	 în	 pofida	 constrângerilor	 existente	 au	 fost	 în	
descreştere	 în	 primul	 trimestru	 al	 anului	 2016,	 iar	 în	 primele	 cinci	 luni	 a	 acestui	 an,	
veniturile	au	avut	o	ascensiune	în	jur	de	2%	f.p.s.a.p.	

În	I	trimestru	al	anului	2016,	veniturile	bugetului	public	naţional,	au	fost	caracterizate	printr‐
o	 tendinţă	 de	 scădere.	 Astfel,	 veniturile	 acumulate	 în	 BPN	 au	 însumat	 9916,9	 mil.	 MDL,	
înregistrând	o	descreştere	de	2,5%	comparativ	cu	perioada	similară	a	anului	 trecut,	 însumând	
10173,8	mil.	MDL.	Din	veniturile	totale	ale	bugetului	public	naţional,	veniturile	bugetului	de	stat	
au	 constituit	 o	 pondere	 de	 61,6%,	 veniturile	 bugetului	 asigurărilor	 sociale	 de	 stat	 au	 avut	 o	
pondere	de	39,5%,	respectiv,	veniturile	din	fondurile	asigurării	obligatorii	de	asistenţă	medicală	
au	avut	o	pondere	de	12%	şi	 veniturile	din	bugetele	 locale	 au	 constituit	 o	pondere	de	24,2%.	
Totuși,	 în	 primele	 cinci	 luni	 ale	 anului	 2016,	 veniturile	 bugetului	 public	 național	 au	 însumat	
17018,1	mil.	MDL,	în	creștere	cu	1,9%	sau	cu	324,9	mil.	MDL	f.p.s.a.p.		

Prin	urmare,	încasările	fiscale	care	reprezintă	64,2%	din	veniturile	publice,	în	I	trimestru	2016,	
au	 avut	 o	 evoluţie	 negativă	 comparativ	 cu	 alte	 componente	 ale	 BPN,	 fiind	 în	 descreştere	 cu	
2111,8	mil.	MDL	sau	cu	25%	faţă	de	perioada	similară	al	anul	2015.	Valoarea	veniturilor	fiscale	
în	 perioada	 nominalizată	 a	 înregistrat	 6364,4	 mil.	 MDL.	 Aportul	 cel	 mai	 mare	 le‐au	 avut	
impozitele	 pe	 venit	 (7,5%	 impozitele	 din	 venitul	 persoanelor	 fizice	 şi	 11,2	 %	 din	 venitul	
persoanelor	 juridice),	 impozit	 şi	 taxe	 pe	 mărfuri	 şi	 servicii	 (42%)	 şi	 impozitele	 pe	 bunurile	
imobiliare	(0,2%).		

	 	

Figura	3.1.1.	Structura	veniturilor	în	BPN	în	I	trimestru	2015‐2016,	mil.	MDL	
Sursa:	Conform	datelor	Ministerului	Finanţelor.	

Veniturile	nefiscale	au	constituit	417,6	mil.	MDL	în	I	trimestru	2016,	cu	55%	mai	puţin	faţă	de	
trimestrul	 I	 al	 anului	 2015.	 Respectiv,	 au	 scăzut	 şi	 componentele	 acestuia:	 „Venituri	 din	
proprietate”	 cu	 916,4	mil.	MDL,	 „Taxe	 şi	 plăţi	 administrative”	 cu	 64,8	mil.	MDL	 şi	 „Amenzi	 şi	
sancţiuni	administrative”	cu	12,6	mil.	MDL.	Reducerea	taxelor	şi	plăţilor	administrative	(‐47,5%	
în	 anul	 2016	 f.p.s.a.p.)	 poate	 fi	 determinată	 de	 scăderea	 încasărilor	 din	 unele	 taxe	 locale.	
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Contribuții	 şi	prime	de	asigurări	obligatorii	 la	data	de	31.03.2016	a	constituit	 suma	de	2988,3	
mil.	MDL	sau	30,1%	din	total	venituri.	

În	I	trimestru	2016,	Republica	Moldova	a	primit	granturi	în	sumă	de	146,6	mil.	MDL	mai	puțin	cu	
39%	mai	 puțin	 f.p.s.a.p.	 Respectiv,	 în	 primele	 cinci	 luni	 ale	 anului	 2016,	 granturile	 au	 crescut	
până	la	159,5	mil.MDL.	Donatorii	externi	au	redus	volumul	finanțării	prin	granturi	în	condițiile	în	
care	nu	există	o	stabilitate	economică	şi	politică	în	țară.	

Partea	 de	cheltuieli	a	bugetului	public	naţional	 în	 I	 trimestru	2016	 s‐a	 realizat	 în	 sumă	de	
9826,4	mil.	MDL,	fiind	în	descreştere	cu	3,9	mil.	MDL	comparativ	cu	perioada	similara	a	anului	
2015.	 Iar	 în	 primele	 cinci	 luni	 ale	 anului	 2016,	 s‐au	 cheltuit	 mai	 mult	 cu	 3%	 față	 de	 p.s.a.p.	
cheltuielile	BPN	totalizând	17715	mil.	MDL.	În	I	trimestru	2016,	ponderea	cea	mai	mare	au	avut‐
o	finanţările	atribuite	sectorului	social:	

‐ protecția	socială,	valoarea	cărora	au	sporit	comparativ	cu	perioada	similară	a	anului	trecut	
cu	9,3%	până	la	o	sumă	de	4077,1	mil.	MDL;	

‐ învățământ	în	descreştere	cu	3,2%	f.p.s.a.p.	şi	însumând	1864,4	mil.	MDL;	

‐ ocrotirea	 sănătăţii	 în	 scădere	 cu	 26%,	 care	 au	 scăzut	 de	 la	 1519,3	 mil.	 MDL	 în	 2015	 la	
1118,6	mil.	MDL	în	2016.	

	 	

Figura	3.1.2.	Structura	cheltuielilor	executate	din	BPN	în	I	trim.	2015‐2016,	%	
Sursa:	Conform	datelor	Ministerului	Finanţelor.	

În	 I	 trimestru	2016,	partea	preponderentă	a	cheltuielilor	publice	–	74,2%,	au	 fost	direcţionate	
pentru	realizarea	programelor	cu	caracter	social‐cultural,	pentru	domeniul	economiei	naţionale	–	
5,8%,	 apărare,	 menţinerea	 ordinii	 publice	 şi	 securităţii	 naţionale	 –	 6,6%,	 servicii	 de	 stat	 cu	
destinaţie	 generală	 –	 10,7%.	 În	 primele	 cinci	 luni	 ale	 anului	 2016,	 cheltuielile	 de	 cu	 caracter	
social‐cultural	au	înregistrat	o	scădere	de	1,4	p.p.,	cheltuieli	în	domeniul	economiei	a	scăzut	cu	
1,3	 p.p.,	 iar	 cheltuielile	 serviciului	 de	 stat	 cu	 destinație	 generală	 au	 crescut	 cu	 6	 p.p.	 față	 de	
primele	cinci	luni	ale	anului	2015.		

Executarea	bugetului	public	naţional	 în	 I	 trimestru	2016	a	rezultat	cu	un	deficit	 în	mărime	de	
90,5	mil.	MDL,	 în	creştere	cu	252,8	mil.	MDL	sau	circa	74%	comparativ	cu	perioada	similară	a	
anului	precedent.	Iar	în	primele	cinci	luni	ale	anului	2016,	s‐a	încheiat	cu	un	deficit	în	sumă	de	
696,9	mil.MDL	sau	în	creștere	cu	24,5%	f.p.s.a.p.	Soldurile	în	conturile	bugetului	public	naţional,	
comparativ	cu	situaţia	din	1	ianuarie	2016	s‐au	majorat	cu	568,1	mil.	MDL	şi	la	data	de	31	mai	
2016	au	constituit	3750,5	mil.	MDL.	
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Figura	3.1.3.	Deficitul	finanţelor	publice,	mil.	MDL	

Sursa:	Conform	datelor	Ministerului	Finanţelor.	

La	 finele	I	 trimestru	2016,	ponderea	datoriei	sectorului	public	a	constituit	33,2%	din	PIB,	 în	
scădere	 cu	 2,3	 p.p.	 comparativ	 cu	 finele	 anului	 2015.	 Prin	 urmare,	 soldul	 datoriei	 sectorului	
public	a	constituit	44229,3	mil.MDL,	în	creștere	cu	2,4%	față	de	sfârșitul	anului	2015	și	12%	față	
de	I	trimestru	2015.	La	finele	lunii	martie,	datoria	publică	externă	a	constituit	33566	mil.	MDL,	
iar	cea	internă	10663,2	mil.	MDL,	în	creştere	cu	10,5%	şi,	respectiv	15,7%	comparativ	cu	soldul	
acesteia	 la	 finele	primului	 trimestru	2015,	și	 în	creştere	cu	0,3%	şi	10%	faţă	de	valoarea	sa	 la	
începutul	acestui	an.	Modificări	neesenţiale	au	suportat	și	componentele	sale	structurale.		

	

	

Figura	3.1.4.	Structura	datoriei	sectorului	public	în	perioada	2015‐2016,	%	
Sursa:	Conform	datelor	Ministerului	Finanţelor.	

Datoria	de	stat	a	însumat	34794,7	mil.	MDL,	în	creștere	cu	3,8%	comparativ	cu	soldul	acesteia	la	
finele	 anului	 2015.	 Această	 majorare	 a	 fost	 influențată	 de	 majorarea	 soldului	 datoriei	 de	 sat	
interne	cu	959,1	mil.	MDL	și	a	datoriei	de	stat	externă	cu	326,4	mil.	MDL.	

Comparativ	 cu	 31	 martie	 2015	 față	 de	 31	 martie	 2016,	 observăm	 următoarele	 modificări	 la	
principalele	componente	ale	datoriei	publice:	

 Datoria	de	stat	care	forma	circa	78,7%	din	datoria	publică	(34794,7	mil.	MDL),	a	crescut	cu	
16,4%	sau	cu	o	majorare	de	4893,4	mil.	MDL;	

 Datoria	BNM	ce	constituia	14,6%	din	datoria	publică	(6474,4	mil.	MDL)	a	fost	în	descreștere	
cu	3%	și,	respectiv	cu	186,3	mil.	MDL;	
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 Datoria	întreprinderilor	din	sectorul	public,	formată	integral	din	angajamentele	externe	ale	
acestora	 constituia	 5,7%	 din	 datoria	 publică	 totală,	 diminuându‐se	 cu	 4,2%	 (109,9	 mil.	
MDL);	

 Datoria	 externă	 a	 UAT	 cu	 o	 pondere	 mică	 de	 0,9%	 (417,7	 mil.	 MDL)	 în	 datoria	 totală,	
respectiv	a	înregistrat	o	creștere	cu	16,5%	sau	58,9	mil.	MDL	față	de	luna	martie	2015.		

Fluctuațiile	 leului	 moldovenesc	 față	 de	 principalele	 valute	 de	 referință	 ce	 formează	 datoria	
publică	 externă	 –	 USD	 și	 EURO	 ce	 vor	 crea	 presiuni	 asupra	 deservirii	 acesteia	 (rambursarea	
sumelor	principale	și	a	serviciului	datoriei	de	stat	externă):		

Tabel	3.1.1.	Structura	datoriei	de	stat	pe	valute	la	data	de	31	martie	2016,	%		
din	total	datorie	de	stat	

Tipul	valutei DST USD EURO JPY GBP	 MDL
Cu	descompunerea	DST	 ‐ 30,8 32,6 7,2 5,8	 23,5
Fără	descompunerea	DST	 50,9 7,0 15,2 3,3 0,04	 23,5
Sursa:	Conform	datelor	Ministerului	Finanţelor.	

3.2.	Sectorul	bancar	

În	primele	 luni	ale	anului	2016,	 tendinţele	 înregistrate	 în	 sectorul	bancar	autohton	 sunt	
caracterizate	prin	 evoluţii	nefaste	 care	perturbează	 în	 continuare	 stabilitatea	 sectorului	
financiar	 îndeosebi	 la	 capitolul	 transparenţa	 structurii	 acţionarilor	 și	 angajarea	 în	
tranzacţii	cu	risc	sporit.	Cele	mai	mari	bănci	comerciale	din	Republica	Moldova,	rămân	sub	
instituirea	supraveghere	specială	 încă	pe	un	 termen	de	3	 luni	(BC	„Moldindconbank”	S.A.,	
B.C.	 „VICTORIABANK”	S.A.	 și	BC	 „MOLDOVA‐AGROINDBANK”	S.A.)	 la	decizia	BNM5.	Sectorul	
bancar	 riscă	 şi	 în	 următoarea	 perioadă	 să	 înregistreze	 o	 degradare	 a	 principalilor	
indicatori	de	activitate,	cum	ar	fi:	calitatea	portofoliului	de	credite.		

În	 primele	 cinci	 luni	 ale	 anului	 2016,	 numărul	 subdiviziunilor	 bancare	 este	 în	 continuă	
creștere	 iar	 în	 cazul	numărului	angajaților	 ce	activează	 în	 sistemul	bancar	 situația	 este	
opusă	 –	 numărul	 angajaților	 bancare	 este	 într‐o	 descreștere	 ușoară,	 deși	 teoretic	 ar	 fi	
trebuit	să	crească.	Deci,	numărul	total	de	angajaţi	ce	activează	în	sistemul	bancar	a	scăzut	de	la	
10101	de	 angajaţi	 la	 data	 de	 31.03.2015	până	 la	 7705	de	 angajaţi	 la	 data	 de	 31.03.2016.	B.C.	
„Moldova	 Agroindbank”	 S.A.	 este	 banca	 comercială	 cu	 cei	mai	mulți	 angajați	 în	 I	 trimestru	 al	
anului	2016.	Astfel,	 la	data	de	31.03.2016	oficial	activau	1767	de	angajați	 (23%).	Următoarele	
poziții	 este	 ocupată	 de	 B.C.	 „Moldindconbank”	 S.A.	 cu	 1391	 de	 angajați	 (18%)	 și	 B.C.	
„Victoriabank”	 S.A.	 cu	 1275	 de	 angajați	 (16,5%).	 În	 cele	 4	 cele	mai	mari	 bănci	 din	 Republica	
Moldova	activează	5333	de	angajați,	ceea	ce	reprezintă	69,3%	din	totalul	sistemului	bancar.	În	
ciuda	faptului	că	numărul	de	angajaţi	scade,	băncile	comerciale	continuă	să	creeze	subdiviziuni	
bancare	noi.	În	perioada	ianuarie‐mai	2016,	băncile	comerciale	au	deschis	11	agenţii.	Respectiv,	
la	data	de	31.05.2016,	în	medie	fiecărui	angajat	din	sectorul	bancar	i‐au	revenit	active	în	valoare	
de	9,2	mil.	MDL,	mai	puţin	cu	0,8	p.p.,	comparativ	cu	31.06.2015.	

