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INTRODUCERE 

Pentru a defini necesitatea monitorizării gestionării banilor publici întotdeauna ne 

întoarcem la sintagma: „Banii noştri – responsabilitatea noastră”. Uneori oficialii 

publici, inclusiv aleşii poporului, au tendinţa de a uita să facă deosebire între banii publici 

şi banii proprii. Anume prin repartizarea corectă a bugetului public oficialii de stat (la 

nivel central precum şi la cel local) îşi exercită mandatul şi promisiunile.  

De ce anume monitorizarea fondurilor de susţinere socială a populaţiei?  

Protecţia socială a populaţiei este declarată prioritară în Cadrul de Cheltuieli al statului. 

Aceasta se asigură din mai multe surse, printre care se înscriu şi fondurile de susţinere 

socială a populaţiei. Fiind fonduri extrabugetare şi componente ale bugetului consolidat, 

administrarea lor este efectuată atât la nivel central, cât şi la nivel local.   

Fondurile de susţinere socială a populaţiei sunt abilitate să acorde ajutor financiar 

persoanelor socialmente vulnerabile, afectate de sărăcie sau aflate în condiţii deosebit de 

dificile pe motiv de boală, în urma unor situaţii excepţionale. În condiţiile, când 

Republica Moldova este considerată cea mai săracă ţară din Europa, o mare parte a 

populaţiei tinde să solicite mijloace din aceste fonduri, considerându-le drept colac de 

salvare. Din păcate, însă, nu toţi cunosc cum sunt utilizaţi banii fondurilor de susţinere 

socială a populaţiei şi pentru ce pot fi folosiţi. În studiul dat se va face o încercare de a 

monitoriza bugetul fondurilor de susţinere socială a populaţiei: cum acestea se formează, 

cum se repartizează şi cum sunt percepute de către beneficiari. 

Scopul şi obiectivele  

În condiţiile unui buget auster, când mijloacele publice sunt insuficiente, iar necesitatea 

lor este tot mai mare, ministerul abilitat cu funcţia de a îmbunătăţi managementul 

financiar este în căutarea a noilor metode de planificare. Elaborarea bugetului este 

condiţionată de stabilirea obiectivelor şi identificarea indicatorilor de performanţă în 

vederea utilizarea mai eficientă a banilor. 
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Scopul acestei analize este de a estima utilitatea mijloacelor cheltuite şi de a identifica 

propuneri ce ţin de direcţionarea  mai eficientă a banilor publici.  

Obiectivul este de a analiza partea de venituri şi cheltuieli ale: 

 Fondului republican de susţinere socială a populaţiei; 

 5 fonduri locale de susţinere socială a populaţiei. 

În acelaşi timp se va analiza percepţia beneficiarilor de ajutoare, inclusiv şi tipurile de 

plăţi achitate din fonduri. 
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DESCRIEREA FONDURILOR 

Prevederi generale 

Până nu demult sistemul public de protecţie socială a fost foarte centralizat şi orientat spre 

servicii de îngrijire într-un cadru instituţionalizat sau spre prestaţii în bani şi/sau în natură. În 

procesul reformei, sistemul public de protecţie socială a suferit schimbări esenţiale, 

divizându-se în două componente distincte:  

 sistemul de asigurări sociale, şi  

 sistemul de asistenţă socială 
Prestaţiile de asigurări sociale se acordă persoanelor asigurate după survenirea riscului 

asigurat (îmbătrânire, disabilitate, boală, deces), cu condiţia achitării contribuţiilor la bugetul 

asigurărilor sociale de stat.  

Figura 1: Prestaţii băneşti şi sursele lor  

 
Sursa: Autorul 
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Prestaţiile de asigurări sociale sunt 

administrate şi achitate de către Casa 

Naţională de Asigurări sociale (vezi figura 

1, coloana unu). 

În cazul asistenţei sociale (vezi figura 1, 

coloanele doi, trei, patru) prestaţiile şi 

serviciile sociale se acordă persoanelor 

care se află în situaţii de risc sau în  

imposibilitatea de a-şi asigura resurse 

pentru existenţă. Scopul asistenţei sociale 

este de a preveni excluderea socială şi de a 

reduce sărăcia.  

Fiind componentă a protecţiei sociale, 

asistenţa socială cuprinde un ansamblu de 

programe, măsuri şi servicii, prestate de 

autorităţi publice centrale şi locale, 

organizaţii non-profit, organizaţii 

internaţionale donatoare. Asistenţa socială 

este finanţată din impozitele şi taxele 

generale, granturi şi donaţii. Plata acestora 

se efectuează din bugetul de stat, bugetele 

locale şi fonduri extrabugetare. 

Fondurile de susţinere socială a populaţiei 

sunt o sursă de acordare a asistenţei 

sociale sub formă de plăţi băneşti. Create 

sub formă de fonduri extrabugetare au o 

direcţionare concretă şi surse concrete de 

formare a părţii de venituri.  

 

BOXA 1. Ajutorul social – reforma în 
domeniul prestaţiilor băneşti. 
Prestaţiile vizate de această reformă sunt 
compensaţiile nominative şi alocaţiile 
pentru îngrijirea copiilor: plăţi achitate în 
baza sistemului categorial fără evaluarea 
bunăstării solicitantului.  

Reforma are ca obiective îmbunătăţirea 
eficienţei impactului asupra sărăciei şi 
micşorarea dependenţei faţă de sistem.  

O concepţie a sărăciei axată pe asistenţa 
socială este incorporată în dezvoltarea 
sistemului de asistenţă socială orientată, 
prin stabilirea eligibilităţii şi sumei 
prestaţiei băneşti în baza evaluării venitului. 
Astfel, ajutorul social este o prestaţie 
echivalentă cu diferenţa dintre venitul lunar 
al unei familii şi venitul minim garantat 
(VMG) care defineşte suma prestaţiei. 
Această sumă variază de la o familie la alta, 
în dependenţă de numărul persoanelor  
adulte în familie şi de venitul familiei. În 
acest caz, prestaţia este ajustată la 
caracteristicile familiei pentru a asigura 
faptul că fiecare familie se bucură de un 
nivel minim de bunăstare, care este 
dependentă de mărimea şi componenţa 
familiilor.  

