2. ANALIZA SITUAȚIEI
DINAMICA REGIUNII ÎN CONTEXT NAȚIONAL
Creşterea economică şi tendinţa de reducere a sărăciei sînt strîns corelate în Republica Moldova cu
fluxul de remitenţe şi consumul generat de acestea. Cîştigurile din munca moldovenilor aflaţi peste
hotarele ţării au alimentat venitul disponibil al gospodăriilor casnice, conducînd la majorarea
cererii agregate de consum. Constrînsă de capacităţile de producţie autohtone limitate, această
cerere a fost satisfăcută, în mare măsură, de importurile de bunuri şi servicii.
Pe parcursul ultimului deceniu, creșterea anuală reală a PIB-ului a marcat perioade de scăderi și de
creșteri (fig. 1). Dar, în comparaţie cu creșterea reală, se constată o majorare constantă în
comparaţie cu anul de bază (2008). De exemplu, în 2016, PIB-ul a crescut cu 26,9% faţă de anul
2008 și cu 4,1% faţă de anul 2015. Produsul intern brut, conform datelor operative pentru anul
2019, a constituit 210 099 mil. MDL (în prețuri curente de piață), înregistrînd, astfel, o creștere în
termeni reali cu 3,6% față de anul 2018.
Fig. 1. Evoluția PIB-ului Republicii Moldova (2008-2019), %
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Principalele activități care au contribuit la creșterea Produsului Intern Brut în perioada dată au
fost:
▪

Construcțiile – cu o pondere în PIB de 8,6% și o creștere a VAB cu 15,9% – au contribuit la
creșterea PIB-ului cu 1,3%;

▪

Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a
motocicletelor; transportul și depozitarele; activitățile de cazare și alimentație publică – cu
o pondere de 21,8% și o majorare a VAB cu 5,7% – au contribuit la creșterea PIB-ului cu
1,2%;

▪

Industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și
termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea
deșeurilor, activități de decontaminare – avînd o pondere de 14,2% și o creștere a VAB cu
2,6% – au favorizat la creșterea PIB-ului cu 0,4%;

▪

Informațiile și telecomunicațiile – avînd o pondere de 4,7% la formarea PIB-ului și o creștere
a VAB cu 9,2% – de asemenea au majorat PIB-ul cu 0,4%.

Un impact negativ asupra creșterii PIB-ului l-au avut următoarele activități:
● Agricultura, silvicultura și pescuitul – au contribuit negativ la majorarea PIB-ului cu 0,2% ca
urmare a reducerii VAB cu 2,3% – astfel atingînd o pondere la formarea lui de 9,9%;
● Administrația publică și apărare; asigurări sociale obligatorii; învățămînt; sănătate și
asistență socială – au contribuit negativ cu 0,1% la creșterea PIB, cu o pondere de 11,8% la
formarea acestuia și o reducere a VAB cu 0,8%.
Fig. 2. Contribuția componentelor de resurse la formarea PIB-ului în anul 2019 și la creșterea
acestuia față de anul 2018, %
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Pandemia de covid-19 și efectele sale externe adverse s-au accelerat rapid, determinînd
autoritățile să declare stare de urgență națională din luna martie 2020, cu unele restricții asupra
activității economice și sociale. Impactul asupra economiei s-a agravat în timp ca urmare a
calamităților naturale din primăvara-vara anului curent. Pe fondul incertitudinii accentuate se
estimează o scădere a PIB real cu cel puțin 4,5%, cu circa 9,3 puncte procentuale sub nivelul de
referință pre-pandemică, în mare parte din cauza contracției puternice a cererii externe și interne.
Economia RM se caracterizează prin mai multe dezechilibre, inclusiv spațiale, care nu au putut fi
soluționate în ultimele decenii. Principala discrepanță în aspect teritorial este concentrarea
excesivă a activităților economice în mun. Chișinău, fiind urmat, cu un mare decalaj, de către mun.

Bălți. Proeminența acestor două municipii este bazată, în primul rînd, pe deosebirea structurală și
calitativă a factorilor de producție disponibili în aceste regiuni și restul țării.
Analiza PIB în profil regional atestă o tendință continuă de amplificare a decalajului de dezvoltare
dintre mun. Chișinău și toate celelalte regiuni ale țării. Ponderea mun. Chișinău în PIB a crescut
pînă la 56% în 2013 și la peste 59% în anul 2017, anticipîndu-se tendința de atingere a pragului de
60% în perspectiva următorilor 1-2 ani.
Tab. 1. Evoluția ponderii PIB-ului regional (2013-2018), %
Dinamica
Regiuni
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2013/2018, %
RD Mun. Chișinău
55,7
56,1
57,0
57,6
58,2
59,4
+ 3,7
RD Nord
17,6
17,6
17,2
17,0
16,8
16,6
-1
RD Centru
15,2
15,3
15,4
15,2
15,0
14,7
- 0,5
RD Sud
8,7
8,4
7,9
7,7
7,6
7,1
- 1,6
RD UTAG
2,8
2,6
2,5
2,5
2,4
2,2
- 0,6
Total
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Sursa: BNS

Discrepanțele economice regionale se confirmă la nivelul de PIB în profil teritorial, respectiv în
termeni absoluţi şi relativi calculat de BNS pe fiecare unitate teritorial administrativă şi în cele din
urmă în profil regional. De fapt, o concentrare geografică a economiei demonstrează că ponderea
unei regiuni în profil teritorial ar corespunde cu ponderea acesteia per ansamblu în economia
naţională, ponderea PIB în RDC crescînd pînă la 15,2% în 2013 și diminuîndu-se la 14,7% în 2018. În
linii generale, pe parcursul ultimilor 5 ani toate regiunile țării au înregistrat performanțe modeste
de dezvoltare, confruntîndu-se cu provocări majore de ordin socio-economic.

Indicatori

Populația prezentă
Numărul agenților economici
Cifra de afaceri a agenților economici
Numărul de salariați
Valoarea producției fabricate
Investiții în active materiale pe termen lung
Volumul producției industriale livrate
Volumul construcțiilor

2010

29,92
14,00
9,00
16,94
12,92
9,26
14,28
11,75

Evoluția pe perioade
(în puncte procentuale)
20102012
- 0,03
0,00
0,45
0,13
1,20
0,78
0,36
0,22

20132015
- 0,04
0,59
0,88
0,50
3,17
3,40
1,76
- 0,49

20162018
- 0,19
1,37
2,12
0,35
3,86
4,45
2,41
0,60

Tabel 2. Dinamica ponderii RD Centru în principalii indicatori de dezvoltare (2010-2019)
Sursa: BNS

2019

29,66
15,96
12,44
17,91
21,14
17,90
18,81
12,08

Performanța relativ mai bună a RD Centru se datorează în mod special proximității de mun.
Chișinău, ceea ce a influențat dinamica investițională. Pe parcursul ultimilor 9 ani, în regiune a
crescut nr. agenților economici (+2 pp), ceea ce a dus la creșterea ponderii RDC în total nr. de
salariați din țară de la 16,94 % la 17,91%. Totodată, ponderea regiunii în totalul cifrei de afaceri a
crescut cu mai mult de 3 pp – de la 9% în 2010 la 12,4% în 2019.
Regiunea a experimentat o creștere industrială spectaculoasă (datorată în special investițiilor
străine în ZEL Ungheni), ceea ce a condus la majorarea ponderii RDC în totalul volumului producției
industriale livrate pe țară de la 14,3% în 2010 la 18,8% în 2019.
Pe parcursul ultimilor ani, cca 12,1 pp dintre toate construcțiile locative din afara mun. Chișinău au
fost localizate în RDC, în special în raioanele limitrofe capitalei. Această creștere este cu atît mai
spectaculoasă, dacă luăm în considerare că cu 15 ani în urmă (2005), RDC se plasa pe ultimul loc
printre toate celelalte regiuni din țară, după volumul investițiilor în construcția locativă.
Fig. 5. Situația pe un șir de indicatori pe regiuni în anul 2019 față de 2015, %

Sursa: BNS

În susținerea unei dinamici economice mai bune în RDC vine și faptul că agenții economici în
perioada analizată și-au crescut veniturile din vînzări (+164%), de asemenea, cea mai bună
performanță printre regiuni. Însă acest rezultat nu a permis, cel puțin, menținerea numărului de
personal, RDC înregistrînd o creștere nesemnificativă la acest indicator, circa 4,8% în 5 ani, de altfel
foarte aproape de RDS și RDN, fiind foarte aproape de a păstra același număr de personal. Mai
mult, agenții economici din RDC au înregistrat și o creștere puternică a vînzărilor pe fundalul celei
mai bune creșteri a numărului de întreprinderi. Astfel, există indicii că și RDC a înregistrat o
dezvoltare mai dinamică decît alte regiuni. Analizînd evoluția regiunilor pe indicatorii prezentați, se
poate observa că cel puțin 2 regiuni (RDN și RDS) nu manifestă tendințe de diminuare a
discrepanțelor, în timp ce pe restul celorlalte 3 regiuni este posibilă o tendință de convergență a
nivelului de dezvoltare.