În	primele	trei	luni	ale	anului	2016,	dinamica	activelor	bancare	au	consemnat	tendinţe	de	
descreştere	 iar	 calitatea	 capitalului	 bancar	 nu	 a	 consemnat	 deteriorări.	 Pe	 tot	 parcursul	
anului	2015,	ritmul	anual	de	creştere	a	activelor	bancare	s‐a	situat	pe	o	pantă	ascendentă.	Însă,	
începând	cu	luna	octombrie	2015	(‐16,9%	f.ps.a.p)	până	în	luna	aprilie	2016	(‐29,2%	f.p.s.a.p.),	
active	bancare	au	scăzut	esenţial	persistând	şi	la	începutul	anului		2016.		Active		bancare		la		data	

                                                            
5Banca	 Națională	 a	Moldovei	 la	 11.06.2015,	 în	 conformitate	 cu	 prevederile	 Legii	 instituțiilor	 financiare,	 a	 instituit	
procedura	 de	 supraveghere	 specială	 pe	 un	 termen	 de	 3	 luni,	 	 asupra	 3	 bănci	 (BC	 „Moldindconbank”	 S.A.,	 B.C.	
„VICTORIABANK”	S.A.	și	BC	„MOLDOVA‐AGROINDBANK”	S.A.,	care	dețin	în	total	66,2%	din	activele	sectorului	bancar).	
Ulterior	la	12.09.2015,	14.12.2015	și	respectiv	la	09.03.2016	Banca	Națională	a	instituit	procedura	de	supraveghere	
specială	 încă	pe	un	 termen	de	3	 luni,	disponibil	pe:	http://www.bnm.md/ro/content/situatia‐financiara‐sectorului‐
bancar‐trimestrul‐i‐2016	
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Figura	3.2.1.	Evoluţia	numărului	total	de	angajaţi	şi	subdiviziuni	ale	băncilor		
în	I	trimestru	2016	

Sursa:	Calculele	autorilor	conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

	

	 	
Figura	3.2.2.	Evoluţia	calităţii	capitalului	bancar	

Sursa:	Calculele	autorilor	conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

de	 31.03.2016	 au	 totalizat	 69662,1	mil.	MDL	mai	 puţin	 cu	 28608,0	mil.	MDL	 f.p.s.a.p.	 Această	
micşorare	se	datorează	reducerea	activelor	generatoare	de	profit	cu	2,4	p.p.	f.p.s.a.p.	La	capitolul	
active	 ponderate	 la	 risc	 se	 înregistrează	 în	 tendinţă	 de	 îmbunătăţire	 în	 I	 trimestru	 al	 anului	
2016.	Astfel,	 la	data	de	31.03.2016	au	constituit	 suma	de	34911,5	mil.	MDL	cu	47%	mai	puţin	
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f.p.s.a.p.	Nivelul	de	capitalizare6	pentru	11	bănci	 comerciale	din	sector,	 în	primele	 trei	 luni	ale	
anului	2016,	înregistrează	valori	superioare	de	27,77%,	(în	creştere	cu	13,44	p.p.	faţă	de	martie	
2015)	 ceea	 ce	 indică	 condiţii	 de	 funcţionare	 echitabilă	 şi	 un	 climat	 de	 competitivitate	 specific	
pentru	băncile	autohtone.		

În	 I	 trimestru	 al	 anului	 2016,	 toate	 băncile	 comerciale	 au	 rămas	 lichide	 şi	 suficient	 de	
capitalizate.	În	primele	trei	luni	ale	anului	2016,	indicatorii	de	lichiditate	a	sectorului	bancar	se	
încadrează	în	normativul	stabilit	de	BNM,	ponderea	activelor	lichide	(principiul	II	al	lichidităţii)	
înregistrează	 42,31%,	 mai	 mult	 cu	 17,1	 p.p.	 faţă	 de	 31.03.2015.	 Valoarea	 indicatorului	 de	
lichiditate	pe	termen	lung	(principiul	I	al	lichidităţii	(≤1))	al	întregului	sistem	bancar	a	constituit	
0,68%,	 la	 31.03.2016,	 mai	 puţin	 cu	 0,83	 p.p.	 faţă	 de	 31.03.2015.	 Prin	 urmare,	 observăm	 că	
majoritatea	băncilor	comerciale	înregistrează	un	coeficient	destul	de	înalt,	ceea	ce	duce	la	un	exces	
de	 lichiditate	 bancară.	 Această	 creştere	 de	 lichidităţi	 s‐a	 produs	 în	 contextul	 înăspririi	 politicii	
monetare	promovate	de	BNM.	Astfel,	BNM	va	continua	să	gestioneze	surplusul	de	 lichidităţi	prin	
operaţiuni	 de	 sterilizare,	 în	 vederea	 susţinerii	 funcţionării	 adecvate	 a	 pieţei	 monetare	 inter‐
bancare.	Totuşi,	evoluţia	pieţei	monetare	din	ultima	perioadă	relevă	anume	piedici	în	acumularea	
lichidităţilor	de	către	băncile	comerciale.	

	 	
Figura	3.2.3.	Media	suficienţei	capitalului	ponderat	la	risc	şi	lichiditatea	curentă		

pe	sector	bancar	la	31.03.2016,	%	
Sursa:	Conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

Încetinirea	 creşterii	 volumului	 creditelor	 noi	 acordate,	 care	 a	 început	 la	 sfârșitul	 anului	
2014,	 s‐a	 transformat	 într‐o	 diminuare	moderată	 a	 creditării	 în	 2015	 persistând	 şi	 la	
începutul	anului	2016.	Portofoliul	de	credite	brute	acordate	de	către	băncile	comerciale	a	avut	
o	 evoluţie	 negativă	 în	 I	 trimestru	 al	 anului	 2016	 (‐10%	 f.p.s.a.p.),	 iar	 volumul	 creditelor	 noi	
acordate	 după	 un	 trend	 negativ	 s‐a	 revigorat	 cu	 o	 creştere	 de	 10,6%	 f.p.s.a.p.	 În	mare	 parte	
această	 creştere	a	 fost	 condiţionată	de	 creditele	 acordate	 în	 valută	 străină	 (44%	 f.p.s.a.p.),	 iar	
creditele	 în	 monedă	 naţională	 noi	 au	 fost	 în	 scădere	 cu	 9,3%	 f.p.s.a.p.	 Tendinţa	 de	 scădere	 a	
creditelor	 acordate	 în	 valută	 naţională	 s‐a	 transformat	 într‐o	 îngrijorare	majoră,	 reflectată	 de	
încetinirea	 activităţii	 economice,	 nivelul	 înalt	 de	 incertitudine	 cât	 şi	 riscul	 cursului	 de	 schimb	
valutar.		
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Figura	3.2.4.	Ritmul	anual	de	creştere	a	creditelor	în	valută	străină		
şi	în	monedă	naţională,	%	

Sursa:	Conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

În	I	trimestru	al	anului	2016,	valoarea	creditelor	neperformante	a	constituit	4199,81	mil.	MDL	în	
descreştere	 cu	 ‐22,4%	 faţă	 de	 31.03.2015.	 În	 ceea	 ce	 priveşte	 ponderea	 creditelor	 neperfor‐
mante	 în	 totalul	 creditelor,	 la	 31.03.2016	 acesta	 a	 scăzut	 cu	 1,8	 p.p.,	 față	 de	 data	 31.03.2015,	
constituind	 11,10%.	 Această	 micșorare	 a	 ratei	 creditelor	 neperformante	 este	 benefică	 pentru	
întregul	sector	bancar.	Însă,	activitatea	de	creditare	 în	mare	parte	este	 influenţată	 în	continuare	
de	riscurile	valutare,	de	riscurile	inflaţioniste,	de	capacitatea	managementului	băncii	cât	şi	de	criza	
economică	din	ţară.	

	
Figura	3.2.5.	Ponderea	creditelor	neperformante	în	sectorul	bancar,	%	

Sursa:	Conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

Menţinerea	scumpiri	împrumuturilor	bancare	în	I	trimestru	2016.	În	perioada	martie	2015	–	
martie	2016,	principalele	evoluţii	 consemnate	de	ratele	medii	a	dobânzii	practicate	de	băncile	
comerciale	pentru	credite	şi	depozitele	noi	se	pot	elucida	mai	jos:	
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‐ rata	medie	a	dobânzii	la	creditele	noi	acordate	în	monedă	naţională	pe	sistemul	bancar	s‐a	
scumpit	cu	2,04	p.p.	comparativ	cu	aceeaşi	perioadă	a	anului	anterior,	în	cazul	persoanelor	
fizice	 dobânda	 a	 fost	 de	 16,48%	 în	martie	 2016,	 mai	 ridicată	 decât	 în	 luna	martie	 2015	
(15,00%),		

‐ ratele	medii	ale	dobânzii	la	credite	în	monedă	străină,	au	consemnat	o	scădere	cu	1,29	p.p.	
în	intervalul	de	variaţie	(de	la	7,43%	în	luna	martie	2015,	până	la	6,14%	în	martie	2016),		

‐ costul	depozitelor	noi	în	lei	a	fost	ajustată	în	perioada	de	referinţă	în	creştere	cu	3,08	p.p.	(în	
cazul	persoanelor	 fizice,	pînă	 la	17,04%,	cu	o	creştere	de	3,5	p.p.,	 iar	 în	cazul	persoanelor	
juridice	ratele	medii	ale	dobânzii	la	depozite	în	monedă	în	lei	s‐au	mărit	de	la	6,57%	în	luna	
martie	2015,	până	la	5,78	%	în	martie	2016,	în	creştere	cu	0,11	p.p.),	

‐ marja	bancară	pentru	operaţiunile	 în	valută	naţională	se	menţine	semnificativ	mai	redusă	
(în	 scădere	 cu	 1,04	 p.p.	 în	martie	 2016	 f.p.s.a.p.)	 în	 cazul	 creditelor	 şi	 depozitelor	 noi	 în	
valută	naţională	faţă	de	cea	calculată	pe	baza	creditelor	şi	depozitelor	în	valută	străină	(0,84	
p.p.	 comparativ	 cu	 4,08	 p.p.	 aferent	 lunii	martie	 2016).	Marjele	 aferente	 operaţiunilor	 în	
valută	străină	au	scăzut	în	perioada	de	referinţă	cu	0,7	p.p.		

	 	
Figura	3.2.6.	Evoluţia	marjei	bancare*,	a	ratelor	medii	ale	dobânzii	la	depozite	şi	la	

credite	în	MDL	şi	valută	străină,	%	
Sursa:	Calculele	autorului	conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.		
*Notă:	Indicatorul	Marja	bancară	a	fost	calculat	ca	diferenţă	dintre	rata	medie	la	credite	în	MDL/valută	străină	şi	rata	
medie	la	depozite	MDL/valută	străină.	

Creşterea	 ratelor	 dobânzii	 în	 monedă	 naţională	 a	 fost	 cauzată	 în	 mare	 parte	 de	
restricţionarea	 politicii	 monetare,	 generând	 creşterea	 neîncrederii	 populaţiei	 faţă	 de	
depunerile	în	MDL.	Soldul	depozitelor	băncilor	la	31.03.2016,	a	constituit	50071,9	mil.	MDL,	în	
descreştere	cu	25%,	față	de	31.03.2015.	Această	tendinţă	de	descensiune	a	fost	soldată	în	mare	
parte	 de	 scăderea	 soldului	 depozitelor	 în	 valută	 străină	 cu	 31%	 şi	 a	 soldului	 depozitelor	 în	
monedă	 naţională	 cu	 17%	 faţă	 de	 31.03.2015.	 Iar	 depunerile	 noi	 la	 termen	 a	 înregistrat	 o	
creştere	constantă	în	anul	2015,	de	la	3908,41	mil.	MDL	în	martie	2015,	la	4097,84	mil.	MDL	în	
martie	2016.	Odată	cu	deprecierea	monedei	naţionale	din	ultima	perioadă,	preferinţa	populaţiei	
le	constituie	depozitele	în	valută	străină	a	căror	pondere	a	constituit	52%	la	sfârșitul	lunii	martie	
2016,	 depozitele	 în	 monedă	 naţională,	 reprezentând	 48%	 din	 valoarea	 totală	 a	 depozitelor.	
Aceasta	se	explică	prin	faptul,	că	rata	medie	a	dobânzii	pe	sistemul	bancar	la	depozitele	în	valută	
străină	este	mai	atractivă	 (constituind	 în	martie	2016	–	2,06%,	 în	scădere	cu	0,57	p.p.	 faţă	de	
martie	2015)	faţă	de	rata	la	cele	în	monedă	naţională	(martie	2016	–	14,69%	în	creştere	cu	3,08	
p.p.	faţa	de	martie	2015).		
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Figura	3.2.7.	Evoluţia	depozitelor	atrase	de	bănci	în	I	trimestru	2016,	mil.	MDL	
Sursa:	Calculele	autorilor	conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

În	 I	 trimestru	 2016,	 are	 loc	 redresarea	 sectorului	 bancar	 prin	 creşterea	 profitabilităţii	
bancare.	 În	 luna	martie	2016,	profitul	băncilor	pe	 întregul	sistem	a	constituit	472,3	mil.	MDL,	
mai	 mult	 cu	 54%,	 faţă	 de	 perioada	 similară	 a	 anului	 2015.	 Această	 majorare	 se	 datorează	
principalei	componente	a	activităţii	operaţionale	–	veniturile	din	dobânzi	cu	7%	faţă	de	sfârșitul	
luni	 martie	 2015,	 cunoscând	 o	 dinamică	 pozitivă.	 La	 sfârșitul	 lunii	 martie	 2016,	 valorile	
principalilor	indicatori	de	profitabilitate	(rata	rentabilităţii	activelor	–	ROA	şi	rata	rentabilitatea	
capitalului	–	ROE)	au	fost	de	2,60	%	şi	15,73%.		