Prestaţia nouă este orientată spre familie şi 
nu pe persoană individuală, recunoscând 
explicit că membrii familiei atrag fluxurile 
de venit şi că statutul sărăciei al membrilor 
familiei este determinat nu doar de 
veniturile proprii, dar şi a tuturor membrilor 
familiei, numărul şi caracteristicile (vârsta, 
disabilitatea, etc.) membrilor. 

Ajutorul social se aplică începând cu 1 
octombrie 2008, conform prevederilor Legii 
nr. 133-XVI din 13 iulie 2008 cu privire la 
ajutorul social. Intrarea beneficiarilor in 
sistem a fost planificată pe etape: primele 
au fost familiile cu persoane cu disabilităţi, 
din 1 ianuarie 2009 familiile cu copii şi din 
1iulie 2009 toate celelalte familii. 
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În Republica Moldova există Fondul republican de susţinere socială a populaţiei, fondurile 

municipiilor Chişinău şi Bălţi, fondul UTA Găgăuzia şi 32 fonduri locale de susţinere 

socială a populaţiei în cadrul secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei din raioane. 

Fondurile îşi desfăşoară activitatea în baza Legii Fondului republican de susţinere socială a 

populaţiei nr.827-XIV din 18 februarie 2000 şi Hotărârii Guvernului nr.1083 din 26 

octombrie 2000 ,,Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor 

locale de susţinere socială a populaţiei”.  

Figura 2. Structura administrativă a fondurilor de susţinere socială a populaţiei 

 

Sursa: Autorul 

Aceste fonduri sunt instituţii publice autonome, care îşi desfăşoară activitatea în 

conformitate cu Constituţia RM şi alte acte normative. Organele de conducere ale Fondului 

republican şi ale fondurilor locale sunt consiliile de administraţie. Organele executive ale 

Fondului republican, fondurilor locale din municipiile Bălţi, Chişinău şi din U.T.A. 

Găgăuzia sunt direcţiile executive, iar ale fondurilor locale din raioane - secţiile asistenţă 

socială şi protecţie a familiei.  

Administrarea publică 

Administraţia publică centrală - 
Guvernul 

Administrarea Publică Locală – Consiliul 
municipal, raional, Adunarea Populară a U.T.A. 

Găgăuzia 

MMPSF – Fondul republican de 
susţinere socială a populaţiei 

Direcţia executivă, SASFC - Fondul 
local de susţinere socială a populaţiei 
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Componenţa nominală a consiliului de administraţie al Fondului republican se aprobă de 

către Guvern, iar a consiliilor de administraţie ale fondurilor locale - de către autorităţile 

respective ale administraţiei publice locale. În cazurile eliberării din funcţie a persoanelor 

din componenţa consiliilor de administraţie, atribuţiile acestora în cadrul consiliilor sunt 

exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără a fi emisă o nouă 

hotărâre (decizie).  

Sursele de formare a fondurilor 

Mijloacele Fondului republican şi ale fondurilor locale se formează din următoarele surse: 

a) alocaţiile în cuantum de 1 la sută din mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-

teritoriale de nivelul doi şi ale municipiului Bălţi, aprobate anual în modul stabilit; 

b) transferurile lunare ce urmează a fi efectuate de către persoana juridică care prestează 

servicii de telefonie mobilă, în mărime de 2,5 la sută din venitul obţinut din vânzările 

aferente acestor servicii;  

c) transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 50 de lei, 

încasată de Ministerul Dezvoltării Informaţionale la perfectarea şi eliberarea 

certificatului de înmatriculare al automobilului;  

d) transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 0,1 la sută din 

suma achitată la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice contra mijloace 

băneşti în numerar la casele de schimb valutar; 

e) ajutorul umanitar acordat de guvernele unor ţări şi de organizaţiile internaţionale şi 

naţionale religioase, etnice şi de caritate; 

f) contribuţiile benevole ale persoanelor juridice şi ale persoanelor fizice; 

g) sponsorizări şi alte încasări care nu contravin legislaţiei. 

Divizarea acestor surse între fonduri este prezentată în tabelul 1 de mai jos. În veniturile 

totale ponderea cea mai mare, de circa 60%, revine încasărilor provenite din plata 

suplimentară obligatorie de abonament, încasată de la beneficiarii de telefonie mobilă şi 

servicii GSM, care constituie sursa de bază a veniturilor Fondului republican. A doua după 
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dimensiune sunt alocaţiile bugetelor locale care constituie circa 29 la sută din suma totală a 

veniturilor. 

Tabelul 1. Dinamica acumulărilor mijloacelor la fondurile de susţinere socială a 

populaţiei, mii lei 

Anul 2006 Anul 2007 Nr.d/o Sursa de venit Fondul 

prevăzut executat prevăzut executat 

 TOTAL  87898,5 88681,6 100,9 112487,3 115289,3 102,5 

1. Alocaţiile în cuantum de 1 la 
sută din mijloacele bugetelor 
unităţilor administrativ-
teritoriale 

Local 
25235,3 25112,7 99,5 33034,8 32938,9 99,7 

2. Transferurile din plata 
suplimentară obligatorie 
încasată de la beneficiarii de 
telefonie mobilă şi servicii 
GSM 

Republican 

52350,0 52964,4 101,2 68030,0 69688,7 204,4 

3. Transferurile obţinute din 
plata suplimentară obligatorie 
încasată de Ministerul 
Dezvoltării Informaţionale la 
perfectarea şi eliberarea 
certificatului de înmatriculare 
a automobilului 

Republican 

4200,0 4075,2 97,0 4320,0 4563,5 105,6 

4. Transferurile din plăţile 
suplimentare încasate de la 
casele de schimb valutar 

Local 
5363,5 5836,9 108,8 7003,5 8011,2 114,4 

5. Ajutor umanitar Local - - - - - - 

6. Contribuţii benevole ale 
persoanelor juridice şi ale 
persoanelor fizice 

Local 
199,7 145,1 72,7 29,6 8,7 29,4 

Sponsorizări şi alte încasări Local    69,4 78,3 112,8 7. 