De asemenea, este important să se țină cont că disparitățile dintre regiuni măsurate doar pe
indicatorii de input (de infrastructură, acces servicii etc.) și indicatorii demografici, fără indicatorul
de output (ex. PIB regional) nu pot reflecta suficient de bine situația.
O bună parte din studiile şi analizele elaborate privind dezvoltarea regională, dar şi datele statistice
oficiale, indică faptul că mun. Chișinău are un mare avantaj comparativ și este mai mult specializat
în aspect industrial și cel al serviciilor, pe cînd RDC este specializată în agricultură. Fără îndoială că
pentru ajustarea politicilor de dezvoltare regională este firesc de identificat factorii de creștere
economică, în particular din punct de vedere statistic.
Fig. 6. Structura valorii adăugate brute regionale, 2018, %
Structura valorii adăugate brute regionale, 2018
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În fig. 6 este reprezentată ponderea sectoarelor menţionate pentru fiecare regiune de dezvoltare
în parte, adică a serviciilor, investiţiilor, transporturilor şi construcţiilor. Este evident că ponderea
cumulativă cea mai înaltă a ramurilor de servicii la contribuţia VABR este deţinută de RD mun.
Chişinău. Aici sunt concentrate cele mai importante dimensiuni din sectorul de servicii (APC,
învăţămînt, medicină, servicii de aprovizionare cu apă şi energie electrică, informaţii şi
telecomunicaţii etc.).
Respectiv, RD mun. Chişinău îi revine cca 60% din ponderea totală a VABR ce poate fi atribuită
tuturor ramurilor sectorului de servicii, urmată de RD Nord și RD Centru. Totuşi, în ultimii ani RD
Centru şi Nord au înregistrat niveluri înalte de atragere a investiţiilor, inclusiv acestea fiind în mare
parte direcţionate către Parcurile Industriale şi Zonele Economice Libere.

Regiuni

Tabel 3. Diferențe socio-economice între regiunile Republicii Moldova, 2019
Numărul
Ponderea
Ponderea
Ponderea Urban Rura
Сîștigul
Populației
persoanelo persoanelor persoanelo
l
salarial
r sub vîrsta
cu vîrsta
r peste
mediu
aptă de
aptă de
vîrsta aptă
lunar brut
muncă
muncă
de muncă
(lei)

RD Mun. Chișinău

832 900,00

13,84

68,90

17,26

90,86

9,14

8686,4

RD Nord

974 558,00

16,63

62,26

21,11

36,58

63,42

5916,1

1 047 681,00

18,72

64,39

16,89

19,80

80,20

5910,6

RD Sud

525 928,00

17,62

64,83

17,55

26,78

73,22

5572,2

RD UTAG

161 676,00

18,50

63,44

18,06

40,79

59,21

5574,9

Total RM

3 542 743,00

16,82

64,88

18,29

43,12

56,88

7233,7

RD Centru

Sursa: BNS

Tabelul 3 rezumă cîteva diferențe socio-economice cheie între regiunile din Moldova. RDC are cea
mai mare populație, UTAG cea mai mică. În mod evident, Chișinăul și regiunea capitalei este cel
mai urbanizat teritoriu (91%) în comparație cu celelalte regiuni. RDC este cel mai puțin urbanizat.
Cîștigul salarial al angajaților din RD mun. Chișinău este mai înalt decît nivelul salariilor angajaților
din alte regiuni; comparativ cu RDS și RD UTAG excesul ajunge pînă la 45-50%.
Fig. 7. Dinamica numărului total al populației (prezente și stabile) RD Centru (2015-2019)

Sursa: BNS

Scăderea numărului total al populaţiei, a avut repercusiuni majore şi asupra pieţei forţei de muncă.
Declinul populației, determinat de scăderea natalității, duce la pierderea potențialului demografic
intern de redresare a situației, criza demografică, obținînd proporții importante, iar ieșirea din
procesul de de populare va deveni tot mai dificilă.
Indicii sarcinii demografice şi îmbătrînirii populaţiei în perioada analizată în profil teritorial
confirmă tendinţele de îmbătrînire a populaţiei la nivel de Regiunii Centru, ceea ce în viitor va avea
implicaţii economice (reducerea numărului populaţiei în vîrstă aptă de muncă, limitarea şi
îmbătrînirea resurselor umane disponibile), sociale (micşorarea contingentului de copii pentru
instituţiile de învăţămînt, necesitatea adaptării sistemului de sănătate şi de pensionare sub
influenţa procesului de îmbătrînire) şi demografice (reducerea ratei natalităţii, creşterea ratei

mortalităţii, determinată de procesul de îmbătrînire a populaţiei; micşorarea ratei de nupţialitate şi
creşterea ratei de divorţialitate etc.).
Piața forței de muncă, fiind o parte componentă a sistemului economic, este influențată de
transformările socioeconomice prin care trece actualmente Republica Moldova, în urma cărora s-a
confruntat cu problemele stringente ce au afectat direct sau indirect această piață. În același timp,
piața muncii a suferit profunde transformări generate de reformele economice, fiind induse
influențe directe asupra calității factorului uman, dar condițiile sociale au contribuit la fluxul
migrațional, care au cauzat scăderea constantă a populației şi implicit a populației active.
Analizînd structura populației active pe grupe de vîrste pe regiuni, se constată evidente tendințe de
îmbătrînire a acesteia. Ponderea cea mai mare este deținută de persoanele cu vîrsta de peste 45
de ani.
Tabel 5. Dinamica ratei de activitate, ocupare și șomaj pe regiuni de dezvoltare (2014-2019)
Regiuni

2014

2019

Anul 2019 față de 2014,
(p.p., +/-)

Total Republica Moldova
RD Mun. Chişinău
RD Nord
RD Centru
RD Sud

Rata de activitate, %
41,2
42,3
51,6
55,1
40,8
44,4
38,0
35,9
34,3
33,2

+1,1
+3.5
+3.6
-2.2
-1.1

Total Republica Moldova
RD Mun. Chişinău
RD Nord
RD Centru
RD Sud

Rata de ocupare %
39,6
40,1
48,5
52,6
39,9
42,5
36,8
33,6
33,1
31,3

+0.5
+4.1
+2.6
-3.2
-1.8

Total Republica Moldova
RD Mun. Chişinău
RD Nord
RD Centru
RD Sud

Rata şomajului, %
3,9
5,1
6,0
4,6
2,4
4,3
3,2
6,3
3,6
5,8

+1.2
-1.4
+1.9
+3.1
+2.2

Sursa: BNS

În 2019 ratele de activitate şi de ocupare pentru populația în vîrsta aptă de muncă, la nivel de țară,
au înregistrat o ușoară creștere, atingînd valorile de 42,3% și respectiv 40,1%, față de nivelul de
41,2% pentru rata de activitate şi 39,6% pentru rata de ocupare în anul 2014.
În abordare comparativă, se atestă o creștere continuă a sistemului ocupațional din mun. Chișinău,
comparativ cu regiunile de Nord, Centru și Sud, unde indicele respectiv a înregistrat valori
semnificative în perioada analizată. În 2019, în RDC ratele de activitate şi ocupare au înregistrat
valori mai scăzute – 36,9% şi, respectiv, 33,6%, comparativ cu ratele de activitate şi ocupare la nivel
de țară, unde au fost înregistrate valori de 42,3% şi, respectiv, 40,1%, totodată, înregistrînd valori
mai scăzute față de anul 2019 cu 2,2 p.p. și, respectiv, cu 3,2 p.p. Rata șomajului la nivel de țară în
2019 a fost de 5,1%, fiind cu 1,2 p.p. mai mare față de anul 2014, pe cînd rata șomajului în RDC în
2014 atingea valoarea de 3,2%, față de 6,3% în anul 2019, înregistrînd în 2019 o valoare cu +3.1
p.p. mai mare față de 2014.
Analiza șomajului este una dintre cele mai dificile şi mai responsabile părţi ale analizei economice.
Datele statistice pe RDC arată că şomajul îi afectează în mod deosebit pe cei cu vîrsta cuprinsă între
15 şi 24 de ani. Ei formează cel mai numeros grup de şomeri. Cu cel mai mare risc de şomaj se
confruntă tinerii de vîrsta de 20-24 de ani, majoritatea fiind absolvenţi ai instituţiilor superioare de
învăţămînt.
Tabel 6. Dinamica ratei de șomaj pe regiuni de dezvoltare (2017-2019)

15-24
ani

2017
45-54
ani

55-64
ani

11,90

2,60

2,00

16,10

4,80

3,50

10,10

2,20

1,70

10,40

2,10

1,40

10,30

1,40

1,60

2018
15-24
45-54
55-64
ani
ani
ani
Total pe țară
7,10
2,50
1,80
Mun. Chișinău
9,50
5,70
5,30
Nord
9,00
2,00
1,80
Centru
3,40
1,20
0,60
Sud
4,20
1,30
0,80

15-24
ani

2019
45-54
ani

55-64
ani

10,40

4,10

3,90

9,90

5,20

1,50

8,30

3,40

4,30

13,70

3,70

4,60

11,10

4,70

4,90

Sursa: BNS

O explicaţie de menţinere a şomajului la cote relativ mici este că populaţia are posibilitatea
emigrării. Evident, persoanele rămase fără loc de muncă consideră mai multe variante de cîştig a
venitului, inclusiv lansarea unor afaceri proprii, auto-angajarea sau angajarea la un alt serviciu.
Faptul că emigrarea a prevalat totuşi asupra altor opţiuni arată că riscurile unei activităţi
economice în RM sunt mult mai mari, chiar şi decît riscurile unei emigraţii ilegale.