	 	

Figura	3.2.8.	Evoluţia	rentabilităţii	şi	profitabilităţii	bancare	în	2015‐2016	
Sursa:	Calculele	autorilor	conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

	

	

1.948,50
2.539,66
2.336,88

1.730,83
1.743,43
1.875,38
1.995,13
2.370,92
2.955,66

2.336,31
2.365,86
2.367,07
2.121,18
2.638,29
2.932,43
2.601,86
3.040,05

1.738,17
2.529,96

1.571,53
1.433,06
1.070,10
1.281,17
1.395,44

1.625,88
1.731,18

1.536,31
1.121,87
1.238,62

1.228,83
1.220,77
1.165,41

1.135,81
1.336,30

Ian	2015
Feb	2015
Mar	2015
Apr	2015
Mai	2015
Iun	2015
Iul	2015
Aug	2015
Sep	2015
Oct	2015
Noi	2015
Dec	2015
Ian	2016
Feb	2016
Mar	2016
Apr	2016
Mai	2016

În	moneda	naţională În	valută	străină

13954

616,4

294,1

1572,1

2709,5

1787,8

5927,3

11368,1

2139,7

523,9

9178,9

MOLDOVA	‐	AGROINDBANK

COMERTBANK

EuroCreditBank

ENERGBANK

EXIMBANK	‐	Gruppo	Veneto	Banca

FinComBank

MOBIASBANCA

Moldindconbank

ProCredit	Bank

BCR	Chisinau

VICTORIABANK

Portofoliu	de	depozite‐ 31.03.2016

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

18,00

Ia
n.
20
15

Fe
b.
20
15

M
ar
t.2
0…

A
pr
.2
01
5

M
ai
.2
01
5

Iu
n.
20
15

Iu
l.2
01
5

A
ug
.2
01
5

Se
pt
.2
01
5

O
ct
.2
01
5

N
oi
e.
20
15

D
ec
.2
01
5

Ia
n.
20
16

Fe
b.
20
16

M
ar
t.2
0…

A
pr
.2
01
6

M
ai
.2
01
6

%

Rentabilitatea	activelor	(ROA)
Rentabilitatea	capitalului	(ROE)

183.963

10.180

3.012

18.652

24.352

15.175

60.972

75.515

6.067

12.055

62.439

MOLDOVA	‐…

COMERTBANK

EuroCreditBank

ENERGBANK

EXIMBANK	‐…

FinComBank

MOBIASBANCA	‐…

Moldindconbank

ProCredit	Bank

BCR	Chisinau

VICTORIABANK

Total	profit,	mil.MDL ‐ 31.03.2016



 

40	
 

TENDINŢE ÎN ECONOMIA MOLDOVEI

Nr. 21 (trim. I) 2016

‐15,00

‐10,00

‐5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

Ia
n.
20
15

Fe
b.
20
15

M
ar
t.	
20
15

A
pr
.2
01
5

M
ai
.2
01
5

Iu
n.
20
15

Iu
l.2
01
5

A
ug
.2
01
5

Se
p.
20
15

O
ct
.2
01
5

N
oi
e.
20
15

D
ec
.2
01
5

Ia
n.
20
16

Fe
b.
20
16

M
ar
t.2
01
6

A
pr
.2
01
6

M
ai
.2
01
6

%

Total	active Total	depozite
Total	credite

Sectorul	bancar	în	regiunea	din	partea	stângă	a	râului	Nistru	

În	primele	luni	ale	anului	2016,	sectorul	bancar	al	regiunii	din	partea	stângă	a	Nistrului	a	
înregistrat	tendinţe	de	revigorare	la	principalii	indicatori	de	activitate.	În	I	trimestru	2016,	

ritmul	 mediu	 anual	 de	 creştere	 a	
activelor	 bancare	 în	 regiunea	 trans‐
nistreană	 s‐a	 situat	 pe	 un	 trend	
descendent,	 constituind	 o	 scădere	 de	
0,6%	f.p.s.a.p.	atât	exprimate	în	ruble7	
cât	 şi	 în	 USD.	 Însă,	 în	 următoarele	
doua	 luni	 ale	 anului	 2016,	 aprilie	 şi	
mai	 se	 observă	 o	 tendinţă	 de	
revigorare	la	capitolul	active	totale,	 în	
creştere	 cu	 4,9%	 şi	 4,4%	 f.p.s.a.p.	
Activele	totale	ale	sistemului	bancar	al	
regiunii	 la	 data	 de	 01.06.2016	 au	
însumat	 6024,73	 mil.	 ruble.	 Soldul	
creditelor	 acordate	 sectorului	 econo‐
mic	a	atins	la	data	de	01.06.2016	suma	
de	 4351,75	 mil.	 ruble	 mai	 mult	 cu	
2,6%	 faţă	 de	 01.06.2015.	 Creditele	
persoanelor	 fizice	 în	 această	 perioadă	
a	 constituit	 836,06	 mil.	 ruble,	 mai	
puţin	cu	22,6%	faţă	de	01.06.2015,	iar	
creditele	 persoanelor	 juridice	 au	
constituit	suma	de	3627,58	mil.	ruble,	
mai	 mult	 cu	 11%	 faţă	 de	 perioada	

similară	a	anului	precedent.	Soldul	depozitelor	bancare	atrase,	a	constituit	suma	de	2927,26	mil.	
ruble,	la	data	de	01.06.2016	mai	puţin	cu	2,9%	faţă	de	01.06.2015.	Respectiv,	depozitele	atrase	
de	persoanele	fizice,	la	data	de	01.06.2016	constituie	1059,24	mil.	ruble	în	scădere	cu	15%	faţă	
de	01.06.2015.	Din	 cauza	nivelul	 redus	de	atragere	a	depozitelor,	 băncile	 sunt	nevoite	 să	 facă	
eforturi	mai	mari	 de	 capital,	 sau	 să	 atragă	 fonduri	 din	 altă	 parte	 pentru	 a	 face	 faţă	 cererii	 de	
credite.	 Astfel,	 calculând	 relaţia	 credite/depozite	 totale	 în	 primele	 cinci	 luni	 ale	 anului	 2016,	
băncile	din	Transnistria	 finanţează	doar	1,56	din	credite	din	contul	depozitelor	atrase.	Ca	şi	 în	
cazul	sectorului	bancar	din	dreapta	Nistrului,	există	o	problemă	importantă	referitor	ce	ţine	de	
transparenţa	 acţionariatul	 băncilor	 transnistrene,	 din	 cauza	 lipsei	 de	 informaţie	 publicate	 de	
către	bănci	ce	ţine	de	structura	şi	componentele	acţionariatului	bancar	transnistrean.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                            
7	 Rata	 de	 schimb	 a	 rublei	 din	 regiunea	 stângă	 a	Nistrului	 comparativ	 cu	 leul	moldovenesc	 la	 01.06.2015	 a	 fost	 de	
0,6145	 ruble/MDL.	 La	 data	 de	 01.06.2016	 cursul	 rublei	 faţă	 de	 principalele	 valute	 de	 referinţă	 a	 fost	 de	 0,5648	
ruble/MDL,	11,3000	ruble/USD,	12,5826	ruble/EURO,	disponibil	pe	http://www.cbpmr.net/?kv=1&lang=ru	

Figura	3.2.9.	Ritmul	anual	de	creştere	a	activelor,	
depozitelor	şi	creditelor	bancare	în	regiunea	

Transnistreană,	%	
Sursa:	Calculele	autorului	conform	datelor	Băncii	
Transnistrene.	
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Capitolul	IV	

SECTORUL	EXTERN	

Balanţa	de	plăţi	

În	I	trimestru	al	anului	2016,	a	continuat	tendinţa	de	reducere	a	contului	curent	al	balanţei	
de	plăţi	care	sa	micşorat	cu		26,5%	faţă	de	ianuarie‐martie	2015.		

Contul	 curent	 al	 balanţei	 de	 plăţi	 a	 Republicii	Moldova	 a	 înregistrat,	 un	 deficit	 de	 104,7	mil.	
dolari	SUA	şi	s‐a	redus	cu	26,5	%	față	de	ianuarie‐martie	2015.		

Exporturile	de	bunuri	au	 continuat	 să	 se	 reducă	pe	parcursul	 trimestrului	 I,	 fiind	 expuse	
unor	influenţe	negative,	precum:	scăderea	preţurilor	internaţionale	la	produsele	agroalimentare,	
procesele	dezinflaţioniste	în	UE,	criza	economică	a	partenerilor	estici	etc.	

Volumul	comerţului	exterior	cu	bunuri	şi	servicii,	au	scăzut	cu	11,5%	şi	au	constituit	1473,8	mil.	
dolari	 SUA.	 Valoarea	 serviciilor	 a	 constituit	 38,9	 mil.	 dolari	 SUA,	 majorându‐se	 cu	 41%	
comparativ	cu	aceeaşi	perioadă	a	anului	precedent.	Serviciile	de	transport	dețin	în	continuare	
o	pondere	semnificativă	atât	în	volumul	exporturilor	de	servicii,	cât	și	 în	cea	a	importurilor	de	
servicii,	 constituind	33%	și	34,7%.	Exporturile	de	servicii	de	transport	au	crescut	 în	raport	cu	
trimestrul	I	2015	cu	1,2%,	constituind	73,7	mil.	dolari	SUA.	Transportului	de	mărfuri	îi	revine	o	
pondere	 de	 64,4%,	 celui	 de	 pasageri	 –	 21,8%	 iar	 restul	 de	 13,7%	 le	 revin	 altor	 servicii	 de	
transport.	Importurile	de	servicii	de	transport	au	scăzut	cu	10%,	atestând	o	valoare	de	64,05	mil.	
dolari	SUA,	din	care	64,6%	revine	transportului	de	mărfuri,	21,4%	–	transportului	de	pasageri	şi	
14%	–	altor	servicii	de	transport.	

Contul	de	 capital	 a	 înregistrat	 un	 deficit	 de	 11,12	mil.	 dolari	 SUA,	 majorându‐se	 de	 2,4	 ori,	
datorită,	 în	 mare	 parte	 reducerii	 volumului	 de	 granturi	 pentru	 finanțarea	 proiectelor	
investiționale	 de	 2,2	 ori,	 în	 timp	 ce	 transferurile	 de	 capital	 din	 țară,	 ale	 sectorului	 privat	 au	
rămas	constante.	

Contul	 financiar	 s‐a	 soldat	 cu	 intrări	 nete	 în	 valoare	 de	 69,9	 mil.	 dolari	 SUA,	 ca	 rezultat	 al	
micșorării	 nete	 cu	 45,4	mil.	 dolari	 SUA	 a	 activelor	 financiare	 externe	 ale	 rezidenților	 în	 urma	
tranzacțiilor	 efective,	 precum	 şi	 al	majorării	 nete	 a	 pasivelor	 economiei	 naționale	 faţă	de	 cele	
străine	cu	24,5	mil.	dolari	SUA.	

Tabelul	4.1.	Balanţa	de	plăţi	a	Republicii	Moldova,	mil.	USD	(date	provizorii)	

Anul	
2014	
Tr.1	

2014	
2015	
Tr.	1	

2015	
2016	
Tr.	1	

Tr.1	2016/
Tr.1	2015	

(%)	
1	 2	 3 4 5 6	 7

Contul	curent	 ‐150,80	 ‐564,35 ‐142,37 ‐464,24 ‐104,67	 73,5
Bunuri	 ‐650,43	 ‐3052,21 ‐499,55 ‐2088,08 ‐456,65	 91,4
export	 447,80	 1805,47 380,15 1507,03 304,49	 80,1
import	 1098,23	 4857,68 879,70 3595,11 761,14	 86,5
Servicii	 33,25	 120,38 27,39 143,91 38,91	 141
export	 258,51	 1127,59 216,80 974,81 223,55	 103,1
import	 225,25	 1007,21 189,21 830,90 184,64	 97,6
Venituri	primare		 156,17	 826,92 92,83 402,68 80,74	 87
intrări	 225,74	 1118,48 182,15 812,54 154,49	 84,4
plăţi	 214,68	 291,56 172,41 409,86 147,82	 85,7
Venituri	secundare	 310,20	 1540,56 236,76 1077,25 232,22	 98,1
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Tabelul	4.1	–	continuare	

1	 2	 3 4 5 6	 7
Contul	de	capital	și	
financiar	 ‐192,77	 ‐469,81	 ‐203,31	 ‐441,41	 ‐81	 	

Contul	de	capital	 ‐1,59	 94,54 ‐4,63 22,83 ‐11,12	 de	2,4	ori
Contul	financiar	 194,36	 ‐563,66 ‐198,68 ‐473,18 ‐69,88	 35,2
Investiţii	directe	 ‐141,90	 ‐314,44 ‐141,84 ‐265,34 ‐48,46	 34,2
Investiţii	de	portofoliu ‐5,29	 ‐13,74 ‐1,55 ‐3,49 ‐0,17	 11
Derivate	financiare	 ‐0,19	 0,61 ‐0,07 ‐0,54 ‐0,21	 de	3	ori
Alte	investiţii	 49,41	 303,58 257,54 102,68 ‐5,5	 ‐
Active	de	rezervă	 ‐96,48	 ‐538,5 ‐312,76 ‐306,49 ‐15,54	 5
Transferuri	de	
mijloace	băneşti	din	
străinătate	efectuate	
în	favoarea	
persoanelor	fizice	prin	
intermediul	băncilor	
licenţiate,	net	

224,14	 1612,96	 244	 1129,36	 224,14	 92	

Sursa:	Conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

Remiterile	
	
Volumul	 transferurilor	de	mijloace	băneşti	din	 străinătate	 în	 favoarea	persoanelor	 fizice	
efectuate	prin	băncile	Republicii	Moldova	în	primul	trimestru	al	anului	2016	au	continuat	
să	scadă.	Astfel	confirmând	tendinţa	generală	din	ultimul	an,	înregistrând	cel	mai	jos	nivel	
după	 9	 ani.	 Reducerea	 transferurilor	 de	 mijloace	 băneşti	 este	 cauzată	 în	 special	 de	
fluctuaţiile	cursului	de	schimb	al	valutelor	originale	faţă	de	dolarul	SUA.	