Dobânzile calculate la 
soldurile în conturile 
trezoreriale ale Fondului 
republican 

republican 
550,0 547,3 99,5 - - - 

Sursă: Rapoartele Fondului republican şi fondurilor locale pentru perioadele de gestiune 2006 şi 
2007.  
Datele din tabel nu includ transferurile de la Fondul republican la fondurile locale. 
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Acumulările de mijloace pe parcursul anului 20081 s-au majorat cu 9 la sută faţă de anul 

2007 şi au constituit 126,3 milioane lei, fiind în creştere permanentă începând cu anul 2001 

(16,3 milioane lei), astfel înregistrând un indice de majorare de circa 8 ori timp de 8 ani. 

Figura 3. Dinamica acumulărilor mijloacelor la fondurile de susţinere socială a populaţiei 
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Sursa: Rapoartele anuale ale Ministerului Finanţelor, Rapoartele Fondului republican şi fondurilor locale 

Veniturile fondurilor locale depind în mare măsură de transferurile din Fondul republican, 

care constituie în medie 60 la sută şi variază între 15,4 şi 87,8 la sută în diferite raioane.  

Figura 4. Ponderea transferurilor în veniturile fondurilor locale de susţinere a populaţiei, 
2008, milioane lei 
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1 Raportul social pentru anul 2008 nu prezintă mai multe detalii referitor la partea de venituri ale fondurilor. Din aceasta 
cauză datele din tabelul 1 sunt descifrate numai pentru doi ani. Datele generale, inclusiv si pentru anul 2008, sunt incluse 
în figura 3. 
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În perioada anului 2008, veniturile au constituit 126,3 lei, sau 101,0% faţă de suma 

planificată. Transferurilor din Fondul republican le-au revenit în medie 59 la sută, sau 74,5 

milioane lei, care în aspectul fondurilor locale variază între 10,9 la sută pentru municipiul 

Chişinău şi 80 la sută pentru raionul Cahul. 

În conformitate cu modificările şi completările operate la Legea nr.827-XIV, în vigoare din 

17 august 2007, sursa de bază a fondurilor este constituită din transferurile lunare efectuate 

de către persoana juridică, care prestează servicii de telefonie mobilă în mărime de 2,5 la 

sută din venitul obţinut din vânzările aferente acestor servicii. În urma acestor modificări2 

presiunea fiscală asupra agenţilor economici s-a majorat. Astfel, în perioada anului 2006, 

cuantumul acestor plăţi în totalul veniturilor din vânzări ale celor doi agenţi economici-

plătitori activi pe piaţa din Republica Moldova varia de la 2,8 la 3,2 la sută, iar în 6 luni ale 

anului 2007 – de la 3,1 la 3,7 la sută.  

Una din sursele de bază în anul 2008, 34 la sută ale fondurilor locale, o constituia alocaţia în 

cuantum de 1% din mijloacele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (în continuare – 

UAT). Drept bază de calcul se utilizează partea de cheltuieli aprobată iniţial de către UAT şi 

care nu se modifică concomitent cu rectificarea bugetului. Chiar şi în aceste condiţii, 

cuantumul de 1% din mijloacele bugetelor UAT nu se respectă de autorităţile administraţiei 

publice locale. Astfel, cuantumul stabilit pentru anii 2006-2007 pentru fonduri locale variază 

între 0,36 şi 0,93 la sută din volumul cheltuielilor bugetelor UAT, aprobate iniţial. În anul 

2006, alocaţiile transferate fondurilor locale din bugetele UAT au constituit în total 25,1 

milioane lei, formând un cuantum mediu pe ţară din volumul aprobat al cheltuielilor 

bugetelor UAT de 0,76 la sută, iar din cele precizate de 0,47 la sută. Analogic, pentru anul 

2008, acest cuantum a constituit 42,9 milioane lei constituind 0,70 la sută din nivelul aprobat 

, iar din cele precizate doar 0,63 la sută. 

Explicaţii pentru nerespectarea cuantumului de 1% pot fi considerate (i) soldurile neutilizate 

din conturile fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, şi (ii) insuficienţa 

mijloacelor financiare în bugetele locale. 
                                                   
2 Până la modificarea Legii 827-XIV, transferurile se calculau reieşind din plata lunară suplimentară obligatorie de 
abonament în cuantum echivalent cu 2 dolari SUA, încasată de la beneficiarii de telefoane mobile şi servicii de 
comunicaţii GSM. 
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Figura 5. Veniturile fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, 2008 
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Sursa: Rapoartele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a 
populaţiei 

În totalul veniturilor executate ale fondurilor locale, transferurilor obţinute din plata 

suplimentară obligatorie în mărime de 0,1% din suma achitată la cumpărarea valutei străine 

de către persoanele fizice contra mijloacelor băneşti în numerar la casele de schimb valutar 

(în continuare – CSV) le revine o pondere de 6,8% în anul 2006 şi de 6,9% – în anul 2008.  

Printre măsurile ce ar contribui la sporirea colectării veniturilor din această sursă pot fi 

menţionate următoarele: 

 Asigurarea respectării termenelor de transferare a plăţilor de către CSV, care au 

încălcat prevederile pct.31 şi pct.32 din Regulamentul privind distribuirea ajutorului 

material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a 

populaţiei şi modul de încasare a plăţilor suplimentare în aceste fonduri, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.1083. 

 Asigurarea respectării de către CSV a termenului de efectuare a transferului de 

mijloace. De exemplu în municipiul Chişinău acest termen a fost depăşit de la 3 până 
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la 77 de zile. Cazuri de nerespectare a acestor prevederi au fost stabilite şi în raioanele 

Teleneşti, Cantemir şi Căuşeni.3. 

 Asigurarea transferării în fondurile locale a mijloacelor încasate ca plăţi suplimentare 

obligatorii de către toate CSV care au efectuat operaţiuni de schimb valutar. De 

exemplu în Chişinău acestea au fost de 350,5 mii lei în 9 luni ale anului 2007. 

În concluzie putem menţiona că partea de venituri a fondurilor locale şi cel republican este 

în creştere şi este în dependenţă directă de bugetul APL şi cifra de afaceri a caselor de 

schimb valutar şi a prestatorilor de servicii de telefonie mobilă. Ponderea transferurilor de la 

fondul republican spre fondurile locale de susţinere socială a populaţiei este menţinută 

constantă deşi ea este diferită pentru fiecare din raioanele tării. Fluxul de mijloace în fonduri 

este foarte dependent de factorul de respectare a termenilor de transferare a sumelor de către 

agenţii economici. 