Structura veniturilor populaţiei în funcţie de sursa de venit arată că veniturile obţinute din salariu
continuă să reprezinte sursa principală de venit pentru cetăţenii din RDC (Fig. 9).
Fig. 9. Structura veniturilor RDC (2015-2019), %

Creşterea ponderii veniturilor salariale în totalul veniturilor a fost determinată de evoluţiile
pozitive din economia naţională şi de pe piaţa muncii. Totodată, se observă o discrepanţă
semnificativă dintre ponderea veniturilor salariale în totalul veniturilor de la oraşe şi a celor de la
sate, fiind determinată în mare măsură de domeniile activităţilor economice practicate în mediul
urban şi cel rural.

Fig. 10. Rata de ocupare a populației RDC în funcție de mediul de trai (2015-2019), %
Rata de ocupare a populației pe RD Centru în funcție de mediul de trai, 2015-2019
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Analiza structurii populaţiei ocupate (2019) pe grupe de vîrstă arată că ponderea persoanelor
tinere (15-24 ani) a constituit 13,4% din total, a persoanelor adulte (25-59 ani) – 47% şi a
persoanelor de 60+ ani – 11,5%.
Fig. 11. Rata de ocupare a populației RD Centru pe categorii de vîrstă (2015-2019), %
Rata de ocupare a populației pe RD Centru pe categorii de vârste, 2015-2019
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Distribuţia populaţiei ocupate pe ramuri ale economiei naţionale (fig. 13) relevă faptul că în anul
2019 în RDC o pondere mare a populaţiei ocupate se regăseşte în industrie și construcții (32 944
persoane), plasîndu-ne peste media naţională, în timp ce în agricultură sunt încadrați 10 677
persoane din totalul activităţilor economice, păstrîndu-se practic aceeaşi pondere ca cea din anii

precedenţi. Din persoanele ocupate în agricultură, jumătate lucrează în gospodăriile auxiliare
proprii, ceea ce reprezintă fiecare a şaptea persoană din totalul persoanelor ocupate.
Fig. 12. Efectivul salariaților la sfîrșitul anului, pe activități economice RD Centru, 2019
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În ceea ce priveşte structura cheltuielilor de consum din RD Centru, aceasta este dominată de
cheltuielile alimentare care alcătuiesc circa 43,8% din cheltuielile totale al populaţiei (Figura 8). De
remarcat că, ceea ce este caracteristic pe întreg teritoriu al Republicii Moldova, ponderea
cheltuielilor alimentare în consumul populaţiei de la sate este mult mai mare decît ponderea
cheltuielilor alimentare în consumul populaţiei de la oraşe, ceea ce indică un nivel al bunăstării mai
modest pentru locuitorii de la sate faţă de locuitorii de la oraşe.

Fig. 13. Structura cheltuielilor de consum a populației RD Centru, 2019
Structura cheltuielilor de consum a populației RD Centru, 2019
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O parte importantă din bugetele gospodăriilor este alocată şi pentru întreţinerea locuinţei – circa
16,6% şi pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte – 9,3%. Totodată, pentru învăţămînt şi pentru
ponderea cheltuielilor este extrem de modestă, respectiv, 4,5% în 2019, ceea ce este caracteristic
pentru un stat cu venituri modeste.

1.3 Dezvoltarea provocarilor și oportunităților de relansare economică a regiunii
Antreprenoriatul este unul dintre cei mai importanți factori în dezvoltarea cu succes a economiei.
Sectorul ÎMM conferă dinamismul necesar dezvoltării economice a regiunii și joacă un rol
important în creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și a veniturilor populației. Conform
datelor BNS, în anul 2019 în RD Centru operau 9 174 agenți economici, majoritatea ÎMM-uri, care
reprezintă 98 % din numărul total de agenți economici din regiune. Pentru anii 2015-2019, numărul
agenților economici din RD Centru ne prezintă o tendință pozitivă, majorîndu-se nesemnificativ.Iar
creșterea este asigurată, în principal, datorită creșterii numărului de întreprinderi mici și
microîntreprinderi.
Figura 14. Structura întreprinderilor pe clase de mărime RD Centru, anii 2015-2019

Sursa: BNS

Distribuția numărului de întreprinderi active după dimensiuni evidențiază ponderea importantă a
microîntreprinderilor (84,76%), această situație fiind condiționată de o serie de factori obiectivi
cum ar fi condiții mai lejere de înregistrare și funcționare, inclusiv financiar-fiscale.
Creșterea numărului agenților economici din RD Centru a avut un efect pozitiv asupra numărului de
salariați, care, s-a mărit constant. Deci, comparativ cu anul 2017, numărul mediu anual al
angajaților a crescut cu 3.8 % în anul 2019.

Figura 15. Mobilitatea forței de muncă în RD Centru, 2017-2019

Sursa: BNS

Comparativ cu 2017, numărul de întreprinderi agricole și din industria prelucrătoare au crescut
nesemnificativ în anul 2019, agricultura este sectorul economic cu cea mai mare vulnerabilitate la
condițiile climaterice. Factori precum degradarea infrastructurii de irigare au sporit și mai mult
sensibilitatea acestui sector la condițiile climaterice. Așa cum s-a observat, principala contribuție la
dezvoltarea economiei RD Centru este adusă de întreprinderile din sectorul real. Anume ele asigură
cea mai mare ocupare a forței de muncă în regiune (Figura 14).
Figura 16. Numărul de întreprinderi pe activități economice RD Centru, anii 2015-2019

Creșterea curentă a ocupării în Industria prelucratoare amplifică incertitudinile privind majorarea
durabilă a veniturilor pentru populația din zonele rurale și convergența acestora cu cei ocupați în
activitățile agricole.

Tabelul 6. Numărul mediu de personal angajat pe activități economice pe Regiunea Centru (2015-2019)
Nr. mediu de personal
2015
Regiunea Centru, Total pe activitati

2016

2017

2018

2019

69 217

68 997

71 281

73 961

77 830

11 855

11 500

10 747

10 947

10 979

858

855

911

871

772

14 921

15 861

18 084

19 848

21 906

1 357

1 331

1 277

1 272

1 1 238

1 865

1 943

1 989

2 080

2 105

4 224

3 804

4 008

4 406

4 507

14 389

15 031

15 569

16 176

16 690

H Transport si depozitare

4 333

4 417

4 370

4 124

4 486

I Activitati de cazare si alimentatie publica

1 412

1 458

1 560

1 627

71 725

J Informatii si comunicatii

495

429

423

490

544

K Activitati financiare si asigurari

154

A Agricultura, silvicultura si pescuit
B Industria extractiva
C Industria prelucratoare
D Productia si furnizarea de energie electrica si
termica, gaze, apa calda si aer cond
E Distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor,
activitati de decontaminare
F Constructii
G Comert cu ridicata si cu amanuntul; intretinerea si
repararea auto si a moto

154

198

219

249

L Tranzactii imobiliare

1 134

1 102

1 049

1 010

992

M Activitati profesionale, stiintifice si tehnice

757

799

968

958

912

1 403

503

441

487

488

20

20

23

23

21

P Invatamant

105

120

120

125

1 011

Q Sanatate si asistenta sociala

9 244

9 100

8 946

8 692

8 609

R Arta, activitati de recreere si de agrement

382

245

197

195

185

S Alte activitati de servicii

309

325

401

411

411

N Activitati de servicii administrative si activitati de
servicii suport
O Administratie publica si aparare; asigurari sociale
obligatorii

Sursa: Datele Biroului Național de Statistică

Distribuţia populaţiei ocupate pe ramuri ale economiei naţionale (figura 16) relevă faptul că în anul
2019 în RD Centru o pondere mare a populaţiei ocupate se regăseşte în industrie și construcții,

32944 persoane, plasîndu-ne peste media naţională, în timp ce agricultura sunt încadrați 10677
persoane din totalul activităţilor economice, păstrîndu-se practic aceeaşi pondere ca cea din anii
precedenţi. Din persoanele ocupate în agricultură, jumătate lucrează în gospodăriile auxiliare
proprii, ceea ce reprezintă fiecare a şaptea persoană din totalul persoanelor ocupate.
Figura 17. Efectivul salariaților la sfârșitul anului, pe activități economice RD Centru, 2019

Sursa: BNS

Creșterea veniturilor agregate ale populației din RD Centru depind, în mare parte, de dinamica
salariilor. La rândul lor, însă, salariile sunt legate de productivitatea muncii și de calitatea locurilor
de muncă. Pentru a obține o majorare durabilă pe termen mediu și lung a salariilor este critic de
stopat tendințele îngrijorătoare pe piața muncii locale. În primul rând, este imperativ ca ponderea
locurilor de muncă ce necesită competențe medii și înalte să înceapă să crească. În al doilea rând,
este important ca ocuparea informală să fie redusă semnificativ (în special, cea din sectorul
agricol). Pe lângă măsurile fiscale, un rol crucial în atingerea acestor obiective ar putea să-l joace
reformele structurale, ce ar stimula cererea față de forța de muncă continuă în industria
prelucrătoare și în unele sub-sectoare din servicii. Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat
din economia RD Centru în anul 2019 a constituit 5 910,60 lei și s-a majorat în termeni nominali cu
2575.9 lei față de anul 2014. Exprimat în valută străină acesta a constituit circa 290 Euro sau 328
dolari SUA.