Valoarea	remiterilor	bănești,	în	primele	trei	luni	ale	anului	2016,	în	favoarea	persoanelor	fizice	
urmează	un	 trend	de	 creştere,	de	 la	59	milioane	de	dolari	 în	 ianuarie,	până	 la	92	milioane	de	
dolari	 în	 martie	 curent.	 În	 primul	 trimestru	 al	 acestui	 an,	 volumul	 transferurilor	 de	mijloace	
băneşti	din	străinătate	în	favoarea	persoanelor	fizice	a	constituit	224	milioane	de	dolari	SUA,	în	
scădere	cu	8%	(20	mil.	dolari	SUA)	faţă	de	aceeaşi	perioadă	a	anului	trecut.		
		

	
	

	
	

Figura	4.1.	Transferurile	nete	de	mijloace	băneşti	
din	străinătate	în	favoarea	persoanelor	fizice	în	
T1,	efectuate	prin	băncile	din	Republica	Moldova,	

în	anii	2012‐2016,	mil.	USD	
Sursa:	Conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

Evoluţia	transferurilor	nete	de	
mijloace	băneşti	din	străinătate	în	
luna	martie,	a	anilor	2014‐2016,		
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Volumul	transferurilor	de	mijloace	băneşti,	în	luna	martie,	a	fost	în	scădere	cu	2,2	%,	faţă	de	luna	
martie	 a.	 2015,	 înregistrând	 cel	 mai	 înalt	 nivel	 din	 acest	 an,	 însă	 fiind	 sub	 nivelul	 sumelor	
înregistrate	 în	 anii	 precedenţi.	 Valoarea	 transferurilor	 de	 mijloace	 bănești	 în	 luna	 martie	 s‐a	
apropiat	de	nivelul	perioadei	respective	a	anului	2015,	după	ce	în	primele	două	luni	a	înregistrat	
o	scădere	de	13%	față	de	aceeași	perioadă	a	anului	precedent.	Conform	provenienței	geografice	
a	 transferurilor	 în	 favoarea	persoanelor	 fizice,	 celor	 din	CSI	 le	 revine	 o	 pondere	de	 32,2%,	 în	
descreștere	 cu	 28,6%,	 iar	 celor	 din	 UE	 le	 revine	 o	 pondere	 de	 33,8%,	 în	 creștere	 cu	 2,9%,	
comparativ	cu	trimestrul	I	2015.	Rusia	continuă	să	deţină	cotă	principală,	cu	o	pondere	de	31%	
(69,52	mil.	dolari	SUA)	din	total	remiteri	(în	descreștere	cu	26,4	puncte	procentuale	comparativ	
cu	trimestrul	I	2015).	Alte	surse	importante	de	transferuri	au	fost:	Italia	–	14%	(31,29	mil.	dolari	
SUA),	Israel	–	15%	(33,71	mil.	dolari	SUA),	SUA	–	11,4%	(25,59	mil.	dolari	SUA),	Marea	Britanie	–	
4,1%	(9,14	mil.	dolari	SUA),	Germania	–	3,8%	(8,50	mil.	dolari	SUA),	Franța	–	2,3%	(5,04	mil.	
dolari	SUA),	Turcia	–	1,6	%	(3,69	mil.	dolari	SUA),	Spania	–	1,3%	(2,83	mil.	dolari	SUA).			
	
Tabelul	4.2.	Provenienţa	geografică	

a	transferurilor	în	favoarea	
persoanelor	fizice,		mil.	USD	

		 Tr.1	
2014	

Tr.	1	
2015	

Tr.	1	
2016	

Total		 314,14	 243,7	 224,14
UE	 78,59	 73,5	 75,65
CSI	 175,95	 101,1	 72,14
Alte	state	 59,6	 69,19	 76,35
Rusia	 171,34	 94,47	 69,52
Italia	 41,05	 34,17	 31,29
Israel	 26,61	 27,3	 33,71
SUA	 17,9	 23,25	 25,59
Marea	
Britaniei	

4,89	 7,01	 9,14

Franta	 5,14	 4,38	 5,04
Germania	 5,25	 6,24	 8,5
Spania	 3,32	 2,75	 2,83
Turcia	 3,52	 3,39	 3,69
Grecia	 1,93	 1,76	 0,98
Alte	state	 33,2	 35,89	 33,27

	

Figura	4.2.	Structura		transferurilor	de	mijloace	
băneşti	din	străinătate	în	favoarea	persoanelor	
fizice	pe	principalele	ţări	în	trimestrul	I	2016	

Sursa:	Conform	datelor	Băncii	Naţionale	a Moldovei.
	
În	trimestrul	I	2016,	cel	mai	mare	volum	de	remiteri	a	fost	efectuat	în	dolari,	cu	o	cotă	de	48%,		
euro	cu	circa	37%	şi	rubla	rusească	–	cu	15%.		
	
Investiţiile	Străine	Directe	
	
Investiţiile	străine	directe	în	trimestrul	I,	2016	au	fost	într‐o	creştere	uşoară	(cu	2%)	faţă	de	
trimestrul	I	2015,	însumând	3,580	mil.	USD,	din	care	capitalul	social	și	venitul	reinvestit	dețin	o	
pondere	 de	 73,8%,	 iar	 împrumuturile	 intragrup	 (alt	 capital)	 –	 26,2%.	 Componența	 creditelor	
intragrup	 este	 mixtă	 (958,39	 mil.	 USD	 reprezintă	 stocul	 împrumuturilor	 contractate	 de	 la	
investitorii	 străini	 direcți	 și	 21,39	 mil.	 USD	 –	 stocul	 creanțelor	 sub	 formă	 de	 împrumuturi	
acordate	de	întreprinderile	rezidente	cu	capital	străin	investitorilor	străini	direcți).	
	
Pe	 parcursul	 trimestrului	 I	 anului	 curent,	 principala	 activitate	 economică	 care	 a	 beneficiat	 de	
investiții	străine	sub	formă	de	capital	social	acumulat	în	economia	naţională,	rămâne	activitatea	
financiară	 (25%	din	 stocul	de	 investiţii	 străine	directe	 sub	 formă	de	 capital	 social)	urmată	de	
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industria	prelucrătoare	(23,4%).	Alte	activități	care	au	atras	investiţii	străine	au	fost	tranzacțiile	
imobiliare,	 comerțul	 cu	 ridicata	 și	 cu	 amănuntul,	 transporturile	 și	 telecomunicațiile,	 sectorul	
energetic.		

	
	

Figura	4.3.	Investiţiile	străine	directe	la	30.03.2016,	pe	activităţi	economice	
Sursa:	Conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	
	
În	 distribuția	 geografică	 a	 capitalului	 social	 acumulat,	 investitorilor	 din	 țările	 UE	 le‐a	 revenit	
ponderea	majoritară	–	52,2%.	Investitorii	din	țările	CSI	au	deținut	o	pondere	de	11,%	din	totalul	
capitalului	social	acumulat,	cei	proveniți	din	alte	țări	dețin	investiții	în	proporție	de	36,7%.	
	
Comerţul	exterior	al		Republicii	Moldova	
	
Comerţul	exterior	al		Republicii	Moldova	în	trimestrul	I	al	anului	2016	a	continuat	să	scadă.	
Comerţului	exterior	cu	bunuri	a	constituit	1306,6	mil.	dolari	SUA	sau	cu	circa	158	mil.	dolari	
SUA	mai	puţin	faţă	de	p.s.a.p.	(în	anul	2015		a	constituit	1464,3	mil.	dolari	SUA).	

Exporturile	de	bunuri	continuă	să	scadă,	pentru	al	doilea	an	consecutiv.	Astfel,	 în	primele	
trei	luni	ale	anului	2016,	au	fost	exportate	produse	în	valoare	de	417,2		milioane	dolari	SUA.	
Comparativ	cu	aceeași	perioadă	a	anului	trecut,	exporturile	de	mărfuri		au	scăzut	cu	14,5%,	însă	
comparând	cu	exporturile	din	aceeași	perioadă	a	anului	2014,	 	au	 fost	 în	descreştere	de	peste	
27%.	

Exporturile	 de	 mărfuri	 autohtone	au	 constituit	 263,5	mil.	 dolari	 SUA	 (63,2%	 din	 total	
exporturi),	fiind	în	scădere	cu	22,7%	faţă	de	ianuarie‐martie	2015,	care	au	determinat	reducerea	
pe	total	exporturi	cu	15,8%.	

Principala	 piață	 de	 desfacere	 pentru	 produsele	 moldovenești,	 rămâne	 a	 fi	 UE,	 unde	 au	 fost	
exportate	 63,8%	 din	 total	 exporturi.	 Exporturile	 de	 mărfuri	 destinate	ţărilor	UE	 au	 însumat	
266,2	mil.	dolari	SUA,	cu	16,7%	mai	puţin	 faţă	de	aceeaşi	perioadă	a	anului	2015.	Către	 ţările	
CSI	au	 fost	 exportate	 mărfuri	 în	 valoare	 de	 85	 mil.	 dolari	 SUA.	 şi	 s‐au	 micşorat	 cu	 18,3%,	
comparativ	cu	ianuarie‐martie	2015.	

Totodată,	 urmărind	 evoluţia	 exporturilor	 pe	 ţări,	 în	 trimestrul	 I	 a	 anului	 2016,	 observăm	 o	
reducere,	către	mai	multe	state,	comparativ	cu	perioada	similară		a	anului	2015,	precum:	Italia		
(‐26,9%),	Regatul		Unit		al		Marii		Britanii	şi	Irlandei	de	Nord	(‐32,6%),	Federaţia	Rusă	(‐21,4%),	
România	 (‐9,4%),	Turcia	 (‐34,3%),	 Elveţia	 (‐61,4%),	 Franţa	 (‐23,0%),	Olanda	 (‐45,5%),	 Grecia		
(‐44,6%),	 Statele	Unite	 ale	Americii	 (‐43,7%),	Germania	 (‐5,6%)	 şi	 altele,	 care	 au	 influenţat	 la	
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diminuarea	pe	total	exporturi	cu	20,9%.	În	acelaşi	timp,	exporturile	s‐au	majorat	către	Bulgaria	
(+49,1%),	Ucraina	(+22,9%),	Polonia	(+13,7%),	Austria	(+30%),	Belarus	(+3%)	atenuând	astfel	
scăderea		pe	total	exporturi	cu	6,4%.	

Tabelul	4.3.	Exporturile	Republicii	Moldova	structurate	pe	grupe	de	ţări	

	

Ianuarie‐martie	2016	 Structura,	%	

Gradul	de	influenţă a
grupelor	de	ţări	la	
creşterea	(+),	
scăderea	(‐)	

exporturilor,	%	

mil.	dolari	
SUA	

în % faţă de
ianuarie‐

martie‐2015	
2015	 2016	 2015	 2016	

Export	,	total	 417,2	 85,5 100,0 100,0 ‐14,9	 ‐14,5
Ţările	UE	 266,2	 83,3 65,5 63,8 0,1	 ‐10,9
Ţările	CSI	 85,0	 81,7 21,3 20,4 ‐13,4	 ‐3,9
Alte	ţări	 66,0	 102,8 13,2 15,8 ‐1,6	 0,3

Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistica.	

În	primul	trimestru	al	a.	2016,	principalele	categorii	de	produse	care	au	influențat	la	micşorarea	
exporturilor	 au	 fost:	 legumele	 şi	 fructele	 (‐31,9%),	 cereale	 şi	 preparate	 pe	 bază	 de	 cereale		
(‐53,7%),	seminţe	şi	 fructe	oleaginoase	(‐29,7%),	grăsimi	şi	uleiuri	vegetale	(‐41,3%),	produse	
medicinale	 şi	 farmaceutice	 (‐66,3%),	maşini	 şi	 aparate	 electrice	 (‐10,1%),	 zahăr,	 preparate	pe	
bază	 de	 zahăr;	miere	 (‐31,5%),	minereuri	metalifere	 şi	 deşeuri	 de	metale	 (‐49,8%),	maşini	 şi	
aparate	specializate	pentru	industriile	specifice	(‐29,4%),	petrol,	produse	petroliere	şi	produse	
înrudite	 (‐47,8%),	metale	neferoase	 (‐70,4%),	materiale	plastice	 (‐48,4%),	maşini	 generatoare	
de	putere	(‐57,3%),	maşini	şi	aparate	pentru	prelucrarea	metalelor	(‐32,6%)	şi	altele,	care	 	au	
influențat	cu	20,1%	la	diminuarea	pe	total	exporturi.		

Totodată,	în	această	perioadă	s‐au	înregistrat	şi	creşteri	la	exporturile	de	fire,	ţesături	şi	articole	
textile	(58,3%),	mobilă	(22,5%),	îmbrăcăminte	şi	accesorii	(9,0%),	cauciuc	prelucrat	(de	4,6	ori),	
vehicule	 rutiere	 (80,4%),	 produse	 chimice	 organice	 (de	 4,9	 ori),	 articole	 prelucrate	 din	metal	
(45,2%),	încălţăminte	(14,6%),	animale	vii	(56,2%),	articole	din	lemn,	exclusiv	mobilă	(50,5%),	
produse	lactate	şi	ouă	(25%),	cafea,	ceai,	cacao,	(16,8%),	materiale	plastice	prelucrate	(77,6%),	
care	au	atenuat	reducerea	pe	total	exporturi	cu	6,4%.	

Importurile	de	mărfuri	în	 trimestrul	 I	 a	 anului	 2016	au	 continuat	 să	 scadă	 şi	au	 constituit	
889,4	mil.	dolari	SUA,	cu	8,9%	mai	puţin	decât	în	aceeaşi	perioada	a	anului	2015.	