                                                   
3 Raportul asupra formării şi utilizării mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a 
populaţiei în perioada anului 2006 şi 9 luni ale anului 2007, Hotărârea Curţii de Conturi nr. 5 din 21.02.2008 
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Cheltuielile fondurilor de susţinere socială a populaţiei  

Executarea de ansamblu a cheltuielilor Fondului republican şi fondurilor locale, în aspectul 

destinaţiilor preconizate, pe anul 2006 şi anul 2008, se prezintă în tabelul ce urmează: 

Tabelul 2. Dinamica cheltuielilor fondurilor de susţinere socială a populaţiei, mii lei 

Anul 2006 Anul 2008 

prevăzut executat prevăzut Executat 

Nr. 

d/o 

Denumirea cheltuielilor 

(mii lei) (mii lei) (%)  (mii lei)  (mii lei) (%) 

 TOTAL 89836,8 88944,8 99,0 127708,9 126913,1 99,4 

1. Inclusiv:Ajutoare materiale acordate 

populaţiei 

85904,1 85290,2 99,3 122371,4 121955,6 99,7 

Finanţarea cantinelor de ajutor social  1707,3 1663,5 97,4 2724,6 2528,6 92,7 2. 

(inclusiv din mijloacele Fondului 

republican) 

458,5 468,5 102,2 296,6 321,3 108,3 

3. Alte cheltuieli (servicii ale Î.S. "Poşta 

Moldovei") 

100,9 84,1 83,3 698,8 572,7 81,9 

4. Întreţinerea direcţiilor executive 2124,5 1907,0 89,8 1914,1 1856,2 97,0 

 Soldul mijloacelor la începutul anului x 2047,3 x x 2213,9 x 

 Soldul mijloacelor la sfârşitul perioadei de 

gestiune 

x 1784,1 x x 1572,9 x 

Sursă: Rapoartele Fondului republican şi fondurilor locale pentru perioadele de gestiune 2006 şi 2008 

Executarea pe ansamblu a cheltuielilor Fondului republican şi fondurilor locale a constituit 

faţă de prevederile planificate 99,4% (vezi tabelul 2) în anul 2008. Neexecutarea 

cheltuielilor în mărimile preconizate, încasarea veniturilor peste prevederile aprobate şi 

suma mijloacelor neutilizate din soldul înregistrat la începutul anului au condiţionat 

formarea soldurilor disponibile la sfârşitul anului 2008 în sumă de 1572,9 mii lei. Asemenea 

solduri mari nu sunt bine privite în sistemul bugetar şi vorbesc de activitatea ineficientă a  

gestionării mijloacelor publice. 

Cea mai mare pondere în cheltuielile fondurilor o constituie cheltuielile pentru ajutoare 

materiale, circa 96 la sută din cheltuieli. Ajutoarele materiale acordate în anii 2006-2008 din 
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Fondul republican şi fondurile locale, grupate sub aspectul tipurilor ajutoarelor solicitate, se 

prezintă în tabelul de mai jos. 

Tabelul 3. Tipul ajutoarelor materiale solicitate 

Anul 2006 Anul 2007  Anul 2008  Tipul ajutoarelor 
nr. de 
ajut. 

suma 
(mil. 
lei) 

în 
mediu 

(lei) 

nr. de 
ajut. 

suma 
(mil. lei) 

în mediu 
(lei) 

nr. de 
ajut. 

suma 
(mil. lei) 

în 
mediu 

(lei) 
Pentru procurarea 
produselor alimentare şi 
mărfurilor de strictă 
necesitate 

197082 54,5 276,5 249564 67,7 271,3 238311 82,1 344,7 

Pentru achitarea parţială a 
serviciilor medicale, 
procurarea medicamentelor 
şi articolelor protetico-
ortopedice 

73807 29,3 397,2 89281 39,5 442,9 74064 41,1 554,4 

În alte scopuri 3934 1,5 375,0 1479 1,4 946,6 4502 2,9 652,6 
TOTAL: 301861 85290,2 282,5 340324 108,6 319,2 316877 126,1 398,0 

 Sursă: Raportul Social Anual 
 

   

Datele tabelului arată că predomină ajutoarele materiale care au fost acordate pentru 

procurarea produselor alimentare şi mărfurilor de strictă necesitate, acestora revenindu-le în 

totalul ajutoarelor 63,9% în anul 2006 până la 65,1% – în anul 2008. Se atestă o creştere cu 

115,5 lei a mărimii medii a unui ajutor acordat în perioada anului 2008, ceea ce constituie cu 

41% mai mult faţă de mărimea medie formată în anul 2006.  

Figura 6. Dinamica cuantumului mediu al ajutoarelor materiale acordate în anii 2001-2008, lei 
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Sursă: Raportul Social Anual 
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În figura 6 putem urmări dinamica cuantumului mediu al ajutoarelor materiale acordate în 

anii 2001-2008. După cum se vede cuantumul a crescut de la 50 lei până la 400 lei pentru un 

beneficiar. 

După categoriile de beneficiari, ajutoarele materiale distribuite din Fondul republican şi 

fondurile locale în anul 2006 şi anul 2008 sunt prezentate în tabelul 4 de mai jos. 

Tabelul 4. Ajutoarele pe categorii de beneficiari 

Anul 2006 Anul 2008 Nr. 

d/o 

Categoriile de 

beneficiari nr. de 

ajut. 

num. 

benefi- 

ciarilor 

suma  

(mii lei) 

mărimea 

medie  

(lei) 

nr. de 

ajut. 

num. 

benefi- 

ciarilor 

suma  

(mii lei) 

mărimea 

medie 

 (lei) 

1. Pensionari 208772 204808 56243,45 269,40 208772 204808 56243,45 269,40 

2. Persoane inapte de muncă 12071 12067 5292,95 438,48 12071 12067 5292,95 438,48 

3. Familii cu copii 65983 64393 18362,8 278,30 65983 64393 18362,8 278,30 

4. Alte categorii de 

persoane 

15035 15016 5391,0 358,56 15035 15016 5391,0 358,56 

 TOTAL: 301861 296284 85290,2 282,55 301861 296284 85290,2 282,55 

 Sursă: Rapoartele sociale anuale 

Analiza datelor din tabelul de mai sus demonstrează că ponderea cea mai mare în numărul 

total al beneficiarilor de ajutoare revine pensionarilor (69,1 la sută). Familiile cu copii 

reprezintă 21,7 la sută din numărul beneficiarilor. Deşi ponderea pensionarilor este cea mai 

mare, mărimea medie a ajutorului în bani este cea mai mică şi constituie 269.40 lei. Suma 

indemnizaţiei este mai mare pentru persoanele inapte de muncă. Acest fapt se explică prin 

nivelul mic al sumei alocaţiilor de stat acordate acestor categorii ale populaţiei. De 

asemenea, este necesar de menţionat că mărimea medie pentru fiecare categorie de 

beneficiari este neschimbată pe parcursul ultimilor trei ani.  