Fig. 18. Câștigul salarial mediu lunar brut al unui salariat din economia RDC (2015- 2019), lei

Sursa: BNS

În baza informațiilor, prezentate de către Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova, în anul
2018, investițiile financiare totale (curente și pe termen lung) în sectorul IMM au constituit
23495,86 mil.lei, inclusiv investițiile financiare pe termen lung – 15099,44 mil.lei și investițiile
financiare curente – 8396,42 mil.lei.
Rata de creștere a investițiilor în active imobilizate și indicele prețurilor de consum este unul direct
proporțional. Creșterea prețurilor, dacă nu există condiții nefavorabile de ordin economic, politic,
sau social, care ar influența mediul de afaceri, reprezintă un factor de stimulare a investițiilor în
active materiale pe termen lung, implicit în dezvoltarea mediului de afaceri. Or, evoluțiile la acest
capitol nu sunt pozitive în Republica Moldova. Atractivitatea investițională a Republicii Moldova,
atât pentru mediul autohton de afaceri, cât, în special pentru mediul extern, este una limitată,
chiar negativă. Potrivit Biroului Naţional de Statistică (BNS), pentru anul 2019, a constituit 6,41%,
inclusiv la: produse alimentare – 11,04%, mărfuri nealimentare 3,24% și servicii prestate populaţiei
– 3,83%.
Autoritățile țării nu sunt eficiente în crearea unui mediu prielnic pentru desfășurarea afacerilor în
economia națională, fapt care, prin creșterea continuă a nivelului indiciului prețurilor de consum,
creează riscuri de stagflație, în eventualitatea în care temerile agenților economici în partea ce ține
de evoluțiile pe viitor al țării nu vor fi eliminate.
Se impune în acest sens îndemnare autorităților să inițieze un dialog onest cu mediul de afaceri în
vederea creării de condiții care să ducă la impulsionarea activității investiționale. Creșterea
vertiginoasă a costului monedei național, exprimat în valută străină, dar și costul exagerat al
resurselor creditare din economia națională sunt factori importanți care diminuează potențialul
investițional a economiei naționale.

Figura 19. Indicii investițiilor în active imobilizate a RD Centru, anii 2017-2020

Sursa: BNS

Investiţiile în active imobilizate au scăzut cu aproape 3 la sută în anul 2020 comparativ cu anul
2017 în RD Centru. Având în vedere faptul că unul dintre principalii factori ai impulsionării
activității investiționale este volumul vânzărilor, este necesară promovarea integrării comerciale
internaționale, prin sporirea eficienței managementului la nivel de adenți economici și prin
dezvoltarea accesului populației la creditele de consum.
Dinamica regională a investițiilor riscă să impulsioneze emigrarea forței de muncă din aceste zone
și să amplifice criza economică la nivel local - ceea ce, la rândul său, va reduce și mai mult apetitul
pentru investiții din partea firmelor locale. Or, analiza efectuată arată că factorii esențiali care
explică nivelul investițiilor în RD Centru sunt volumul vânzărilor și profitabilitatea întreprinderilor,
în timp ce rata dobânzii și alți factori de politică monetară, contrar predicțiilor teoriei economice,
nu au, deocamdată, un rol esențial. Acest rezultat nu este surprinzător, dacă ținem cont de faptul
că, la scară națională, principala sursă de finanțare a investițiilor sunt mijloacele proprii ale
întreprinderilor.

Figura 20. Volumul de vânzări a întreprinderilor înregistrate în RD Centru, anii 2017-2019

Sursa: BNS

Întreprinderile cu capital străin sunt de două ori mai productive decât întreprinderile private care
au doar capital local. Însă datele atestă o interdependență ceva mai complexă dacă ținem cont și
de mărimea întreprinderilor. Astfel, capitalul străin asigură un nivel de productivitate mai mare
decât cel local numai în cazul întreprinderilor mari. Însă întreprinderile mixte, adică cele în care
este prezent și capitalul local, sunt și mai productive decât cele care au doar capital străin.
Întreprinderile de talie mijlocie cu capital local sunt semnificativ mai productive, decât cele cu
capital străin. Însă în cazul firmelor mici și al micro-întreprinderilor, nivelul de productivitate este
aproape același.
Întreprinderile cu capital străin în Republica Moldova plătesc, în mod sistematic, salarii mai mari, și
anume: firmele cu capital mixt local-străin plătesc salarii cu 52% mai mari decât media pe piața
muncii, iar cele în proprietate străină - cu 59% mai mari. Companiile cu ISD reduc și emigrarea,
contribuind pe numeroase și diverse căi la bunăstarea populației, iar prin intermediul impozitelor și
al contribuțiilor de asigurări sociale și la bunăstarea socială în ansamblu. Evoluția din ultima
perioadă sugerează că atragerea proiectelor de anvergură, axate pe costul redus a forței de muncă
nu mai este fezabilă după extinderea în ultima perioadă a ZEL-urilor și pe fundalul migrației
externe.
Zonele Economice Libere nu au o influență semnificativă - nici statistică, nici economică - asupra
procesului investițional în ansamblu, însă, dacă limităm analiza strict la investițiile străine directe,
constituirea și extinderea ZEL-urilor pare a fi unul dintre principalii factori care au încurajat
localizarea investitorilor străini în țara noastră. Totuşi, în ultimii ani RD Centru au înregistrat

niveluri înalte de atragere a investiţiilor, inclusiv acestea fiind în mare parte direcţionate către
Parcurile Industriale şi Zonele Economice Libere.
Figura 21. Structura numărului de angajați ai rezidenților zonelor economice libere, semestrul I 2020

Sursa: Elaborat în baza datelor Ministerul Economiei Și Infrastructurii
*ZAL - Zonă Antreprenorială Liberă

Existența în RD Centru a ZEL „Ungheni Business” (ponderea de 17,2% sau 2838 persoane) valoarea
totală a investițiilor realizate în cadrul zonele libere pe parcursul întregii activități a lor, până la
data de 30 iunie 2020, a constituit 453,0 mil. dolari SUA, sporind în Semestrul I 2020 cu 9,3% sau cu
38,5 mil. dolari SUA, din volumul total al investițiilor, 88,5 mil. dolari SUA - ZEL „Ungheni-Business”
(19,5%).Majoritatea investițiilor realizate în cadrul ZEL „Ungheni Business” sunt cele aferente
investițiilor în active imobilizate (investiții pe termen lung în mijloace fixe, inclusiv investiții
capitale, etc.). Investițiile realizate în cadrul ZEL „Ungheni Business” au înregistrat o evoluție mai
rapidă decât investițiile în active imobilizante realizate la nivel de economie națională. Din valoarea
totală de impozite, taxe şi alte plăţi obligatorii calculate (impozit pe venit, TVA, contribuții de
asigurări sociale, prime de asigurare medicale obligatorii, etc.), ponderea „UngheniBusiness”
(13,9%).
Genurile de activitate practicate pe teritoriul ZEL-ului sunt: producţia industrială; sortarea,
ambalarea, marcarea şi alte asemenea operaţiuni cu mărfurile tranzitate prin teritoriul vamal al
Republicii Moldova; activitate comercială externă; alte genuri auxiliare de activitate, cum ar fi
serviciile comunale, de depozitare, de construcţii, de alimentaţie publică etc. Parcuri industriale şi
incubatoarele de afaceri.
În regiune există patru Incubatoare de afaceri amplasate în Nisporeni, Rezina și Dubăsari, Călărași,
care incubează cca 50 de rezidenți. Activitatea incubatoarelor se bazează pe susţinerea dezvoltării
întreprinderilor inovatoare aflate la început de activitate.

Incubatorul
IA Călărași
IA Dubăsari
IA Rezina
IA Nisporeni

Informații
2017-2020: au beneficiat de servicii 57 companii rezidente (33 rezidente, 12 absolvente). 90 locuri noi de muncă
2013-2020: au beneficiat de servicii 44 companii rezindente(20 actuali, 24
companii absolvente). 62 locuri noi de muncă
2013-2020: au beneficiat de servicii 43 companii rezidente (13 companii
rezidente); 42 locuri noi de muncă
2014-2020: au beneficiat de servicii 73 companii rezidente (42 rezindeți
actuali, 31 - absolvente). 125 locuri noi de muncă create

Analizele au arătat că multiplicatorul investițiilor în economia moldovenească este foarte scăzut.
Dacă ne dorim un efect multiplicator mai înalt al investițiilor, se impune dezvoltarea ofertei
interne. Această presupune măsuri de politică industrială, de competitivitate și de dezvoltare a
capitalului uman.
În regiunea Centru, nouă din cele 13 raioane au înregistrat doi ani de scădere consecutivă a
investițiilor, cifrată la 40%, iar în alte câteva zone, cum ar Ungheni și Dubăsari, dacă nu ar fi existat
investițiile finanțate din bugetul de stat și cele locale, recesiunea investițională ar fi fost și mai
profundă.
Figura 22. Ponderea investițiilor financiare în profil teritorial, anii 2015-2019,%

Sursa: BNS

Distribuția investițiilor financiare variază considerabil în funcție de mărimea întreprinderilor: la
microîntreprinderi ponderea investițiilor pe termen lung este cea mai înaltă, iar la întreprinderile
mijlocii acest indicator este cel mai mic. Pe regiuni de dezvoltare Centru investițiile totale ale
sectorului IMM în anul 2019 au fost repartizate - 2131,0 mil.lei.