Importurile	de	mărfuri	din		ţările	UE	au	constituit	426,5	mil.	dolari	SUA	(cu	1,5%	mai	puţin	decât	
în	 ianuarie‐martie	 2015)	 şi	 au	 deţinut	 o	 pondere	 de	47,9%	 în	 total	 importuri.	 Importurile	 de	
mărfuri	 importate	 din	ţările	 CSI	au	 avut	 o	 valoare	 de	 250,5	 mil.	 dolari	 SUA	(cu	 13,6%		 în	
descreştere	 faţă	 de	 ianuarie‐martie	 2015),	 care	 echivalează	 cu	 o	 cotă	 de	 28,2%	 în	 total	
importuri.		

Evoluţiei	importurilor	pe	ţări	comparativ	cu	perioada	similară	din	anul	2015,	relevă	diminuarea	
livrărilor	 din	 Federaţia	 Rusă	 (‐17,4%),	 România	 (‐19,4%),	 China	 (‐17,1%),	 Japonia	 (‐68,2%),	
Germania	(‐14,8%),	Belgia	(‐31%),	Statele	Unite	ale	Americii	(‐11,1%),	Elveţia	(‐25,9%),	Ucraina	
(‐1,8%),	 Ungaria	 (‐5,7%),	 Bulgaria	 (‐7,8%),	 Olanda	 (‐6,9%),	 Slovenia	 (‐25,2%),	 Danemarca		
(‐23,9%)	şi	altele,	care	au	influenţat	la	diminuarea	pe	total	importuri	cu	13,5%.	Totodată,	au	fost	
înregistrate	 creşteri	 la	 importurile	 din	 Franţa	 (de	 2,4	 ori),	 Belarus	 (18,2%),	 Spania	 (26,1%),	
Regatul	Unit	al	Marii	Britanii	şi	Irlandei	de	Nord	(12,5%),	Lituania	(de	2,2	ori),	Portugalia	(de	2,5	
ori),	 Republica	 Cehă	 (6,6%),	 Grecia	 (22,4%),	 atenuând	 astfel	 scăderea	 pe	 total	 importuri	 cu	
4,8%.	
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Tabelul	4.4.	Importurile	Republicii	Moldova	structurate	pe	grupe	de	ţări	

	

Ianuarie‐martie	2016	 Structura,	%	

Gradul	de	influenţă a
grupelor	de	ţări	la	creşterea	

(+),	scăderea	(‐)	
importurilor,	%	

mil.	dolari	
SUA	

în	% faţă de
ianuarie‐

martie‐2015	
2015	 2016	 2015	 2016	

Import,	total	 889,4	 91,1 100,0 100,0 ‐19,9	 ‐8,9
Ţările	UE	 426,5	 98,5 44,4 47,9 ‐9,5	 ‐0,7
Ţările	CSI	 250,5	 86,4 29,7 28,2 ‐7,8	 ‐4,0
Alte	ţări	 212,4	 83,9 25,9 23,9 ‐2,6	 ‐4,2
Sursa:	Conform	datelor	Băncii	Naţionale	a	Moldovei.	

Comparativ	 cu	aceeaşi	perioadă	din	anul	2015	au	 fost	 înregistrate	 scăderi	 ale	 importurilor	de	
gaz	 şi	 produse	 industriale	 obţinute	 din	 gaz	 (‐30,9%),	 petrol,	 produse	 petroliere	 şi	 produse	
înrudite	 (‐36,2%),	 maşini	 şi	 aparate	 electrice	 (‐20,3%),	 instrumente	 şi	 aparate,	 profesionale		
(‐65,8%),	 produse	 medicinale	 şi	 farmaceutice	 (‐26,4%),	 aparate	 şi	 echipamente	 de	 teleco‐
municaţii	(‐45,1%),	maşini	şi	aparate	industriale	(‐23,9%),	metale	neferoase	(‐29,1%),	produse	
chimice	 organice	 (‐42,9%),	maşini	 şi	 aparate	 pentru	prelucrarea	metalelor	 (‐56,6%),	 cărbune,	
cocs	 şi	 brichete	 (‐76,4%),	 fibre	 textile	 şi	 deşeurile	 lor	 (‐46,4%),	 grăsimi	 şi	 uleiuri		
(‐23,3%),	cauciuc	brut	(‐86,3%),	influențând	astfel	la	diminuarea	pe	total	importuri	cu	16,8%.	

Concomitent	 au	 sporit	 importurile	 de	 fire,	 ţesături	 şi	 articole	 textile	 (20,1%),	 îngrăşăminte	
minerale	 (35,1%),	 legume	 şi	 fructe	 (14,9%),	 băuturi	 alcoolice	 şi	 nealcoolice	 (69,6%),	
îmbrăcăminte	şi	accesorii	(16,8%),	cauciuc	prelucrat		(30,2%),	zahăr,	miere	(de	2,0	ori),	seminţe	
şi	fructe	oleaginoase	(15,9%),	tutun	brut	şi	prelucrat	(22,6%),	piele	şi	blană	prelucrată	(24,8%),	
produse	chimice	(56,3%),	atenuând	astfel	scăderea	pe	total	importuri	cu	4,3%.		

Primul	trimestru	al	anului	2016	s‐a	încheiat	cu	un	deficit	al	balanţei	comerciale	în	valoare	de	
472,2	mil.	dolari	SUA,	cu	16,1	mil.	dolari	SUA	(3%)	mai	mic	 faţă	de	perioada	similară	a	anului	
precedent,	 datorită	 decalajului	 dintre	 evoluţia	 exporturilor	 şi	 a	 importurilor.	 Cu	 ţările	 UE,	
balanţa	comercială	s‐a	încheiat	cu	un	deficit	de	160,3	mil.	dolari	SUA,	iar	cu	ţările	CSI	–	de	165,5	
mil.	dolari	SUA.	

	
	

Figura	4.4.	Evoluţia	trimestrială	(T1)	a	comerţului	exterior	în	anii	2009‐	2016	
Sursa:	Conform	datelor	BNS.	
	
Deşi	majoritatea	exporturilor	Republicii	Moldova	sunt	de	origine	autohtonă,	cota	reexporturilor	
este	destul	de	ridicată	în	comparaţie	cu	alte	state.	Astfel,	în	ianuarie‐martie	2016,	reexporturile	
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au	 constituit	 153,7	 mil.	 dolari	 SUA,	 cu	 4,5%	 mai	 mult	 comparativ	 cu	 	ianuarie‐martie	 2015.	
Reexporturile	de	mărfuri	după	prelucrare	au	deţinut	23,8%	din	total	exporturi,	iar	reexporturile	
de	 mărfuri	 clasice	 13,0%.	 Această	 cotă	 înaltă	 a	 reexporturilor	 se	 datorează	 forţei	 de	 muncă	
ieftine	 specifică	 pentru	 Moldova,	 poziţionării	 geografice	 strategice,	 precum	 şi	 tendinţei	 de	
integrare	europeană.	

Regiunea	Republicii	Moldova	din	partea	stângă	a	râului	Nistru	

Comerţul	 exterior	 cu	 bunuri	 în	 regiunea	 Transnistreană	 în	 T1	 al	 anului	 2016	 a	 fost	 în	
scădere.	Valoarea	 comerţului	exterior	 cu	bunuri	 în	perioada	analizată	a	 scăzut	 	 cu	25%,	
sau	cu	114,8	mil.	dolari	comparativ	cu	aceeași	perioadă	a	anului	trecut,	ajungând	la	336,7	
mil.	dolari	SUA.			
	
Potrivit	datelor	Comitetului	Vamal	al	Transnistriei	atât	exporturile	cât	şi	 importurile	au	avut	o	
tendinţă	 în	 descreştere.	 Exporturile	 de	 bunuri	 au	 înregistrat	 o	 scădere	 uşoară	 cu	 1,5%	 şi	 a	
constituit	128	mil.	dolari	SUA,	 în	timp	ce	 importurile	au	 înregistrat	diminuări	mult	mai	mari	–	
peste	35%	sau	cu	113	mil.	dolari	SUA	(constituind	208,8	mil.	dolari	SUA).		

	

Figura	4.5.	Evoluţia	valorii	comerţului	exterior	al	regiunii	Transnistrene		
în	anul	2015‐2016	pe	luni,	mil.	dolari	SUA	

Sursa:	 Conform	 datelor	 Comitetului	 vamal	 al	 regiunii	 din	 partea	 stângă	 a	 râului	 Nistru,	
http://customs.gospmr.org/2014.html	
	
Cel	mai	mare	partener	comercial	al	regiunii	Transnistrene	rămâne	a	fi	Federaţia	Rusă,	comerţul	
cu	 care	 a	 alcătuit	 137,7	mil.	 dolari.	 Exportul	 către	Rusia	 a	 scăzut	 cu	 3,4	mil.	 dolari	 faţă	de	T1	
a.	2015	 şi	 a	 constituit	7,8	mil.	 dolari.	Totodată	 şi	 importurile	de	bunuri	 au	 scăzut	 cu	88,1	mil.	
dolari	şi	au	constituit	129,8	mil.	dolari.	
	
Către	UE	exportul	de	bunuri	în	primul	trimestru	au	marcat	o	creştere	cu	9,7	mil.	dolari	SUA	şi	a	
constituit	49,4	mil.	dolari	SUA	(în	T1	a.	2015	–	39,7	mil.	dolari),	însă	importurile	de	bunuri	din	
UE	s‐au	diminuat	cu	9	mil.	dolari	SUA.	Printre	cei	mai	importanți	parteneri	europeni	ai	regiunii	
Transnistrene	sunt	România,	Germania	și	Italia.	 	
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Capitolul	V	

MEDIUL	DE	AFACERI	

Dinamica	 întreprinderilor	 înregistrate	 şi	 radiate	 în	 trimestrul	 IV	 2015.	 Conform	 datelor	
Camerei	Înregistrării	de	Stat,	la	01.04.2016	Registrul	de	stat	deţinea	informaţii	despre	170	428	
persoane	juridice	şi	întreprinzători	individuali.	

	

Figura	5.1.	Evoluţia	numărului	de	întreprinderi	înregistrate	și	radiate		
în	T	I	2010‐2016,	unit.	

Sursa:	Conform	datelor	Camerei	Înregistrării	de	Stat.	

În	T	I	2016,	numărul	întreprinderilor	înregistrate	de	Camera	Înregistrării	de	Stat	s‐a	diminuat	cu	
1%	 f.p.s.a.p.,	 continuând	 tendința	 de	 scădere	 înregistrată	 în	 primul	 trimestru	 al	 anilor	 2010‐
2015	(excepție	făcând	T	I	2011	și	TI	2013,	în	care	a	fost	înregistrată	o	creștere	nesemnificativă).		
	
Potrivit	datelor	Camerei	Înregistrării	de	Stat,	în	TI	2016,	în	Registrul	de	stat,	au	fost	trecute	1586	
întreprinderi	noi.		

Tabelul	5.1.	Indicii	de	creștere	a	numărului	de	întreprinderi	înregistrate		și	radiate	în	TI	
2010‐2016	față	de	perioada	similară	a	anului	precedent,	%	

	
Înregistrarea	

întreprinderilor
Radierea	

întreprinderilor	

Trimestrul	I		2010	 74,1 84,7
Trimestrul	I	2011	 115,1 101,3
Trimestrul	I	2012	 91,0 106,9
Trimestrul	I	2013	 102,3 82,2
Trimestrul	I	2014	 92,4 98,0
Trimestrul	I	2015	 96,5 113,4
Trimestrul	I	2016	 99,0 155,4
Sursa:	Calculele	autorului	conform	datelor	Camerei	Înregistrării	de	Stat.	

Un	 semnal	 negativ	 constituie	 continuarea	 tendinței	 de	 creștere	 a	 numărului	 de	 întreprinderi	
radiate.	 	 Astfel,	 în	 T	 I	 2016,	 numărul	 întreprinderilor	 radiate	 a	 constituit	 1209	 unități	 sau	 cu	
55,4%	în	creștere	f.p.s.a.p.	Per	ansamblu,	în	a.2015	numărul	întreprinderilor	radiate	a	marcat	o	
tendință	semnificativă	de	creștere,	constituind	3905	unități	sau	cu	40,9%	f.p.s.a.p.	
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Moldova	în	clasamentele	internaţionale	

Doing	 business	 –	 2016	 în	Moldova.	 Rezultatele	 clasamentului	 internațional	 Doing	 Business,	
sunt	 foarte	 importante	 pentru	 Republica	 Moldova,	 deoarece	 ele	 arată	 nu	 doar	 tendințele	
schimbării	 influențelor	 regulatorii	 ale	 statului,	 ci	 demonstrează	 și	 ritmul	 acestor	 schimbări	 în	
comparație	cu	alte	țări.		

În	 clasamentul	 Băncii	 Mondiale‐Doing	 Bussiness	 2016,	 Moldova	 și‐a	 înrăutățit	 poziția	 cu	 3	
puncte		față	de	anul	precedent.	Astfel,	în	clasamentul	Doing	Business		2016,	Republica	Moldova	
s‐a	situat	pe	locul	52	din	189	ţări.		Mediul	de	afaceri	din	RM	este	mai	bine	situat	comparativ	cu	
țări	 ca	 Serbia	 (59),	 Azerbajan	 (63),	 Grecia	 (60),	 Ukraina	 (83).	 Concomitent,	 RM	 se	 situează	 în	
urma	 unor	 astfel	 de	 țări,	 precum	 Lituania	 (20),	 Georgia	 (24),	 Slovenia	 (29),	 Armenia	 (35),	
România	(37).	

Cele	mai	 bune	 poziții	 în	 clasament	 ţara	 noastră	 le	 are	 la	 indicatorii	 Înregistrarea	 proprietăţii	
(locul	21),	Obţinerea	creditului		(locul	28),	Înfiinţarea	afacerii	(locul	26).	