În concluzie putem menţiona că partea de cheltuieli creşte direct proporţional veniturilor 

acumulate. Suma medie a ajutoarelor materiale rămâne neschimbată, numărul beneficiarilor 

majorându-se. Au crescut dublu cheltuielile pentru cantine sociale. În acelaşi timp 

cheltuielile administrative se micşorează. 
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CONCLUZII 

1. Potrivit datelor analizate, raportului Direcţiei executive a Fondului republican, mijloacele 

din Fondul republican, în temeiul deciziilor Consiliului de administraţie, în anul 2008 au 

fost distribuite pentru:  

A. finanţarea suplimentară a programelor cu destinaţie specială privind susţinerea 

materială a păturilor socialmente vulnerabile la nivel teritorial, prin intermediul 

fondurilor locale, în sumă de 31,1 milioane lei (faţă de 27,6 milioane lei în anul 

2007); 

B. subvenţionarea fondurilor locale pentru acordarea curentă a ajutoarelor materiale 

persoanelor defavorizate şi alimentarea în cantinele de ajutor social din teritoriu în 

sumă de 43,2 milioane lei. Din subvenţiile alocate fondurilor locale au fost acordate 

ajutoare materiale unice în cuantum de 5000 lei pentru fiecare din cele 59 persoane 

longevive care au împlinit vîrsta de 100 ani şi peste, precum şi invalizilor şi 

familiilor participanţilor căzuţi în războiul din Afganistan, conflictul armat de pe 

Nistru şi participanţilor la lucrările de lichidare a consecinţelor catastrofei de la 

Cernobîl – în cuantum de 500 lei; 

C. acordarea ajutoarelor materiale nemijlocit beneficiarilor în sumă de 47,6 milioane 

lei. 

2. Acordarea ajutoarelor materiale prin intermediul programelor cu destinaţie 

specială în baza principiului categorial de beneficiari de prestaţii de asistenţă socială, dar 

nu în baza evaluării situaţiei materiale, sociale şi a necesităţilor specifice ale 

beneficiarilor (punctul A), condiţionează nerespectarea principiului de bază în ceea ce 

priveşte distribuirea mijloacelor fondurilor pentru acordarea de ajutor material familiilor 

afectate de sărăcie în cea mai mare măsură, precum şi exclude aplicarea modului 

regulamentar de acordare a ajutorului material. Deşi ponderea acestora s-a micşorat 

comparativ cu anul 2006 (41,0% în anul 2006 şi 25,5% – în anul 2008), utilizarea 

mijloacelor cu destinaţie specială este o dezagregare a mijloacelor în alt scop, decât cel 

definit în legislaţie ce în consecinţă reprezintă o încălcare a cadrului legal. 
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3. Nestabilirea de către Consiliul de administraţie al Fondului republican a regulilor şi 

procedurilor de fundamentare a costurilor programelor cu destinaţie specială, 

modul de evidenţă separată a executării, raportării mijloacelor transferate şi utilizate de 

fondurile locale în aspectul acestor programe după categorii şi scopurile acordării de 

ajutoare beneficiarilor duce la dificultăţi în monitorizarea cheltuielilor şi analiza 

calitativă a acestor indicatori. 

4. Dat fiind faptul că nu este stabilită o modalitate clară de determinare a costurilor 

programelor cu destinaţie specială din mijloacele Fondului republican şi ale fondurilor 

locale, mărimea medie a unui ajutor acordat în cadrul acestora variază de la 100,0 lei 

pînă la 650,0 lei în dependenţă de UAT. 

5. Acordarea de ajutoare materiale nemijlocit din Fondul republican în modul stabilit pentru 

fondurile locale, precum stipulează pct.19 din Regulamentul aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.1083, condiţionează nerespectarea prevederii referitor la modul de 

acordare a ajutorului material cetăţenilor la locul de trai al acestora. Din Fondul 

republican pot obţine ajutor material beneficiari din toate localităţile ţării, însă persoanele 

cu locul de trai în municipiul Chişinău şi cele din localităţile din apropierea municipiului 

dispun de avantaje teritoriale. Persoanele mai uşor se deplasează la Chişinău (distanţele 

sunt mai mici şi deplasarea costă mai ieftin). 

6. Lipsa modului de interconexiune între Fondul republican şi cele locale la acordarea 

ajutoarelor are efectul de acordare repetată a ajutoarelor unora şi aceloraşi persoane, 

până la expirarea termenului de 11 luni de la data primirii ajutorului. În cadrul 

verificărilor la Direcţia executivă a Fondului republican s-au constatat asemenea cazuri: 

în anul 2006 – la 27 de persoane şi în 9 luni ale anului 2007 – la 33, numărul ajutoarelor 

variind de la 2 pînă la 4, acestea fiind în diferite mărimi (concluzii din raportul asupra 

formării şi utilizării mijloacelor Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere 

socială a populaţiei în perioada anului 2006 şi 9 luni ale anului 2007, Hotărârea Curţii de 

Conturi nr. 5 din 21.02.2008). 

7. Un impact negativ asupra veridicităţii datelor, prin care se confirmă starea socială şi 

materială a solicitantului, luată drept temei pentru acordarea ajutorului material, are lipsa 
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criteriilor de determinare a gradului de vulnerabilitate sau gravitate a situaţiei 

materiale sau sociale, datelor privind familiile socialmente vulnerabile, inexistenţa unor 

interconexiuni de verificare a circumstanţelor reflectate în ancheta socială. Mărimea 

ajutoarelor materiale distribuite în perioada anului 2006 -2008 variază de la 300 lei pînă 

la 5000 lei (în unele cazuri au fost acordate 6000 lei şi 10000 lei). Aceste diferenţe 

denotă faptul că din fondurile de susţinere socială a populaţiei sunt acordate ajutoare 

pentru achitarea tratamentului costisitor, înmormîntări, măsuri foarte costisitoare. 