Dacă comparăm investițiile financiare pe termen lung și cele curente, în regiunea de dezvoltare
Centru investițiile pe termen lung depășesc investițiile curente, această depășire este
nesemnificativă. Totodată, cu cât este mai mică mărimea întreprinderii, сu atât mai mare este
decalajul indicatorilor respectivi în favoarea investițiilor financiare pe termen lung.
Figura 23. Ponderea investițiilor financiare în profil teritorial, anii 2015-2019, %

Sursa: BNS

În anul 2019, evoluția schimbării investițiilor financiare curente și pe termen lung în medie pe
sectorul IMM a fost pozitivă, în mare parte, datorită ratelor ridicate de creștere a investițiilor pe
termen lung în cadrul întreprinderilor mici și a investițiilor curente în cadrul întreprinderilor
mijlocii.
Figura 24. Ponderea investițiilor financiare în profil teritorial, anii 2015-2019, %

Sursa: BNS

Extinderea activității Zonelor Economice Libere (ZEL), în special a proiectelor investiționale în
domeniul industriei automotive, lărgirea și diversificarea piețelor de desfacere la export ca rezultat
a valorificării oportunităților oferite de Acordul de Asociere Republica Moldova-Uniunea
Europeană, evoluțiile favorabile ale sectorului agricol din anii 208-2019, precum și sporirea cererii
interne și externe față de produsele industriale autohtone au constituit principalii factori care au
determinat creșterea industriei în RD Centru. Aceasta a înregistrat în anul 2019 cu 7968.5mil.lei
mai mult față de anului 2010.
Figura 25. Valoarea producției industriale fabricată în RD Centru, anii 2010-2019,mil.lei

Sursa: BNS

Regiunea de dezvoltare Centru are în anul 2019 o valoare a producției livrate de 11242,7 milioane
de lei., cu o creștere semnificativă față de anul 2010 cu 7,345,7 mil.lei., principalii factori care au
determinat creșterea valorificării oportunităților oferite de Acordul de Asociere Republica
Moldova-Uniunea Europeană.
Figura 26. Valoarea producției industriale livrate în RD Centru, anii 2010-2019, mil.lei

Sursa: BNS

DEZVOLTAREA CENTRELOR URBANE
Principalele centre urbane din RDC sunt cele 4 municipii Orhei, Ungheni, Hîncești și Strășeni, alături
de care se poate regăsi și orașele Călărași, Ialoveni, Nisporeni și Rezina.
ORAȘE-POLI DE CREȘTERE
Pe parcursul ultimilor ani s-a observat faptul că mai multe orașe din țară au șanse mari de a deveni
motoare de creștere economică la nivel național și regional și pot contribui la îmbunătățirea
politicilor de dezvoltare și a investițiilor publice. Două dintre acestea sunt municipiile Ungheni și
Orhei, care au fost incluse în cadrul Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere,
ce are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea
infrastructurii urbane, sprijinirea mobilității bunurilor și persoanelor, revitalizarea urbană,
îmbunătăţirea serviciilor urbane, precum şi prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor şi
a antreprenoriatului. Din punct de vedere a nivelului de dezvoltare economică locală, acestea
înregistrează anumite carențe pe mai multe domenii, fiind constatată o infrastructură locală
deficitară de sprijinire a sectorului privat și de atragere a investițiilor.
La compartimentul economie locală situația se prezintă relativ mai bună în ambele municipii,
unde s-a reușit atragerea unor investitori majori prin intermediul sub - Zonelor Economice Libere.
Aici putem menționa exemplul municipiului Orhei, unde atragerea companiei nipone „Sumitomo
Electric Bordnetze” în sub-Zona Economică Liberă a municipiului a avut un impact major. Ca
urmare au fost generate peste 4 mii locuri noi de muncă, în doar 2 ani, acestea avînd un nivel de
salarizare peste media locală. Și pe teritoriul municipiului Ungheni activează o Zonă Economică
Libera - „Ungheni–Business”, unde sunt înregistrați 36 de rezidenți, dintre care întreprinderi cu
capital din Italia, Austria, România, Rusia, Belgia, SUA, Franța, etc. În cadrul întreprinderilor
rezidenți activează 2258 de persoane, iar volumul total de investiții în zona liberă a atins nivelul de
69,2 mil. dolari SUA. Cea mai mare parte a producției industriale, circa 78%, a fost exportată, iar pe
teritoriul Republicii Moldova a fost livrat 7%.
Dezvoltarea cu succes a ZEL „Ungheni-Business” se datorează mai ales proximității graniței cu
Uniunea Europeană iar impactul economic și social (materializat prin salarii, locuri de muncă, taxe
şi impozite etc.) al marilor companii este net superior, contribuind astfel la dezvoltarea unei
economii durabile la nivel local.
Conform indicatorilor BNS lungimea străzilor a rămas neschimbată în ultimii 5 ani pentru
municipiul Orhei – 94,0 km, iar în Ungheni – 149,0 km, cu 19 km mai mult decât în anul 2015. Nici
unul din aceste două municipii nu au o calitate satisfăcătoare a drumurilor locale, iar ponderea
drumurilor asfaltate fiind cu mult sub nivelul minim de 60%. Totodată, dezvoltarea infrastructurii
de transport reprezintă o condiție necesară pentru implementarea cu succes şi a celorlalte
priorități de dezvoltare ca orașe-poli de creștere, contribuind la creșterea mobilității persoanelor și

la dezvoltarea infrastructurii de transport regional şi locale. Problema transportului, este o
componentă importantă a confortului urban. Doar municipiul Orhei dispune de un serviciu local de
transport public urban de calitate satisfăcătoare. Astfel, observăm necesitatea îmbunătățirii
mobilității și a calității infrastructurii de acces, fapt ce va spori accesibilitatea la nivelul arealului
urban și va consolida legăturile cu zonele înconjurătoare.
Carențe majore înregistrează ambele municipii și la capitolul calitatea infrastructurii urbanistice,
aceasta fiind una dezvoltată din perioada sovietică, fapt care a încetinit intervențiile sistemice de
revitalizare urbană și reabilitare. O problemă o reprezintă și dotarea municipiilor cu zone de
recreere de calitate, atractive pentru cetățeni, complexe sportive și alte facilități care acoperă
necesitățile de bază. Doar municipiul Orhei deține o zonă de recreere de calitate. Astfel,
regenerarea spațiilor urbane degradate și abandonate și pregătirea lor pentru noi activități
economice, de agrement sau sociale, va facilita creșterea atractivității celor două municipii pentru
populație și agenți economici. Necesitatea intervențiilor financiare și în procesul de revitalizare
fizică a orașelor și a spațiilor publice, va spori în timp creșterea calității vieții locuitorilor şi va
încuraja stabilirea de noi activități economice.
DEMOGRAFIE
În ceea ce privește situația demografică pentru orașele din regiunea Centru, se constată o creştere
anuală a populaţiei în mediul urban, cauzată, în special, de sporul natural negativ a populaţiei
rurale şi structura fluxului migraţiei interne. Analizînd datele statistice pentru anii 2015-2019
observăm că numărul nou-născuților a scăzut în toate orașele regiunii. Totuși, orașul Ialoveni și
municipiul Ungheni au menținut un spor pozitiv pe parcursul acestei perioade. Ca urmare a
dinamicii negative a natalităţii şi mortalităţii generale, sporul natural a scăzut constant în orașele
Nisporeni, Telenești și Călărași, înregistrînd valori negative pe parcursul ultimilor 5 ani.
Potrivit datelor statistice, orașele cu cel mai ridicat grad de urbanizare din RDC sunt Ungheni, cu o
populație de 38.300 locuitori, urmat de Orhei – 34.100 locuitori și Strășeni – 20.800 locuitori.
În Regiunea de Dezvoltare Centru, majoritatea localităților urbane sunt în zona de influență directă
a Municipiului Chișinău, cu o rază de influență de 50-60km, cu excepția orașelor Ungheni,
Telenești, Șoldănești, Rezina, care se află la distanțe de 100-130 km. Din punctul de vedere al
populației din aria de influență, observăm că numărul populației orașele din jurul capitalei Chișinău
(Strășeni, Ialoveni, Hîncești) a crescut semnificativ, datorită efectului de aglomerare dat de
proximitatea cu aceasta. Populația migrează spre raioanele care se afla în apropierea capitalei.
O creștere considerabilă a numărului de populație este de observat și în municipiile Ungheni și
Orhei, orașe beneficiare a Programului Național de dezvoltare a orașelor-poli de creștere.
În afară de cele două municipii, celelalte orașe pot fi clasificate în câteva categorii.