Procedura	de	înregistrare	a	afacerii	a	fost	perfecționată	semnificativ,	plasând	Moldova	pe	locul	
26.	 În	 anul	 2013	 au	 fost	 adoptate	 reformele	 de	 simplificare	 a	 declarației	 de	 impozit	 și	 a	
cerințelor	 de	 evidență	 contabilă,	 iar	 în	 2012	 a	 fost	 adoptată	 o	 nouă	 legislație	 în	 materie	 de	
concurență.	 Cu	 toate	 acestea,	 poziția	 Moldovei	 la	 anumiți	 indicatori,	 lasă	 de	 dorit.	 Analizând	
clasamentul	pentru	RM	 la	unii	 indicatori,	observăm,	că	așa	ca	și	 în	anii	precedenţi,	poziţia	cea	
mai	 joasă	 conform	 indicatorilor	 utilizați	 la	 elaborarea	 clasamentului,	 revine	 Obținerii	
autorizaţiilor	de	construcţie,	aflându‐se	pe	locul	170,	Accesului	 la	energia	electrică	(locul	104),	
Plății	taxelor	(locul	78).		

E	de	menţionat	că	raportul	nu	se	limitează	la	schimbările	relative	ale	locului	țării	în	top	(ceea	ce,	
în	 mare	 parte,	 se	 datorează	 vitezei	 de	 realizare	 a	 reformelor	 în	 alte	 țări),	 și	 folosește,	 de	
asemenea,	indicatorul	„distanţa	până	la	frontieră“	(Distance	to	Frontier	–	DTF),	care	se	bazează	
pe	o	scară	de	referință	utilizată	de	la	0%,	în	cazul	celei	mai	slabe	performanțe	observate	și	merge	
până	 la	 100%,	 în	 cazul	 conformării	 la	 cele	 mai	 bune	 proceduri	 existente	 pe	plan	mondial.	 La	
indicatorul	DTF	poziția	Republicii	Moldova	în	clasamentul	„Doing	business”	constituie		70,97%.	
Cea	 mai	 mare	 valoare	 a	 indicatorului	 DTF	 se	 înregistrează	 la	 Înființarea	 afacerii	 (94,17%),	
Înregistrarea	proprietăţii		(82,91%),	Plata	taxelor	(76,28%)	și	Obţinerea	creditului		(70,0%).	

Analiza	 comparativă	 a	 realizării	 procedurilor,	 ținând	 cont	 de	 numărul	 lor,	 timpul	 necesar	 și	
mijloacele	 financiare	 utilizate	 în	 comparație	 cu	 indicatorii	 medii	 ai	 țărilor	 din	 Europa	 și	 Asia	
Centrală	 a	 arătat,	 că	 doar	 realizarea	 a	 2	 proceduri	 –	 Înființarea	 afacerii	 și	 Înregistrarea	
proprietăţii	–	 în	Republica	Moldova	se	deosebește	avantajos	de	alte	 țări	 (necesită	și	mai	puțin	
timp	 și,	 concomitent,	mai	 puține	mijloace	 financiare	 la	 același	 număr	 de	 proceduri).	 La	 toate	
celelalte	proceduri	avantajele	ţării	noastre	la	unele	poziții	sunt	însoțite	de	complicații/dificultăți.	
Spre	exemplu:	cu	referire	la		Аccesul	la	energia	electrică	–	în	Moldova	este	necesar	de	a	consuma	
un	 timp	 mai	 mic	 (113	 zile,	 în	 țările	 din	 Europa	 și	 Asia	 Centrală	 –	 în	 medie	 118,5	 zile),	 însă	
numărul	de	proceduri	în	Republica	Moldova	este	mai	mare	(7,	în	comparație	cu	5,7	în	alte	țări),	
iar		Costul	(%	venit	per	capita)	este	mai	mare	de	1,76	ori.	

Indicatorii		de	dezvoltare	a	businessului		în	regiunea	din	partea	stângă	a	Nistrului	

La	 finele	 anului	 2015,	 în	 regiunea	 din	 partea	 stângă	 a	 Nistrului,	 55,2%	 din	 organizaţii	 şi	
întreprinderi	au	obţinut	profit	net	în	diminuare	cu	9,5	p.p.	față	de	anul	precedent		şi,	respectiv,	
43,7%	au	înregistrat	pierderi	(cu	excepţia	întreprinderilor	mici,	băncilor,	organizaţiilor	bugetare	
şi	de	asigurări).	Dintre	organizaţiile,	care	au	înregistrat	profit	net	în	a.	2015,	ponderea	cea	mai	
mare	le	revine	organizaţiilor	din	comerţ	şi	alimentaţia	publică	(67,1%)	şi	agricultura	(57,7%).	În	
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aspect	 valoric,	 la	 fel	 ca	 şi	 în	 anii	 precedenți,	 întreprinderile	 din	 industrie	 au	 înregistrat	 o	
pierdere	netă	mai	mare	(96,2%		din	total	pierdere	netă),	cu	37,9	p.p.	în	creştere	f.p.s.a.p.	

Tabelul	5.2.	Evoluţia	indicatorilor	„Doing	business”	pentru	Republica	Moldova	

	
Indicatorii	

Poziţia	în		
a.	2016		

(din	189	ţări)	

Poziţia	în			
a.	2015		

(din	189	ţări)	

Modificare	
2015/2014	

1.	 Deschiderea	afacerii	 26 35	 9	↑
2.	 Obţinerea	autorizaţiilor	de	

construcţii	
170 169	 ‐1	↓

3.	 Înregistrarea	proprietăţii	 21 20	 ‐1↓	
4.	 Obţinerea	creditului			 28 24	 ‐4↓	
5.	 Protejarea	investitorului	 36 33	 ‐3↓
6.	 Plata	taxelor		 78 69	 ‐9↓	
7.	 Comerţ	extern 33 32	 ‐1	↓
8.	 Respectarea	contractelor		 67 66	 ‐1	↓
9.	 Lichidarea	întreprinderilor	 60 59	 ‐1	↓
10.	 Accesul	la	energie	electrică	 104 100	 ‐4	↓
	 Poziţia	Republicii	

Moldova	în	rating‐ul	
„Doing	business”	

52 49	 ‐3↓

Sursa:	Conform	datelor	rapoartelor	Doing	business	2015,	2016.	

Tabelul	5.3.	Date	privind	profitul	(pierderea)	netă	a	organizaţiilor	din	partea	stângă	a	
Nistrului	pe	genuri	de	activitate,	în	a.2015	

		 Numărul	
organizaţiil
or	care	au	
primit	

profit	net	

În	%	de	
la	

numărul	
total	

Numărul	
organizaţiilor	
cu	pierdere	

netă	

În	%	de	
la	

numărul	
total	

Profit	
net,	mii	
RUB.	

Pierdere	
netă,	mii	
RUB.	

Total	 153	 55,2 121 43,7 982242	 621684
inclusiv:	
industria	 37	 50	 37	 50	 604867	 598447	
agricultura	 15	 57,7	 11	 42,3	 35299	 60322	
transport	 18	 56,3	 14	 43,8	 27752	 28380	
comunicaţii	 1	 11,1	 8	 88,9	 60950	 4006	
construcţii	 6	 42,9	 8	 57,1	 3790	 7623	
comerţ	şi	alimentaţia	
publică	 53	 67,1	 24	 30,4	 235590	 25565	

gospodărie	de	locuinţe	
şi	deservire	comunală 6	 42,9	 7	 50	 594	 40722	

alte	ramuri	 17	 58,6	 12	 42,9	 13400	 56619	
Sursa:	Социально‐Экономическое	Развитие	Приднестровской	Молдавской	Республики,	2015.	
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Capitolul	VI	

SECTORUL	SOCIAL	

Situaţia	 demografică.	 Trimestrul	 I	 din	 anul	 2016	 este	marcat	 de	 o	 creştere	 esenţială	 a	
sporului	natural	al	populaţiei,	 care	 rămâne	 încă	negativ.	Aceasta	 se	datorează	 reducerii	
diferenţei	dintre	numărul	născuţilor‐vii	şi	al	celor	decedaţi.	

În	T.	I	al	anului	2016,	numărul	născuţilor‐vii	total	pe	ţară	a	constituit	9342	pers.,	fiind	în	scădere	
cu	 3,9%	 în	 comparaţie	 p.s.a.p.	 Totodată,	 numărul	decedaţilor	 a	 constituit	 10752	 pers.,	morta‐
litatea	generală	înregistrând,	de	asemenea,	o	micşorare,	însă	într‐o	mărime	puţin	mai	mică,	3,7%	
faţă	de	p.s.a.p.	Ca	urmare	a	acestor	modificări,	scăderea	naturală	a	constituit	1410	pers.	sau	1,6	
pers.	 la	1000	locuitori,	 faţă	de	2,2	pers.	 la	1000	locuitori	 în	trimestrul	I	al	anului	precedent.	 În	
acest	trimestru	în	comparaţie	cu	cel	din	anul	trecut	numărul	copiilor	decedaţi	în	vârstă	sub	1	an	
s‐a	majorat	cu	8	copii,	iar	rata	mortalităţii	infantile	a	constituit	10,6	decedaţi	la	1000	de	născuţi‐
vii.		

În	 general,	 față	 de	 p.s.a.p.	 a	 avut	 loc	 o	 micşorare	 a	 ratei	 mortalităţii	 cu	 0,5	 p.p.,	 ajungând	 în	
trimestrul	 curent	 la	 12,2	 decedaţi	 la	 1000	 de	 persoane,	 iar	 rata	 natalităţii	 s‐a	majorat	 foarte	
puţin	(cu	0,1	p.p.)	și	a	constituit	10,6	născuți‐vii	la	1000	locuitori.		

	

Figura	6.1.	Mișcarea	naturală	a	populaţiei	în	T.	I	în	anii	2011‐2016	
Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistică.	
	
După	 clase	 ale	 cauzelor	 de	 deces	 structura	mortalităţii	 evidenţiază	 faptul	 că	 bolile	 aparatului	
circulator	produc	cele	mai	multe	decese	(59,5%).	Ele	sunt	urmate	de	tumorile	maligne	(13,8%)	
şi	 bolile	 aparatului	 digestiv	 (9,3%).	 Ponderi	 importante	 în	 cadrul	 cauzelor	 de	 deces	 deţin	
accidentele,	 intoxicaţiile	 şi	 traumele	 (6,7%),	dar	 şi	bolile	aparatului	 respirator	–	5,2%,	 iar	alte	
clase	–	5,5%.	

Mişcarea	naturală	a	populaţiei	Republicii	Moldova	pe	regiuni	de	dezvoltare	în	T.	I	al	anului	2016	
relevă	 faptul	 că	 Municipiul	 Chişinău,	 regiunile	 Nord	 şi	 Centru	 au	 înregistrat	 cei	 mai	 mulţi	
născuţi‐vii	şi	cele	mai	multe	persoane	decedate,	însă	numai	municipiul	Chişinău	a	avut	un	spor	
natural	 pozitiv,	 iar	 regiunile	 Nord	 şi	 Centru	 au	 avut	 cele	 mai	 semnificative	 scăderi	 naturale.	
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Municipiul	Chişinău	se	află	pe	primul	loc	la	numărul	de	copii	decedaţi	sub	1	an,	pe	când	la	polul	
opus	este	situată	regiunea	U.T.A.	Găgăuzia.	Cel	mai	mare	număr	de	căsătorii,	dar	şi	de	divorţuri	
au	avut	loc	în	municipiul	Chişinău,	regiunile	Nord	şi	Centru,	 însă	numai	în	municipiul	Chişinău	
divorţurile	au	fost	mai	numeroase.		

Tabelul	6.1.	Mișcarea	naturală	a	populaţiei	ţării	pe	regiuni	de	dezvoltare		
în	T.	I	al	anului	2016	

	
Născuţi‐vii,	

pers.	
Decedaţi,
pers.	

Decedaţi	copii	
sub	1	an,	pers.

Sporul	
natural	

Numărul	
căsătoriilor	

Numărul	
divorţurilor	

Mun.	Chişinău	 2600	 1709 44 891 814	 818
Nord	 2449	 3574 19 ‐1125 936	 664
Centru	 2602	 3364 23 ‐762 1221	 824
Sud	 1297	 1637 12 ‐340 522	 372
U.T.A.	Găgăuzia	 394	 468 1 ‐74 186	 89

Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistică.	

Numărul	căsătoriilor	total	pe	republică	a	constituit	3679,	fiind	în	scădere	cu	5,0%	faţă	de	p.s.a.p.,	
iar	rata	nupţialităţii	a	constituit	4,2	căsătorii	la	1000	locuitori.	Indicatori	mai	mici	decât	aceştia	
sunt	atestaţi	în	cazul	numărului	divorțurilor	din	țară,	care	a	constituit	2767,	fiind	în	scădere	cu	
5,3%	faţă	de	aceeaşi	perioadă	a	anului	trecut.	Rata	divorţialităţii	a	alcătuit	3,1	divorţuri	la	1000	
locuitori.	

Piaţa	forţei	de	muncă.	În	trimestrul	I	al	anului	2016	piaţa	forţei	de	muncă	se	caracterizează	
printr‐o	majorare	a	numărului	populaţiei	economic	active	şi	a	celei	ocupate	şi	o	reducere	a	
şomajului	faţă	de	trimestrul	I	al	anului	precedent.		

În	T.	 I	 al	 anului	2016,	numărul	persoanelor	economic	active	 (1198,1	mii	pers.)	 s‐a	majorat	 cu	
circa	4,0%	(46,2	mii	pers.)	comparativ	cu	aceeaşi	perioadă	a	anului	precedent,	în	timp	ce	a	avut	
loc	 o	 reducere	 a	 numărului	 de	 şomeri.	 Structura	 populaţiei	 active	 în	 perioada	 analizată	
constituie:	 93,8%	 –	 ponderea	 populaţiei	 ocupate	 şi	 6,2%	 –	 ponderea	 şomerilor.	 Rata	 de	
activitate	a	populaţiei	constituie	40,1%,	fiind	în	creştere	faţă	de	p.s.a.p.	(38,6%).	Pentru	bărbați	
acest	indicator	a	atins	valori	de	43,1%,	iar	pentru	femei	–	37,5%.	