Ancheta socială nu poate argumenta economic sumele care se achită: unele mai mari 

altele mai mici.  

Modul de completare a formularului anchetei sociale şi modul de confirmare a 

venitului membrilor familiei solicitantului afectează decizia privind acordarea 

ajutorului. Este necesar de menţionat că odată cu aprobarea legii 133-XVI din 13 iunie 

2008 privind ajutorul social (vezi Boxa 1) se face o confuzie în rândurile beneficiarilor 

vizavi de regulile privind solicitarea ajutorului social, completarea formularului de 

solicitare a ajutorului social, destinaţia acestuia. 

8. Cu părere de rău tipurile de raportare nu prevăd dezagregarea mijloacelor pentru 

programe cu destinaţie specială. De asemenea această informaţie nu este subiect al 

Raportului Social anual. Informaţia a fost disponibilă numai în raportul de audit al Curţii 

de Conturi. Luând în considerare că auditul Curţii Constituţionale este tematic, nu 

întotdeauna asemenea cazuri pot fi elucidate şi disponibile publicului larg. 

Rezultatele chestionării au identificat următoarele concluzii: 

9. Opinia funcţionarilor - Necesitatea existenţei fondurilor locale de susţinere socială a 

populaţiei a fost argumentată în fiecare din direcţiile de asistenţă socială vizitate. Aceeaşi 

opinie a fost exprimată şi de conducerea MMPSF. Deşi există scopuri bine determinate 

din an în an pentru care se utilizează  mijloacele fondurilor, acesta este foarte util în 

situaţii excepţionale, când deciziile trebuie să fie luate în regim de urgenţă fără a 

parcurge toate etapele de modificare a legii bugetului de stat sau a Deciziei Consiliului 

Raional, care sunt mult mai lungi şi durează în timp. 
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10. Opinia beneficiarilor referitor la acest tip de ajutor social a fost mai mult sau mai puţin 

unanimă: orice ajutor este binevenit. 

11. La întrebarea ”De la cine aţi aflat despre aşa tip de ajutor?” toate persoanele 

intervievate au răspuns că obţin această informaţie de la primărie. Totodată, alte studii în 

domeniu4 constată că ”... lipsa de informare şi acces la informaţia relevantă, uneori chiar 

şi dezinformarea, este considerată o problemă şi un impediment cheie, în special pentru 

locuitorii localităţilor rurale; participanţii din localităţile urbane de toate categoriile sunt 

mai bine informaţi. Această lipsă de cunoştinţe despre drepturi este complementată de 

neglijenţa, indiferenţa şi uneori ostilitatea excepţională a personalului instituţional. ” 

12. La întrebarea ”Cât de des Vă adresaţi după ajutor în bani?” răspunsul unanim al celor 

intervievaţi a fost că se adresează după necesitate. Totodată respondenţii au constatat că 

ajutorul îl primesc rar, nu mai des de o dată pe an şi în sume mici. Respondenţii au 

sugerat unanim că ar fi mai util dacă sumele date ar fi plătite pentru o perioadă mai 

îndelungată (Anexa 4). 

13. La întrebarea ”cine merită să primească asemenea ajutor de la stat?” răspunsul unanim a 

fost că cei săraci. Este foarte interesant cum se percepe sărăcia în rândul persoanelor 

vulnerabile. O asemenea divizare a fost bine prezentată în studiul OPM/EveryChild 

Moldova menţionat mai sus privind analiza beneficiarilor de servicii sociale. Există  

„Săracii care nu merită”, inclusiv alcoolicii şi boschetarii, care sunt percepuţi nu ca 

victime, ci ca făuritorii propriei lor decăderi, care nu merită compasiune sau sprijin. Lor 

li se incriminează faptul că ei nu încearcă să-şi îmbunătăţească viaţa şi că doresc „totul 

gratis”. Mai există şi „Săracii care merită”, un grup despre care se consideră că nu a ajuns 

în sărăcie din vina sa. Aceştia sunt persoanele în etate şi cu dezabilităţi care nu primesc 

sprijin din partea familiei sau remitenţe de la rude de peste hotare. Se considera pe larg 

că ei merită cel mai mult susţinere din partea statului. 

 

 

                                                   
4 Evaluarea beneficiarilor, studiu efectuat de OPM/ EveryChild Moldova, 2008, 
http://mpsfc.gov.md/md/studii/ 
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RECOMANDĂRI 

I. De ordin instituţional – modificarea cadrului normativ. 

1) În rândul prestatorilor de servicii sociale există discuţii privind utilizarea mijloacelor 

FSSP pentru finanţarea serviciilor sociale. În unele raioane, inclusiv Ungheni şi 

Cahul, mijloacele fondurilor sunt utilizate pentru suport familial, tip de serviciu social 

care necesită şi sprijin în bani a familiei în situaţie de risc. Includerea în Hotărârea 

Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 privind punerea în aplicare a Legii 

Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei a 

prevederilor potrivit cărora mijloacele fondurilor menţionate să fie utilizate şi 

pentru servicii sociale, în special pentru copiii care sunt integraţi în familii din 

sistemul rezidenţial, ar face posibilă rezolvarea parţială a problemei cheltuielilor 

tranzitorii pentru sistemul de protecţie a copilului. 

2) Modificarea HG 1083 şi a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de 

susţinere a populaţiei, care să permită utilizarea mijloacelor FSSP pentru programe 

sociale concrete şi care să fie aprobate în legea bugetului anual. Această modificare 

nu neapărat ar implica includerea mai multor programe. Fiecare an bugetar ar putea 

avea programul său prioritar, al cărui mijloace să fie distribuite în baza aplicaţiilor 

pregătite de către APL, sau sectorul non guvernamental. În acest sens, FSSP va fi o 

sursă adăugătoare la implementarea strategiilor sociale existente (ex. 

Dezinstituţionalizarea copiilor, dezvoltarea sistemului unic de servicii sociale, etc.) 

II. De ordin administrativ – îmbunătăţirea rapoartelor. 

1) Analiza rapoartelor privind utilizarea mijloacelor FSSP care se produc în prezent a 

evidenţiat necesitatea de a elucida mai multă informaţie financiară despre utilizarea 

mijloacelor pentru programe speciale, care în majoritatea cazurilor sunt utilizate în 

scopuri electorale. În acest sens se propune de a include un compartiment 

adăugător pentru prezentarea acestei informaţii în tipologia existentă de raportare.  