• centre raionale relativ mai mari (peste 15 mii locuitori) – Hîncești, Strășeni cu statut de municipii
și potențial sporit de creștere economică și orașul Ialoveni, care influiențat pozitiv de proximitatea
față de capitală.
• centre raionale medii (10-15 mii locuitori) – Călărași, Nisporeni și Rezina, cel din urmă
evidențiindu-se cu un potențial sporit.
• centre raionale relativ mici (sub 10 mii locuitori) – Telenești, Șoldănești, Anenii Noi și Criuleni.
Performanțe relativ bune în mai multe domenii înregistrează și orașele Anenii Noi, Strășeni,
Criuleni și Hîncești, care sunt influențate de proximitatea față de municipiul Chișinău. Acest factor
sporește dinamismul investițional și mobilitatea favorabilă a populației.
INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARĂ
Conform informației disponibile, toate localitățile urbane ale RDC au sisteme centralizate de
alimentare cu apă, furnizînd apă potabilă la peste 74% din populație urbană. Ponderea totală a
populației conectate la sisteme de apă în RDC este estimată la aproximativ 46%.
În urma analizei unor indicatori specifici domeniului, arată că situația s-a schimbat în ceea ce
privește dotarea centrelor urbane cu infrastructură tehnico-edilitară.
Către anul 2019 cea mai mare pondere a lungimii de rețele publice noi construite s-a înregistrat în
orașele Ialoveni, Nisporeni, Strășeni. Prin urmare, tot în aceste orașe a crescut considerabil și
numărul populației conectate la serviciul public de alimentare cu apă, comparativ cu anul 2016.
Aici este de menționat cazul orașul Anenii Noi. Chiar dacă pe parcursul ultimilor 5 ani lungimea
apeductelor și rețelelor publice de distribuție a apei nu s-a modificat, a crescut, în schimb, numărul
populației conectate la serviciul dat, ceea ce denotă o bună conlucrare a administrației publice
locale cu populația orașului.
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Deși toate centrele urbane au stații de epurare a apelor uzate, majoritatea instalațiilor existente de
epurare sunt deteriorate, de tip vechi și nu sunt operaționale. Actualmente tratarea biologică a
apelor uzate există doar la stațiile de epurare de la Nisporeni, Călărași, Telenești, Orhei și parțial
Ungheni. Toate localitățile urbane din RDC (100%) au sisteme centralizate de canalizare iar rata de
conectare la aceste serviciu a crescut cel mai mult în orașele Ialoveni, Hîncești, Nisporeni și
Șoldănești. Totuși, nivelul de dezvoltare a sistemelor de canalizare este mult mai scăzut în
comparație cu sistemele de alimentare cu apă. Starea infrastructurii de aprovizionare cu apă și
canalizare existente variază. În ultimii ani, cu suportul financiar provenit de la agențiile
internaționale de finanțare, bugetul și fondurile de stat, precum și beneficiind de ameliorarea
economiei naționale și bunăstarea individuală (datorită remitențelor), în contextul regional al
expansiunii Uniunii Europene, s-a observat o schimbare pozitivă în starea infrastructurii domeniului
dat, precum și calitatea serviciilor de alimentare cu apă pentru majoritatea localităților urbane.
Următoarele orașe au beneficiat de suportul donatorilor: Nisporeni, Orhei, Ungheni, Hîncești și
Ialoveni, ceea ce a adus la îmbunătățirea substanțială a infrastructurii în aceste orașe.
Toate localitățile urbane din RDC dispun de servicii de salubrizare funcțional. A crescut numărul
populației care beneficiază de serviciul de colectare a deșeurilor. Cea mai mare creștere s-a
înregistrat în orașele Ungheni, Orhei și Nisporeni .
Nici un oraș din RDC, cu excepția mun. Orhei, nu deține o zonă de recreere de calitate. În restul
centrelor urbane sunt amenajate parcuri de odihnă și terenuri de sport.
Totodată, foarte puține orașe din RDC au elaborate Planuri de Revitalizare Urbană, documente ce
vin în susținerea și încurajarea inițiativelor de revitalizare urbană. Doar orașele Rezina, Ialoveni,
Ungheni și Strășeni au elaborate aceste documente, iar alte 3 orașe sunt implicate la moment în

procesul de elaborare acestui document. Acest document vine în susținerea și încurajarea
inițiativelor de revitalizare urbană.
Putem concluziona că înafară de cele două municipii, restul centrelor urbane din RDC se confruntă
cu provocări similare, atît ce țin de transportul public, infrastructură urbanistică spaţii verzi şi spaţii
publice, cît și de facilităţile de agrement şi petrecere a timpului liber.

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE DE BAZĂ ÎN REGIUNE

APROVIZIONARE CU APĂ

În 2019 RDC era acoperită la un nivel de 57,8% de sistemul public de alimentare cu apă, ceea ce
reprezintă o rată cu 7,1% mai înaltă decît media pe țară (50,7%), cu 22,3% mai înaltă decît în RD
Nord (35,5%) și cu 0,5% mai joasă decît în RD Sud (58,3%).
În ultimii ani în RDC se atestă o creștere a lungimii apeductelor și rețelelor publice de distribuție a
apei. Astfel, în 2019 indicatorul respectiv a constituit 5109 km, cu 150 km (3%) mai mult decît în
anul precedent și cu 465 km mai mult decît în 2016. La nivel de raioane, cea mai mare pondere o
are raionul Orhei cu 803 km (15,7% din totalul pe RDC), Anenii Noi cu 581 km (11,4%) și Hîncești cu
573,6 km (11,2%), în timp ce cea mai mică pondere o înregistrează raionul Șoldănești cu 122,7 km
(2,4%), Dubăsari cu 183,7 km (3,6%) și Rezina cu 217 km (4,3%). Cea mai rapidă creștere
înregistrată în ultimii ani se atestă în raionul Orhei (cu 63,4 km), iar cea mai lentă a fost înregistrată
în raionul Nisporeni (cu 5,7 km).
Sub aspectul nr. de locuințe conectate la serviciul public de alimentare cu apă, în regiune în 2019
au fost înregistrate 201 664 de locuințe conectate, o creștere cu 9245 (cu 4,6%) de unități față de
anul precedent. RDC înregistrează un număr sporit de locuințe în raport cu media națională (135
103 locuințe) și în raport cu celelalte regiuni de dezvoltare (RDN – 176 915, RDS – 121 249, UTA –
40 586). În profil raional, raionul Orhei deține întîietatea cu 28 790 de unități (14,3% din totalul pe
RDC), Ialoveni – 27 230 (13,5%) și Ungheni – 23 541 (11,7%); de cealaltă parte, raionul Șoldănești
are înregistrate 3644 de locuințe (1,8%), Dubăsari – 6236 (3,1%) și Rezina – 8777 (4,4%). Pe
parcursul ultimilor ani, dinamica conectării în profil raional este una accentuat progresivă în raionul

Nisporeni – cu 29,2%, în raionul Șoldănești – cu 19,4% și în raionul Călărași – cu 14,1%, în timp ce
raionul Dubăsari (cu 2,7%), Criuleni (5,7%), Ungheni (7,2%) și Telenești (7,6%) înregistrează cea mai
lentă dinamică.
Numărul populației conectate la serviciul public de alimentare cu apă a fost de 535 430 persoane
în 2019, ceea ce reprezintă 24,9% din totalul pe țară, comparativ cu 19,8% în RDN, 14,6% în RDS,
5,6% în RD UTAG și 35,1% în mun. Chișinău. Cu excepția mun. Chișinău, cea mai accentuată
dinamică pozitivă a nr. de persoane conectate în perioada 2016-2019 se atestă în RDC, nr. fiind în
creștere cu 50 452 de persoane (+10,4%). În profil raional, cea mai accentuată dinamică sub aspect
procentual se atestă în raionul Nisporeni (+24,5%), Șoldănești (+19,4%) și Călărași (+15,1%), în timp
ce raionul Telenești (+6,5%), Ungheni (+6,9%), și Rezina (+7,4%) înregistrează cele mai mici rate de
creștere, iar raionul Dubăsari înregistrează chiar o regresie (-1,7%). Sub aspectul ponderii fiecărui
raion din totalul pe Regiune, cele mai mari ponderi sînt în raioanele Ialoveni (15,2%), Orhei
(13,4%), Ungheni (11,3%) și Anenii Noi (10,8%), iar cele mai mici se înregistrează în raioanele
Șoldănești (1,5%), Dubăsari (3,6%) și Rezina (4,3%).
În ceea ce privește sistemele funcționale de alimentare cu apă din RDC, cea mai mare pondere a
acestor sisteme este în raionul Orhei – 94 sisteme (17%), Telenești – 76 (13,7%), Anenii Noi – 73
(13,2%) și Ialoveni – 68 (12,3%); cea mai mică pondere o au raioanele Dubăsari – 9 sisteme (1,6%),
Nisporeni – 15 (2,7%), Șoldănești – 16 (2,9%) și Strășeni – 19 (3,4%). Cea mai accelerată creștere în
deceniul 2008-2018 a numărului de sisteme funcționale de alimentare cu apă o observăm în
raionul Rezina – cu 1300% (de la 2 sisteme în 2008 la 28 sisteme în 2018), raionul Călărași – cu
567% (6→40) și în raionul Hîncești – cu 529% (7→44). Cea mai lentă creștere a numărului se atestă
în raionul Strășeni (14→19), Nisporeni (8→15) și Anenii Noi (38→73). Per regiune, în perioada
2008-2018, nr. de sisteme a crescut cu 361, de la 192 la 553 de sisteme, ceea ce reprezintă o
creștere cu 188%, media pe țară fiind 127%, pentru RD Nord – 167%, RD Sud – 88% și RD UTAG –
32%. Sub aspectul dezagregării pe domeniul urban-rural, domeniul rural deține majoritar sistemele
funcționale de alimentare cu apă din cuprinsul regiunii, avînd o pondere de 96,4% (533 sisteme) în
2018, cu o medie anuală de creștere cu 36 de sisteme în perioada 2009-2018, în timp ce orașele
dețin o pondere de 3,6% (20 sisteme), cu o medie anuală negativă de creștere (-0,3) a nr. de
sisteme – în 2009 înregistrîndu-se 25 de sisteme, iar în 2018 – 40 sisteme.
RDC înregistrează o pondere de 18,4% din totalul pe țară a volumului de apă furnizat populației de
sistemul public de alimentare cu apă (RDN – 13,8%, RDS – 9,8%, mun. Chișinău – 54,8%). Dinamica
creșterii acestui indicator în perioada 2009-2019 este cea mai accelerată în RDC – cu 170% (6921,4
mii m3), în timp ce dinamica celorlalte regiuni variază între 50% și 80%, iar mun. Chișinău
înregistrează o dinamică negativă (-10,5%). Sub aspectul dezagregării urban-rural, ponderea
acestui indicator conform datelor pentru 2019 este majoritară în zona rurală - 66,3%, orașele
înregistrînd o pondere de 33,7%.