Numărul	 populaţiei	 ocupate	 a	 constituit	 1123,7	 mii	 pers.,	 mai	 mult	 cu	 6,6%	 comparativ	 cu	
p.s.a.p.	 Dintre	 persoanele	 ocupate	 49,7%	 au	 fost	 bărbaţi,	 iar	 50,3%	 –	 femei.	 Sub	 aspect	
rural/urban:	 34,8%	 din	 populaţia	 ocupată	 revine	 localităţilor	 rurale	 şi	 41,1%	 –	 localităţilor	
urbane.	Rata	de	ocupare	a	populaţiei	de	15	ani	şi	peste	a	fost	de	40,1%,	înregistrând	o	creştere	
cu	1,5	p.p.	față	de	p.s.a.p.	Pentru	bărbați	acest	indicator	a	atins		43,1%,	iar	pentru	femei	–	37,5%.	
Conform	locului	de	trai	rata	de	ocupare	a	avut	valoarea	de	44,9%		în	mediul	urban	şi	36,3%	în	
mediul	rural.	

În	intervalul	analizat,	rata	şomajului	calculată	conform	metodologiei	BIM	a	înregistrat	valoarea	
de	6,2%,	fiind	mai	mică	față	de	p.s.a.p.	(8,5%).	Numărul	total	al	moldovenilor	care	şi‐au	pierdut	
locurile	de	muncă	în	țară	în	acest	trimestru	a	ajuns	la	74,4	mii	persoane,	fiind	cu	23,5	mii	pers.	
mai	mic	decât	 în	acelaşi	 trimestru	din	anul	2015.		Din	numărul	total	de	şomeri,	o	pondere	mai	
mare	 o	 deţineau	 bărbaţii	 –	 68,1%,	 precum	 şi	 şomerii	 din	 mediul	 urban	 –	 67,3%.	 Persoanele	
tinere	(15‐24	ani)	au	avut	o	rată	a	şomajului	de	13,9%,	pe	când	pentru	cei	de	vârsta	15‐29	ani	
această	cifră	a	constituit	12,0%.		
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Figura	6.2.	Evoluţiile	ratelor	de	activitate,	ocupare	şi	a	şomajului	populaţiei	de	15	ani			
şi	peste,	tendinţele	în	dinamică	ale	acestora	în	T.	I	anii	2010‐2016	

Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistică.	
			
La	01.04.2016	numărul	şomerilor	aflaţi	în	evidenţă	la	Agenția	Națională	pentru	Ocuparea	Forței	
de	Muncă	era	de	32028	persoane,	dintre	care	15419	erau	femei.	La	sfârşitul	lunii	martie	2016	de	
ajutor	 de	 şomaj	 au	 beneficiat	 2495	 persoane	 în	 total	 (1231	 femei).	 Alocaţie	 de	 integrare	 şi	
reintegrare	profesională	au	primit	1190	de	oameni	(964	femei).	Cursuri	de	formare	profesională	
au	urmat	1166	şomeri	(inclusiv	789	femei).	

Din	totalul	populaţiei,	populaţia	 inactivă	constituie	59,9%.	Numărul	persoanelor	descurajate	 în	
a‐şi	mai	găsi	un	loc	de	lucru	dorit	a	constituit	16,8	mii	pers.	(faţă	de	18,3	mii	pers.	în	p.s.a.p.),	iar	
numărul	persoanelor	declarate	de	către	gospodării	plecate	în	alte	ţări	la	lucru	sau	în	căutare	de	
lucru	a	ajuns	la	aproximativ	298,4	mii	pers.	faţă	de	309,5	mii	în	p.s.a.p.	Din	cei	declaraţi	plecaţi,	
bărbaţi	au	fost	63,9%.	Ponderea	persoanelor	plecate	din	localităţile	rurale	a	constituit	68,1%.	

Remunerarea	 muncii.	 Trendul	 general	 cu	 privire	 la	 remunerarea	 muncii	 pe	 parcursul	
trimestrului	 I	al	anului	2016	a	avut	o	evoluţie	neuniformă.	Astfel,	 în	 ianuarie	 și	 februarie	
salariile	 au	 fost	mai	 mari	 decât	 în	 martie,	 datorită	 premiului	 anual	 plătit	 (Hotărârea	
Guvernului	 Nr.	 180	 din	 11.03.2013	 cu	 privire	 la	 plata	 premiului	 anual	 personalului	 din	
unităţile	bugetare;	ultima	modificare	–	Hotărârea	Guvernului	Nr.	770	din	23.09.2014).	 În	
martie	 în	 sectorul	 real,	după	 scăderea	din	 februarie	 salariul	a	 început	 iarăși	 să	 crească,	
însă	în	sectorul	bugetar	el	s‐a	micșorat.		
	
Câştigul	salarial	nominal	mediu	 în	 luna	martie	a	anului	2016	a	constituit	4749,7	MDL.	Potrivit	
tipurilor	 de	 activităţi	 economice,	 cel	 mai	 mare	 salariu	 mediu	 lunar	 în	 martie	 2016	 (Anexa	
Remunerarea	muncii	după	activităţi	economice,	T.	I	2016)	s‐a	înregistrat	în:	locul	întîi	–	Informaţii	
şi	 comunicaţii	 (12310,5	MDL);	 locul	 doi	 –	 Activităţi	 financiare	 şi	 de	 asigurări	 (10503,5	MDL);	
locul	 trei	 –	 Alte	 activități	 de	 servicii	 (8911,4	 MDL);	 locul	 patru	 –	 Producţia	 şi	 furnizarea	 de	
energie	electrică	şi	termică,	gaze,	apă	caldă	şi	aer	condiţionat	(7784,9	MDL).	La	polul	opus	s‐au	
situat	–	Arta,	activităţile	de	recreere	şi	de	agreement	(2948,7	MDL);	Agricultură,	silvicultură	şi	
pescuit	(3003,2	MDL),	Activităţi	de	cazare	şi	alimentaţie	publică	(3317,0	MDL)	și	Învățământul	
(3686,0	MDL).	
	
În	luna	martie	2016,	în	sectorul	bugetar	câştigul	salarial	a	fost	de	circa	3996,7	MDL,	fiind	cam	la	
nivelul	lunii	martie	din	anul	trecut.	În	sectorul	real	câştigul	salarial	a	înregistrat	5068,8	MDL,	cu	
11,0%	 mai	 mult	 faţă	 de	 martie	 2015.	 Indicele	 câştigului	 salarial	 real	 pentru	 martie	 2016	 în	
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comparație	cu	martie	2015	a	constituit	98,7%.	Totodată,	câştigul	salarial	mediu	nominal	brut	a	
înregistrat	o	scădere	de	1,3%	faţă	de	luna	martie	2015	(Figura	6.3.).		
	

	
Figura	6.3.	Dinamica	salariului	nominal	în	sectorul	bugetar	

şi	real	în	perioada	ianuarie	2015	‐	martie	2016,	MDL	
Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistică.	
	
În	comparație	cu	aceeași	perioadă	a	anului	precedent,	 în	T.	 I	din	2016	indicii	salariului	real	au	
fost	 nu	 doar	 mai	 mici,	 dar	 prezintă	 și	 o	 scădere	 a	 mărimii	 salariului	 real.	 Indicii	 salariului	
nominal	 în	 acest	 trimestru	 față	de	p.s.a.p.	 sunt	puțin	mai	mici,	 însă	arată	o	 creștere	a	mărimii	
salariului	nominal.	Aceste	diferențe	sunt	rezultatul	presiunilor	inflaționiste.	Ca	și	confirmare	la	
acestea	a	se	vedea	Tabelul	6.2.	
	

Tabelul	6.2.	Tendinţele	ratelor	salariului	nominal	vs	ratelor	salariului	real,	%	

Anul	 2012	 2013	 2014	 2015	
Salariul	
nominal,	%	

108,9	 110,0	 110,8	 110,5	

Salariul	real,	
%	 104,1	 104,6	 105,4	 100,7	

2015
Luna	 Ian	 Feb	 Mar	 Apr	 Mai	 Iun	 Iul	 Aug	 Sept	 Oct	 Noi	 Dec	

Salariul	
nominal,%	

112,8	 114,1	 112,4	 112,9 112,2 112,6 112,8 109,2 110,0	 105,9	 105,9 107,4

Salariul	
real,%	 107,7	 107,1	 104,9	 104,9 103,8 104,0 103,9 97,3	 97,7	 93,6	 93,3	 94,5	

2016
Luna		 Ian	 Feb	 Mar	

Salariul	
nominal,	%	 109,5	 109,7	 108,0	

Salariul		
real,	%	

96,6	 99,5	 98,7	

Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistică.	
	
Din	 datele	 statistice	 oficiale	 rezultă	 că	cea	 mai	 mare	 parte	din	 veniturile	 disponibile	 ale	
populației	Republicii	Moldova	o	ocupă	câştigurile	salariale.	În	intervalul	analizat,	indicatorul	dat	
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constituie	 în	 structura	 veniturilor	 totale	 disponibile	 42,5	 la	 sută.	 Adică,	 acest	 indicator	
reprezintă	 o	 componentă	 principală	 din	 veniturile	 populaţiei.	 Totodată,	 comparativ	
cu	trimestrul	I	din	anul	precedent,	contribuţia	acestor	venituri	s‐a	majorat	cu	2,3	p.p.	
	
Veniturile	disponibile	ale	populaţiei	pe	lună	în	trimestrul	I	al	anului	2016	au	alcătuit	în	mediu	
pe	 o	 persoană	 2026,8	 MDL,	 ceea	 ce	 a	 constituit	 o	 creştere	 cu	 9,3%	 f.p.s.a.p.	 Acest	 indicator	
înregistrează,	 în	general,	o	dinamică	pozitivă	pe	parcursul	perioadei	analizate.	 În	termeni	reali	
veniturile	populaţiei	ajustate	la	indicele	preţurilor	de	consum	au	suferit	o	descreştere	de	1,5%.	
Indicele	preţurilor	de	consum	în	trimestrul	I	al	anului	2016	faţă	de	p.s.a.p.		a	fost	de	111,0%.		

	

Figura	6.4.	Evoluţia	veniturilor	disponibile	ale	populaţiei,	valoarea	nominală		
și	ritmuri	de	creștere,	pe	trimestre,	T.	I	2012	–	T.	I	2016	

Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistică.	
	
Ca	 şi	 în	 perioada	 similară	 a	 anilor	 precedenţi	 cea	 mai	 importantă	 sursă	 de	 venit	 au	 rămas	
salariile,	care	în	T.	I	din	anul	curent	au	alcătuit	42,5%	din	structura	veniturilor	totale	disponibile.	
Contribuţia	salariilor	în	structura	veniturilor	s‐a	majorat	cu	2,3	p.p.	faţă	de	p.s.a.p.		
	
Prestaţiile	 sociale	 fiind	a	doua	sursă	de	venit	 a	moldovenilor,	 cu	o	contribuţie	de	circa	19,5%,	
care	s‐a	micşorat	f.p.s.a.p.	cu	1,9	p.p.	Veniturile	populaţiei	obţinute	din	activităţi	pe	cont	propriu	
alcătuiesc	 14,9%	din	 care	 8,7%	 sunt	 din	 activităţi	 individuale	 agricole	 şi	 6,2%	 ‐	 din	 cele	 non‐
agricole.	 S‐au	 redus	 cu	 0,2	 p.p.	 transferurile	 băneşti	 din	 străinătate,	 care	 relevă	 o	 contribuţie	
esenţială	 la	 bugetul	 gospodăriilor,	 ponderea	 cărora	 a	 depăşit	 18,4%	 în	 structura	 totală	 a	
veniturilor,	 ceea	 ce	 demonstrează	 că	 acest	 indicator	 rămâne	 a	 fi	 o	 sursă	 importantă	 pentru	
bugetul	 gospodăriilor.	 Trebuie	 subliniat	 că	 oamenii	 de	 la	 sate	 sunt	 dependenţi	 mai	 mult	 de	
transferurile	băneşti,	ponderea	acestora	 fiind	de	25,4%	 în	veniturile	 totale,	 care	e	de	două	ori	
mai	mare	decât	în	cazul	populaţiei	urbane	(12%).	
	
În	dependenţă	de	mediul	de	reşedinţă,	veniturile	populaţiei	din	mediul	urban	sunt	mai	mari	cu	
785,5	MDL	decât	veniturile	populaţiei	din	mediul	rural	sau	de	1,5	ori.		
	
Cheltuielile	de	consum	medii	 lunare	ale	populaţiei	 în	 trimestrul	 I	 al	 anului	 2016	 au	 fost	 de	
2058,5	 MDL	 pe	 persoană,	 majorându‐se	 cu	 7,6%	 faţă	 de	 trimestrul	 I	 al	 anului	 precedent.	 În	
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termeni	reali,	ajustate	la	indicele	preţurilor	de	consum,	populaţia	a	efectuat	cheltuieli	 în	medie	
cu	3,1%	mai	puţin	f.p.s.a.p.	

	
Figura	6.5.	Evoluţia	cheltuielilor	de	consum,	valoarea	nominală	şi	ritmuri	de	creștere,		

pe	trimestre,	T.	I	2012	–	T.	I	2016	
Sursa:	Conform	datelor	Biroului	Naţional	de	Statistică.	
	
În	 perioada	 analizată,	 ponderea	 cea	mai	 mare	 a	 cheltuielilor	 o	 deţine	 consumul	 alimentar	 	 –	
42,0%	(în	comparaţie	cu	41,5%	în	T.	I	din	2015).	Pe	al	doilea	loc	se	situează	cheltuielile	pentru	
întreţinerea	locuinţei	care	ocupă	17,5%	din	cheltuielile	totale	de	consum	în	medie	la	o	persoană	
(+	0,4	p.p.	f.p.s.a.p).	Cheltuielilor	privind	îmbrăcămintea	şi	încălţămintea	le	revine	9,7%	(‐1,3	p.p	
f.p.s.a.p.).	 Restul	 cheltuielilor	 a	 fost	 îndreptat	 pentru	 transport	 (7,3%	 faţă	 de	 4,9%	 în	 T.	 I	 din	
2015),	sănătate	(6,3%	faţă	de	7,7%),	comunicaţii	–	4,3%	(faţă	de	4,4%),	dotarea	locuinţei	(3,6%	
faţă	de	3,5%),	învățământ	–	0,6%	(ca	şi	în	p.s.a.p.)	etc.	
	