2) De asemenea această propunere este oportună în contextul elaborării bugetului în 

bază de pe programe. Se cunoaşte tendinţa sistemului bugetar în Republica Moldova 
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de a trece complet începând cu anul 2013 la elaborarea bugetului de stat în bază de 

programe bugetare. Ţinând cont de faptul că cea mai mare parte a bugetului FSSP 

locale este formată din transferurile de la Fondul republican, ar fi oportună 

monitorizarea bugetului sub formă de program cu indicatori de performanţă bine 

identificaţi. 
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ANEXE 

Anexa 1. Metodologia 

În metodologia studiului au fost utilizate metode şi tehnici recomandate pentru procesul 

de monitorizare şi evaluare.  

Studiul în cauză se axează pe monitorizarea bugetului, a veniturilor şi cheltuielilor. S-a 

efectuat analiza a mijloacelor acumulate în fondurile republican şi locale de susţinere 

socială a populaţiei. Faptul că mijloacele şi cheltuielile acestor fonduri sunt parte 

componentă a bugetului public naţional, serveşte drept motiv de a efectua o asemenea 

analiză în vederea elaborării soluţiilor celor mai potrivite de îmbunătăţire a politicii de 

susţinere socială (materială şi/sau în servicii) a persoanelor socialmente vulnerabile aflate 

în situaţii de risc.  

În procesul elaborării studiului s-a recurs la următoarele metode şi tehnici: 

i) Evaluarea din oficiu– s-au examinat procedurile legale de elaborare a părţii de 

venituri şi cheltuieli ale fondurilor de stat şi locale. Au fost revizuite cadrul 

normativ-legal existent (legi şi hotărâri de Guvern). Au fost supuse analizei 

comparative rapoartele anuale privind executarea bugetului Fondului republican 

de susţinere socială a populaţiei. S-au studiat rapoartele sociale elaborate de către 

MPSFC, pentru anii 2004-2008. 

Raportarea privind distribuirea ajutoarelor financiare (exemplu în anexa 3) este 

unificată pentru toată ţara, inclusiv şi pentru UTA Găgăuzia. Pentru analiza 

cheltuielilor fondurilor locale s-a utilizat anume acest format. El conţine atât 

informaţie cantitativă cât şi cea  calitativă. Informaţia cantitativă ne oferă date privind 

numărul de ajutoare, numărul de beneficiari şi suma de cheltuieli. Informaţia 

calitativă oferă datele privind mărimea medie a plăţilor pentru fiecare tip de 

beneficiar şi pentru fiecare tip de ajutor financiar. O rubrică separată prezintă 

informaţia despre cheltuielile ce ţin de cantinele sociale, care preponderent sunt 

finanţate din mijloacele fondurilor. 
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ii) Studiul de caz – s-a recurs la analiza detaliilor pentru cinci raioane. Analiza 

bugetelor fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei s-a efectuat în baza 

datelor colectate în teritorii.  

Selectarea raioanelor ce urmau să fie vizitate s-a efectuat în urma analizei 

rapoartelor anuale pentru anul 2008 pentru fiecare raion în parte (vezi totalizarea 

datelor în anexa 1). Indicatorii analizaţi au fost (i) suma veniturilor acumulate la 

bugetul fondului, (ii) acoperirea a mai multor tipuri de plăţi către populaţie, (iii) 

plăţile către Poşta Moldovei şi Banca de Economii, care sunt direct proporţionale 

ajutoarelor transferate populaţiei. Raioanele Orhei, Ungheni şi Hînceşti au fost 

selectate ca unele din cele fruntaşe la acest capitol. Raioanele Căuşeni şi Ştefan-

Vodă reprezintă UAT cu bugete mai modeste. 

iii) Compilarea informaţiei şi pregătirea raportului. Datorită faptului că bugetul în 

Moldova este elaborat în bază de resurse şi mai puţin în bază de rezultate a fost 

necesar de a elabora unii indicatori de performanţă care vor fi aplicaţi asupra 

rezultatelor anuale: tipurile de plăţi care pot fi acordate din contul mijloacelor 

acumulate la aceste fonduri extrabugetare,  beneficiarii şi sumele acordate, 

periodicitatea acordării acestora, suma medie pe tip de plată. 

iv) Efectuarea interviurilor. Chestionarea a avut ca scop evaluarea necesităţii şi 

eficienţei plăţilor sociale efectuate din contul mijloacelor fondurilor de susţinere 

socială a populaţiei. Prin intermediul acesteia a fost identificată perceperea 

beneficiarilor privind suma ajutorului, periodicitatea acordării acestuia şi utilitatea 

pentru îmbunătăţirea situaţiei.  

Pentru a efectua chestionarea s-a analizat ancheta socială, aprobată conform 

Hotărârii Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 (vezi anexa 2) şi formularele 

de raportare către Direcţia executivă a Fondului republican. În urma analizei, s-a 

decis de a utiliza formatul rapoartelor anuale, pentru a verifica veridicitatea 

informaţiei pentru doi ani bugetari 2007-2008 şi un mic chestionar. In chestionar 

au fost incluse  opt întrebări, care ar putea fi tratate ca indicatori de performanţă, 6 

fiind întrebări închise şi 2 întrebări deschise. 
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Pentru verificarea mulţumirii beneficiarilor faţă de suma ajutorului bănesc primit 

din fondurile locale de asistenţă socială, au fost chestionaţi câte 5 beneficiari în 

fiecare secţie de asistenţă socială din raioanele selectate (vezi anexa 4). De 

asemenea, şi angajaţii secţiilor de asistenţă socială au fost rugaţi să-şi exprime  

părerea referitor la distribuirea ajutoarelor financiare. 
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Anexa 2. Totalizarea executării fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, mii lei 
 