CANALIZARE
La nivelul anului 2019, RDC înregistrează cel mai înalt nivel de funcționalitate al sistemelor publice
de canalizare – 94,3%. Majoritatea rețelelor publice de canalizare noi – 29,4 km sau 88,8% din
totalul lungimii construite – au fost construite în RDC: în raioanele Călărași - 25 km, Orhei și
Strășeni - cîte 1,5 km, Criuleni - 1,1 km.
În ceea ce privește nr. sistemelor de canalizare funcționale, la nivelul anului 2018, RDC
înregistrează cea mai mare pondere la nivel de țară – 43,6% (48 sisteme), RDN – 29,1%, RDS –
15,5% și mun. Chișinău – 8,2%. De asemenea, RDC-ul înregistrează cea mai accelerată creștere a
acestui nr. – de la 35 în 2008 la 48 de sisteme în 2018 (o creștere de 37%), în timp ce toate celelalte
regiuni înregistrează o scădere a acestui număr (în medie o scădere de 27%), cu excepția RDS
(creștere cu 5 unități). Din cele 48 de sisteme din RDC, 30 (62,5%) sînt dotate cu stații de epurare a
apelor uzate, nr. ce reprezintă 41% din totalul pe țară (RDN deținînd 23,3%, RDS – 21,9%, iar mun.
Chișinău – 9,6%). Sub aspectul dezagregării urban-rural, orașele RDC dețin o pondere de 31,3% (15
sisteme) din totalul sistemelor de canalizare funcționale, zonei rurale revenindu-i 68,8% (33
sisteme).
La nivelul anului 2019, RDC înregistrează o pondere de 7,3% a localităților cu acces la sistemul
public de canalizare, cu 0,3% mai joasă decît media națională (7,6%), cu 1,9% mai înaltă decît în
RDN și cu 2,6% decît în RDS.

Lungimea rețelelor publice de canalizare în funcțiune în 2019 în RDC a constituit 778 km, cu 29,7
km mai mult decît în anul precedent. Raportat la lungimea pe țară, RDC înregistrează o pondere de
27%, comparativ cu RDN – 19,5%, RDS – 9,2%, RD UTAG – 5,5% și mun. Chișinău – 38,8%.

Sub aspectul nr. de locuințe conectate la serviciul public de canalizare, la nivelul anului 2019 RDC
deține o pondere de 11,4% din totalul pe țară, cu 47 952 de locuințe conectate, cu o creștere
medie anuală de cca 4% în perioada 2016-2019. Comparativ cu celelalte regiuni ale RM, RDC are o
pondere mai mică mai mică decît RDN (19%), mai mare decît RDS (5,5%), RD UTAG (2,3%) și,
firește, semnificativ mai mică decît mun. Chișinău (61,7%). Dinamica creșterii numărului de
conectări în perioada 2016-2019 este cea mai accelerată în RD UTAG (21,2%) și mun. Chișinău
(17%), în timp ce RDC înregistrează o dinamică de 11,8%, iar RDN – 10,6% și RDS – 5,4%.
Nr. populației conectate la serviciul public de canalizare în RDC a înregistrat o creștere medie
anuală de cca 6% în perioada 2016-2019, dinamica generală fiind de 18,7% în raport cu anul 2016,
comparativ cu 7,1% în RDN, 21,3% în RD UTAG și cu -12,8% în RDS. La nivel de țară, ponderea RDC
la acest indicator pentru 2019 este de 10,6% (112 410 persoane conectate), în timp ce RDN
înregistrează o pondere de 16,3% (din contul mun. Bălți), RDS – 5%, RD UTAG – 2,5%, iar mun.
Chișinău – 65,6%.
Raportat la țară, ponderea regiunii sub aspectul volumului total al apelor uzate epurate este 4,2%
(10 629,40 mii m3), comparativ cu 15,5% a RDN, 2,9% a RDS, 0,5% a RD UTAG și 76,8% a mun.
Chișinău. RDC înregistrează o dinamică negativă a evoluției acestui indicator în perioada 20162019, volumul apelor uzate epurate micșorîndu-se cu 0,4% (anul 2018 a înregistrat o scădere cu
100,9 mii m3), la fel ca în RD UTAG (scădere cu 36%), în timp ce RDN și RDS și mun. Chișinău
înregistrează evoluții pozitive, respectiv +18,6%, +35,6% și 4,1%, media națională fiind de +6,3%.
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR
În 2019 în RDC nr. vehiculelor utilizate la lucrări de salubrizare a fost 193 de unități, cu 23 mai
multe decît anul precedent. Cele mai multe vehicule au fost utilizate în raionul Hîncești (33 unități),
Anenii Noi (30) și Ungheni (25), iar cele mai puține în Strășeni (8), Telenești (4) și Dubăsari (2).
În 2019 în RDC volumul deșeurilor municipale colectate de la populație, instituții și agenți
economici a constituit cca 504,7 mii de m3 (60,6 mii de m3), cu cca 14% mai mult decît în anul
precedent. Raioanele din RDC cu cel mai mare volum colectat sînt Orhei (77,3 mii de m 3), Ialoveni
(61,2 mii de m3) și Telenești (49,2 mii de m3), iar cel mai mic volum colectat a fost înregistrat în
raionul Dubăsari (3,1 mii de m3), Nisporeni (10,6 mii de m3) și Șoldănești (21,5 mii de m3). Ponderea
pe țară a RDC a acestui indicator este de 14,4%, comparativ cu 17% pentru RDN, 7,3% pentru RDS,
6,6% pentru RD UTAG și 54,6% pentru mun. Chișinău. Dinamica pentru perioada 2016-2019 este
pozitivă și cea mai accelerată comparativ cu celelalte regiuni, înregistrînd o creștere de 61%, în
comparație cu 43,8% în RD UTAG, 23,6% în RDS, 4,7% în mun. Chișinău și dinamica negativă (-5,4%)
în RDN. La nivel de țară, dinamica înregistrată a constituit 11,5% sau 361,7 mii de m 3.
În ceea ce privește numărul populației care beneficiază de serviciul de colectare a deșeurilor
municipale, RDC deține o pondere de 17% (215 216 persoane) raportat la țară, pentru 2019,
comparativ cu 20% a RDN, 8% a RDS, 7% a RD UTAG și 48% a mun. Chișinău. Dinamica acestui

indicator în perioada 2016-2019 a constituit 42,4%, comparativ cu media pe țară de 20,2% (55,7% a
RDS, 51,1% a RD UTAG, 25,9% a RDN și mun. Chișinău cu cea mai lentă dinamică, de 5%). Cea mai
accelerată creștere a nr. populației a fost înregistrată în 2019, numărul crescînd cu 25% (cca 43 de
mii de persoane) față de anul precedent, media creșterilor anuale în intervalul 2016-2019 fiind de
cca 13%. Sub aspectul nr. de locuințe care beneficiază de serviciul de colectare a deșeurilor
municipale, RDC deține practic aceeași pondere cu cea a nr. populației – de 16,7% sau 90 895 de
persoane.