Pentru	 asigurarea	 consumului	 de	 produse	 alimentare,	 populaţia	 din	 mediul	 urban	 a	 alocat	
38,9%	din	cheltuielile	 lunare	de	consum	(38,8%	în	T.	 I	din	2015),	 iar	 în	mediul	 rural	–	45,5%	
(44,5%	 în	 T.	 I	 din	 2015).	 Totodată,	 populaţia	 urbană	 a	 cheltuit	 mai	mult	 pentru	 întreţinerea	
locuinţei	 (18,4%	 faţă	 de	 16,4%	 în	 mediul	 rural),	 transport	 (10,6%	 faţă	 de	 3,7%),	 servicii	 de	
comunicaţii	 (4,3%	 faţă	de	4,2%),	pentru	hoteluri,	 cafenele	 şi	 restaurante	 (1,8%	 faţă	de	0,4%),	
servicii	de	agrement	(1,9%	faţă	de	0,5%).	În	termeni	relativi,	populaţia	rurală	a	cheltuit	mai	mult	
pentru	îmbrăcăminte,	încălţăminte	(11,3%	faţă	de	8,2%	în	mediul	urban),	sănătate	(7,2%	faţă	de	
5,4%)	şi	dotarea	locuinţei	(3,7%	faţă	de	3,5%).		
	
Protecţia	 socială	 a	 populaţiei	 (până	 la	 indexare).	 Conform	 datelor	 Casei	 Naţionale	 de	
Asigurări	 Sociale,	 numărul	 pensionarilor	 aflaţi	 la	 evidenţa	 organelor	 de	 protecţie	 socială	 la	
01.04.2016	a	constituit	680,9	mii	de	persoane.	Dintre	aceştia	de	pensii	pentru	limita	de	vârstă	au	
beneficiat	520,5	mii,	pensii	de	dizabilitate	–	133,9	mii,	iar	pensii	de	urmaş	–	14,3	mii.		Mărimea	
medie	a	pensiei	lunare	a	constituit	1164,56	MDL.	Pentru	persoanele	ce	au	primit	pensii	pentru	
limita	 de	 vârstă	mărimea	 ei	 a	 constituit	 1190,07	MDL.	 Pensia	medie	 de	 dizabilitate	 a	 fost	 de	
930,07	 MDL,	 iar	 cea	 de	 urmaş	 –	 598,43	 MDL.	 Alocaţii	 sociale	 de	 stat	 au	 primit	 56,2	 mii	 de	
persoane.	Mărimea	medie	 lunară	a	alocaţiei	a	 fost	de	373,34	MDL.	Dintre	persoanele	asigurate	
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indemnizaţie	 lunară	 pentru	 creşterea	 copilului	 până	 la	 împlinirea	 vârstei	 de	 3	 ani	 au	 obţinut	
42938	persoane	pentru	45070	copii.	Valoarea	medie	a	acestei	indemnizaţii	a	constituit	1173,00	
MDL.	 Dintre	 persoanele	 neasigurate	 indemnizaţie	 lunară	 pentru	 îngrijirea	 copilului	 până	 la	
împlinirea	vârstei	de	1,5	 ani	 au	primit	34646	persoane	pentru	35207	 copii.	Valoarea	medie	 a	
acestei	indemnizaţii	a	constituit	440,00	MDL.	
	
Dezvoltarea	socială	a	regiunii	Republicii	Moldova	din	partea	stângă	a	râului	Nistru8.	

	
Piaţa	 forţei	 de	 muncă.	 La	 01.04.2016	 populaţia	 ocupată	 a	 constituit	 98,5	 mii	 pers.,	
micșorându‐se	cu	3308	pers.	sau	cu	3,3%	comparativ	cu	p.s.a.p.	La	sfârșitul	trimestrului	I	al	lui	
2016	oamenii	care	nu	sunt	angajaţi	în	nici	o	activitate,	au	constituit	4699	pers.	şi	comparativ	cu	
p.s.a.p.	 numărul	 lor	 s‐a	micşorat	 cu	 9,0%.	Din	 numărul	 total	 al	 cetăţenilor	 înregistraţi	 –	 1242	
pers.	 sau	 47,7%	 sunt	 femei.	 În	 total,	 în	 T.I	 al	 anului	 2016,	 prin	 intermediul	 Agenţiei	
Transnistrene	pentru	Ocuparea	Forţei	de	Muncă	au	fost	angajate	279	pers.	În	această	perioadă	
au	fost	efectuate	consultări	profesionale	cu	studenţii:	consultaţii	în	grup	–	161,	care	au	însumat	
2411	 pers.	 şi	 consultaţii	 individuale	 –	 185,	 care	 au	 cuprins	 183	 pers.,	 cu	 populaţia	 adultă:	
consultaţii	 individuale	 –	 1453,	 care	 au	 cuprins	 1443	 pers.	 Pentru	 prestaţiile	 de	 şomaj	 s‐au	
cheltuit	3277,6	mii	de	ruble.	Mărimea	medie	a	ajutorului	de	 şomaj	 în	perioada	 ianuarie‐martie	
2016	a	constituit	431,1	ruble	transnistrene.	
	
Remunerarea	muncii.	În	trimestrul	I	al	anului	2016,	salariul	nominal	mediu	lunar	calculat	la	un	
lucrător,	cu	excepţia	subiecţilor	antreprenorialului	mic,	a	constituit	3738	ruble	sau	98,3%	faţă	
de	p.s.a.p.	(la	cursul	oficial	de	schimb	al	autorităţii	monetare	din	partea	stângă	a	Nistrului	‐	336	
dolari	SUA	sau	98,0%	faţă	de	perioada	respectivă	a	anului	20159).		
	
În	 perioada	 analizată,	 salariul	 nominal	mediu	 lunar	 calculat	 al	 unui	 lucrător	 a	 fost	 mai	 mare	
decât	 salariul	 mediu	 pe	 regiune	 în	 următoarele	 ramuri	 economice:	 „Electro‐	 şi	 radio‐	
comunicaţii”	 (9218	 ruble	 sau	 827	 dolari	 SUA),	 „Bănci	 şi	 credite”	 (7171	 ruble	 sau	 644	 dolari	
SUA),	„Asigurări”	(6422	ruble	sau	576	dolari	SUA),	„Servicii	de	calcul	şi	informatică”	(5756	ruble	
sau	517	dolari	SUA),	„Industria”	(4734	ruble	sau	425	dolari	SUA),	„Tranzacţii		imobiliare”	(4468	
ruble	 sau	 401	 dolari	 SUA),	 „Organele	 de	 administrare”	 (4439	 ruble	 sau	 398	 dolari	 SUA),	
„Gospodăria	 de	 locuinţe	 şi	 comunală”	 (4370	 ruble	 sau	 392	 dolari	 SUA),	 „Edituri	 şi	 tipografii”	
(4166	 ruble	 sau	374	dolari	 SUA),	 	 „Construcţii”	 (4091	 ruble	 sau	367	dolari	 SUA),	 „Transport”	
(3935	 ruble	 sau	 353	 dolari	 SUA),	 „Comerţ	 şi	 alimentaţie	 publică”	 (3876	 ruble	 sau	 348	 dolari	
SUA).	
		
Totodată,	 salariul	 nominal	mediu	 lunar	 calculat	 al	 unui	 lucrător	 a	 fost	mai	mic	 decât	 salariul	
mediu	pe	regiune	în	următoarele	ramuri	economice:	„Geologie	şi	meteorologie”	(1988	ruble	sau	
178	dolari	SUA),	„Asistenţă	socială”	(2093	ruble	sau	188	dolari	SUA),	tipurile	neproductive	ale	
serviciilor	de	consum	(2274	ruble	sau	204	dolari	SUA),		„Silvicultura”	(2291	ruble	sau	206	dolari	
SUA),	„Comunicaţii	poştale”	(2314	ruble	sau	208	dolari	SUA),	„Cultură	şi	artă”	(2390		ruble	sau	
215	dolari	SUA),	„Învăţământ”	(2639	ruble	sau	237	dolari	SUA),	„Sănătate”	(2677	ruble	sau	240	
dolari	SUA),	„Organele	de	conducere	ale	oraşelor	şi	raioanelor”	(2683	ruble	sau	241	dolari	SUA),	
„Agricultură”	 (2835	 ruble	 sau	 254	 dolari	 SUA),	 „Colectarea	 deşeurilor	 de	 metale	 feroase	 şi	
neferoase”	(2869	ruble	sau	258	dolari	SUA),	„Ştiinţă”	(2998	ruble	sau	269	dolari	SUA),	„Cultura	
fizică,	 agrement	 şi	 turism”	 (3212	 ruble	 sau	288	dolari	 SUA),	 „Autoritățile	 judiciare,	 instituțiile	
juridice”	(3416	ruble	sau	307	dolari	SUA).	
	

                                                            
8	Analiza	a	fost	efectuată	în	baza	datelor	Serviciului	Statistic	al	Transnistriei	
9	 Cursul	 oficial	 de	 schimb	mediu	 al	 autorităţii	monetare	 din	 partea	 stângă	 a	Nistrului	 pe	 perioada	 ianuarie‐martie	
2016:	1	dolar	SUA=11,1352	ruble;	1	MDL=0,5552	ruble	transnistrene	
(http://www.cbpmr.net/resource/svk_jan_mart_01_04_16_pokvart.pdf)	
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În	 industrie,	 cel	mai	mare	 salariu	mediu	nominal	 lunar	 în	T.	 I	din	anul	2016	a	 fost	 înregistrat	
pentru	 lucrătorii	următoarelor	subramuri:	energia	electrică	–	526	dolari	SUA,	ceea	ce	este	mai	
mult	 decât	 salariul	mediu	 pe	 regiune	 cu	 56,7%;	 siderurgia	 –	 452	 dolari	 SUA	 sau	 134,6%	 din	
salariul	mediu	pe	economie;	fabricarea	de	maşini	și	prelucrarea	metalelor	–	447	dolari	SUA	sau	
cu	33,1%	mai	mult	decât	salariul	mediu	pe	economie;	industria	alimentară	–	397	dolari	SUA.	Cel	
mai	 mic	 salariu	 nominal	 mediu	 lunar,	 calculat	 pentru	 perioada	 analizată,	 l‐au	 avut	 lucrătorii	
următoarelor	subramuri	ale	industriei:	industria	de	prelucrare	a	lemnului	‐	264	dolari	SUA,	care	
este	mai	mic	decât	salariul	mediu	cu	21,2%;		alte	ramuri	industriale	–	287	dolari	SUA,	care	este	
mai	mic	decât	salariul	mediu	pe	regiune	cu	14,6%;	industria	materialelor	de	construcţie	–	326	
dolari	 SUA	 sau	 cu	 2,9%	mai	 puţin	 decât	 salariul	mediu	 pe	 economie.	 industria	 uşoară	 –	 341	
dolari	 SUA	 sau	 cu	 1,7%	mai	 mult	 decât	 salariul	 mediu	 pe	 economie;	 industria	 de	 morărit	 şi	
panificaţie	–	346	dolari	SUA	sau	cu	3,1%	mai	mult	decât	salariul	mediu	pe	economie.		
	
Protecţia	 socială	a	populaţiei.	Numărul	mediu	 al	 pensionarilor	 pentru	 T.	 I	 al	 anului	 2016	 îl	
constituie	125303	pers.,	ceea	ce	este	mai	puţin	cu	10,7%	comparativ	cu	p.s.a.p	(140332	pers.).	
Dintre	aceştia	pensie	de	muncă	primesc	–	121077	pers.	şi	pensie	socială	–	4225	pers.	Mărimea	
medie	 a	 pensiilor	 stabilite	 pentru	 perioada	 dată	 a	 fost	 de	 1355,75	 ruble	 (pensia	 de	muncă	 –	
1380,75	ruble,	socială	–	639,17	ruble).	
	
Minimul	 de	 existenţă.	 În	 T.	 I	 al	 anului	 2016	 mărimea	minimului	 de	 existenţă	 a	 constituit	 în	
medie	pentru	o	persoană	1271,21	ruble	pe	lună,	ceea	ce	este	cu	4,0%	mai	puţin	comparativ	cu	
perioada	similară	a	anului	precedent.		
	

Tabelul	6.3.	Minimul	de	existenţă	în	Regiunea	din	partea	stângă	a	Nistrului		
în	trimestrul	I	al	anului	2016	

(medie	pe	o	persoană,	ruble	pe	lună)	
	

Total	
populaţie	

Inclusiv:	
Aptă	de	muncă

Pensionari

Copii	

Bărbaţi	 Femei	 cu	vârsta	
sub	6	ani	

de	la	7	
până	la	
15	ani	

Ianuarie	 1277,05	 1394,05 1325,04 1076,32 1170,29	 1406,34
Februarie	 1267,58	 1383,19 1315,92 1068,39 1162,21	 1394,66
Martie	 1268,99	 1385,08 1317,95 1068,75 1164,43	 1394,87
Sursa:	Conform	datelor	Serviciului	Statistic	al	Transnistriei.	
	
Infracţiuni.	 În	 T.	 I	 al	 anului	 2016,	 organele	 de	 ocrotire	 a	 ordinii	 publice	 au	 înregistrat	 2773	
cereri	şi	rapoarte	cu	privire	la	crime	sau	cu	0,7%	mai	puţin	decât	în	T.	I	al	anului	2015.	Au	fost	
înregistrate	1200	de	crime,	ceea	ce	este	cu	1,0%	mai	puţin	comparativ	cu	perioada	respectivă	a	
anului	trecut.	Din	acestea	au	fost	înregistrate:	3	–	omoruri,	13	–	vătămări	intenţionate	grave,	92	
de	crime	ce	ţin	de	traficul	ilegal	de	arme,	20	de	crime	comise	cu	utilizarea	armelor,	muniţiilor	şi	
explozivului,	 155	–	 infracţiuni	 contra	ordinii	 publice,	 173	–	 infracţiuni	 legate	de	droguri,	 60	–	
escrocherii,	258	–	furturi,	40	–	jafuri,	huliganisme	–	38,	cazuri	de	corupție	(mită)	–	3,	alte	crime	–	
288	etc.	În	rezultatul	infracţiunilor	efectuate	au	suferit	623	pers.,	dintre	care	au	decedat	7	pers.	
(1,1%),	li	s‐au	pricinuit	grave	vătămări	ale	sănătăţii	la	13	pers.	(2,1%).	
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