  Venituri 

Alocaţii 
din 

bugetul 
UAT 

Transfer
uri din 
Fondul 
republic

an 

Transf 
de la 

case de 
chimb 
valutar 

Alte Cheltuiel
i 

Produse 
alimenta

re si 
mărfuri 
strict 

necesare 

Servicii 
medicale Alte Cantine 

Poşta 
Mold
ovei 

si 
Banca 

de 
Econo

mii 
30. Anenii Noi 2 804.6 1 097.7 1 610.5 95.4 1.0 2 789.0 1 878.8 840.0 13.5 36.0 20.7 
31. Basarabeasca 1 020.2 410.2 594.8 15.2  1 018.5 662.2 353.6 2.7   
32. Briceni 3 939.5 914.5 2 966.8 58.2  3 932.7 2 849.6 889.2 44.3 149.6  
34  Cahul 3 983.8 700.0 3 147.8 136.0  3 897.6 2 207.0 1 521.1  145.4 24.1 
36  Cantemir 2 302.3 879.0 1 394.2 29.1  2 300.2 774.7 850.3 515.4 142.5 17.3 
38  Calarasi 3 048.8 973.0 2 051.5 24.3  3 048.2 2 361.0 673.3   13.9 
40  Causeni 3 209.7 1 210.7 1 920.1 78.9  3 197.6 2 512.2 624.6 34.0  26.8 
44  Cimislia 2 168.0 821.6 1 329.5 16.9  2 166.9 1 584.5 487.3  78.5 16.6 
48  Criuleni 2 839.1 960.3 1 852.8 26.0  2 831.2 1 957.3 774.1 81.7  18.1 
50  Donduseni 2 320.5 548.0 1 749.4 23.1  2 319.8 1 957.2 340.6  22.0  
52  Drochia 4 058.7 900.0 3 085.2 64.0 9.5 4 058.1 1 254.1 2 800.0 4.0   
53  Dubasari 1 799.2 988.8 797.3 13.1  1 826.6 1 643.7 158.9  24.0  
55  Edinet 4 164.8 984.0 3 103.1 77.7  4 134.3 2 671.8 1 429.1 25.3  8.1 
57  Falesti 3 664.5 1 201.0 2 403.6 59.9  3 673.3 1 792.9 1 817.5  34.0 28.9 
59  Floresti 3 744.1 1 000.0 2 694.9 49.2  3 747.0 2 249.5 1 387.6 77.0  32.9 
61  Glodeni 2 562.2 766.5 1 773.9 21.8  2 563.1 2 158.7 321.6 50.6 12.0 20.2 
65  Hincesti 4 766.9 1 613.4 3 051.3 102.2  4 754.2 2 825.4 1 693.5 199.3  36.0 
67  Ialoveni 3 215.5 1 227.5 1 949.6 38.4  3 215.0 2 061.2 1 075.8  78.0  
69  Leova 1 802.5 648.1 1 120.7 33.7  1 734.4 880.0 784.2 29.7 40.5  
71  Nisporeni 2 673.0 920.3 1 727.2 25.5  2 672.7 2 383.0 286.0   3.7 
72  Ocnita 2 409.9 628.6 1 745.1 36.2  2 397.6 950.0 1 373.7  73.9  
74  Orhei 4 632.4 1 060.0 3 349.8 222.6  4 608.7 3 145.8 1 417.2   45.7 
76  Rezina 1 983.0 690.6 1 256.5 35.9  1 982.8 1 389.2 385.7 92.1 100.0 15.8 
79  Riscani 3 228.5 885.0 2 315.6 27.9  3 225.6 1 400.0 1 825.6    
81  Singerei 3 819.1 1 094.8 2 691.9 32.4  3 790.0 2 523.4 1 225.6 10.9  30.1 
84  Soroca 4 489.2 1 281.1 3 162.9 45.2  4 488.7 2 478.8 1 770.9  226.0 13.0 
86  Straseni 3 314.2 1 138.8 2 139.0 36.4  3 307.5 2 211.1 958.5 36.3 66.0 35.6 
88  Soldanesti 2 100.7 572.8 1 490.2 37.7  2 077.2 1 140.8 828.9 33.7 57.4 16.4 
89  Stefan Voda 2 787.9 1 016.8 1 711.4 47.3 12.4 2 771.5 1 360.7 1 254.6 27.1 108.0 21.1 
91  Taraclia 1 541.1 560.3 932.5 48.3  1 507.3 723.5 751.2 8.6 24.0  
93  Telenesti 3 323.1 1 014.2 2 287.7 21.2  3 310.3 2 467.8 770.8 45.4  26.3 
95  Ungheni 4 323.0 1 487.7 2 731.0 104.3  4 333.6 2 531.4 1 594.0 36.6 130.0 41.6 
1  Chisinau 17 860.6 9 501.4 1 942.0 6 417.2  18 909.4 14 594.7 1 742.1 2 512.8  59.8 
12  Balti 4 699.2 1 662.7 2 538.3 479.5 18.7 4 660.2 2 031.2 1 219.7 462.5 946.8  
43. UTA 
Gagauzia 5 672.3 1 568.0 3 930.0 174.3  5 662.3 2 262.5 3 074.8 325.0   

Total: 
126272.

1 42 927.4 74 548.1 8 755.0 41.6 126913.1 79 875.7 39 301.6 4668.5 2494.6 572.7 
 
Sursa: Raportul Direcţiei executive a Fondului republican de pe lângă MMPSF, anul 2008 
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Anexa 3. Exemplu Ancheta Socială 
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Anexa 4. Exemplu de raport privind distribuirea ajutoarelor financiare 
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Anexa 5. Chestionarul pentru beneficiari 

1. De la cine aţi aflat despre ajutorul în bani? 
a. Primărie   25 respondenţi 
b. Asistent social  - 
c. Lucrător social  - 

2. Cât de des Vă adresaţi după ajutor? 

___Când am nevoie de ajutor______________________________________ 

3. Primiţi ajutor de câte ori Vă adresaţi? 

Da  Nu 
1  24 

4. Cât de des primiţi ajutorul? 

___O dată în an__________________________________________________ 

5. Este suma suficientă pentru a Vă rezolva problema? 

Da  Nu 
0  25 

6. Doriţi să primiţi o sumă mai mare? 

Da  Nu 
25  0 

7. Dacă ”Da” cât de des? 
a. 3 luni la rând nici unul 

b. 6 luni la rând 3 respondenţi 

c. 1 an întreg  7 respondenţi 

d. Întotdeauna  15 respondenţi 

8. Cine merită să primească ajutor? 

___Cei săraci şi cei care au nevoie de ajutor – 25 respondenţi____________ 