DISCREPANȚE INTRA-REGIONALE
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Regiunea de dezvoltare Centru se află pe locul 4 după nivelul de dezvoltare. RDC se caracterizează printr-o
situaţie demografică relativ bună (555) – locul 2. RDC se află la mijlocul clasamentului după accesul la
serviciile de educaţie, sănătate și infrastructură – locul 3. Regiunea este destul de deprivată după domeniul
economic, agricol și social – locul 4. Pe ultimul loc, RDC se situează după deprivarea financiară, ceea ce
semnifică că primăriile din cadrul RDC au capacitate administrativă şi financiară limitată, fapt ce reprezintă
un impediment major în dezvoltarea comunitară şi în implementarea proiectelor de dezvoltare.
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(localități

rurale

și

urbane),

2019

1

Chisinau

2

Ialoveni

3

Comrat

4

Dubăsari*

5

Anenii Noi

6

Cahul

7

Balti

8

Criuleni

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

(cu galben – raioanele din cadrul Regiunii de Dezvoltare Centru)

Cantemir

30
29.60801725
28.93261678
28.22395016
26.93028531
24.25949892
23.5113265

Stefan Voda

22.22493579

Taraclia

22.02221695

Riscani

21.00907704

Causeni

20.63750045

Orhei

19.81067893

Drochia

19.59954283

Basarabeasca

17.97167924

Leova

16.40795802

Singerei

15.8201949

Floresti

14.93745953

Falesti

14.72080563

Hincesti

14.70032389

Edinet

14.5575334

Straseni

14.24958955

Glodeni

13.42867295

Soroca

10.52472726

Donduseni

10.28117016

Ungheni

9.402608931

Rezina

7.933181689

Briceni

7.270722236

Ocnita

6.436499604

Calarasi
Soldanesti
Nisporeni

31.84304905

30.2723638

Cimislia

Telenesti

34.09243178

5.670886442
5
4.25695581
1.491999858

31.53 30.86

Indicele de deprivare pe raioane
(35 - cel mai prosper, 1 - cel mai deprivat)
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26.31
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13.5
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7
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4.87

3.63
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RDC se prezintă ca o regiune extrem de neomogenă după indicele de deprivare. Astfel, în RDC se află atît cel
mai puțin deprivat raion din țară (după mun. Chișinău) – Ialoveni, cît și cel mai deprivat raion din țară –
Nisporeni. După indicele de deprivare, cele 13 raioane ce sunt parte a RDC pot fi împărțite convențial în 3
categorii:
1) deprivare minimă (20-32 puncte), 5 raioane: Ialoveni, Anenii Noi, Dubăsari, Criuleni, Orhei
2) deprivare medie (14 puncte), 2 raioane: Hîncești, Strășeni
3) deprivare profundă (1-9 puncte), 6 raioane: Ungheni, Rezina, Călărași, Telenești, Șoldănești,
Nisporeni
Geografic, aceste 3 categorii sunt amplasate astfel: raioanele cu deprivare minimă se află în mare parte în
proximitatea mun. Chișinău, în special la Est, Sud și Nord. Raioanele cu deprivare medie se află la Vestul
capitalei, la o proximitate mică de mun. Chișinău. Raioanele cu deprivare profundă se află la Nordul și Vestul
RDC, toate la o depărtare mai mare de 40 km de mun. Chișinău.
Sub aspectul dezagregării urban-rural, deprivarea păstrează în linii mari aceleași tendințe. Excepție face
raionul Criuleni, care, fiind amplasat pe locul 4 (de top) după indicele general de deprivare, pe zona urbană
ocupă locul 8. Raioanele Orhei și Hîncești se află pe locul 5 și 6 după indicele general de deprivare, în timp ce
pe dimensiunea urbană Orheiul ocupă locul 1, iar Hînceștiul pe locul 4.
De menționat este că conform indicelui de dezvoltare a agriculturii, ordinea deprivării raioanelor din RDC
este semnificativ diferită: astfel, raionale cu deprivare generală minimă are un indice foarte scăzut al
deprivării agricole (Ialoveni clasîndu-se, cu 3 puncte, pe penultimul loc, după raionul Strășeni); raioanele
Rezina și Șoldănești care sînt caracterizate la general de o deprivare profundă (ocupă pozițiile 9 și, respectiv,
12) ocupă poziții de frunte în domeniul deprivării agricole (cu 23, respectiv, 22 de puncte).

Indicele de deprivare a orașelor RDC
(55 - cel mai prosper, 1 - cel mai deprivat)
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Media indicelui general de deprivare a localităților rurale din RDC este 381 puncte, cel mai puțin deprivat
sat avînd un indice de 837 p. (din maximumul de 842 p.) – localitatea Măgdăcești din raionul Criuleni, iar cel
mai tare deprivat sat este Ciutești din raionul Nisporeni (avînd indicele de deprivare 1 p.). Sub aspectul
deprivării economice, cea mai prosperă localitate din RDC este Pașcani (Criuleni) cu un indice de 841
puncte, iar cea mai puțin prosperă este Căbăiești (Călărași) – cu 1 p. Demografic, cel mai prosper sat este
Horodca (Ialoveni) cu 840 p., iar cel mai puțin prosper – Pohoarna (Șoldănești) cu 159 p. Sub aspectul
deprivării sociale, cea mai prosperă localitate este Varnița (Anenii Noi) cu 841 p., cea mai puțin prosperă
fiind satul Vînători (Nisporeni) – cu 2 p. Sub aspectul deprivării de infrastructură, cea mai prosperă localitate
este Pelivan (Orhei) cu 842 p., cea mai puțin prosperă fiind Călimănești (Nisporeni) – cu 4 p.
Cele mai prospere 50 de localități din RDC sunt localizate preponderent în raioanele de pe „centura”
Chișinăului și sînt repartizate geografic astfel: 14 în raionul Ialoveni, 13 – Anenii Noi, 8 – Criuleni, 5 –

Indicele de deprivare generală vs
indicii de deprivare demografică, economică și de infrastructură (pe raioane)
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Dubăsari, 4 – Orhei, 3 – Strășeni, 2 – Hîncești și 1 la Ungheni (s. Sculeni).

Indicele de deprivare demografică a raioanelor din RDC
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Sub aspect demografic, raioanele Ialoveni, Dubăsari, Orhei și Criuleni înregistrează o situație mai pozitivă, în
timp ce în raioanele Șoldănești, Rezina, Telenești și Strășeni se atestă o deprivare demografică accentuată.
Pe clasificarea rural-urban, orașul Criuleni și Telenești ies puternic în evidență după gradul înalt de deprivare
demografică, în timp ce or. Hîncești, Ungheni și Șoldănești înregistrează o tendință pozitivă în raport cu
tendința generală.

Indicele de deprivare economică a raioanelor din RDC
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Decalajul între raioane după deprivarea economică este mare, rangul mediu de deprivare variind între 197
și 740. Raioanele Anenii Noi, Dubăsari, Ialoveni și Criuleni înregistrează indicatorii cei mai înalți pe RDC;
indicatorii minimi pe regiune se regăsesc în raioanele Nisporeni, Telenești, Călărași și Hîncești. Pe
clasificarea rural-urban, zonele rurale repetă tendința indicatorului general pe regiune, cu o ușoară excepție
în cazul raionului Strășeni care înregistrează un indicator puțin peste medie. Se observă un nivel limitat de
dezvoltare economică în localitățile rurale din raioanele Nisporeni, Călărași, Telenești, Ungheni. În ceea ce
privește zonele urbane, contrastele sunt mai mari: raionul Orhei, Rezina, Ungheni, Șoldănești, Hîncești,
Călărași, Telenești și Nisporeni înregistrează valori peste medie, în timp ce or. Strășeni valori sub medie.

Indicele de deprivare a infrastructurii a raioanelor din RDC
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Sub aspectul infrastructurii, aceleași raioane ca și în cazul indicelui economic, într-o ordină puțin diferită Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni, Dubăsari – înregistrează indicatorii cei mai înalți pe RDC; indicatorii cu valorile
cele mai mici sunt înregistrați de raioanele Șoldănești, Rezina, Călărași și Nisporeni. Pe clasificarea ruralurban, zonele rurale din raionul Ungheni se află sub medie, iar raionul Strășeni peste medie. Orașele Anenii
Noi, Criuleni, Orhei, Strășeni și Nisporeni au valori sub media indicatorului general de disparitate a
infrastructurii, iar orașul Hîncești, Ungheni și Călărași înregistrează valori peste medie.

Mai jos este prezentată repartizarea pe raioane a cca 25% din cele mai deprivate localități din RDC, în total
85 de localități, din totalul localităților din RDC (339 localități). Astfel, în această listă se regăsesc 9 din cele
13 raioane ale RDC. Excepție fac raioanele învecinate capitalei, anume Ialoveni, Anenii Noi, Criuleni și
raionul Dubăsari. Zonele defavorizate pot fi identificate cu o probabilitate mai mare în raioanele prezentate
în diagrama de mai jos, în special în raioanele Călărași, Ungheni, Nisporeni, Hîncești și Telenești, în care nr.
localitățile cu deprivare mare (majoritatea avînd indicatorul general sub 100) este mai mare decît 10 per
raion.

Repartizarea pe raioane a celor mai deprivate
25% din toate localitățile RDC
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