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Cuvânt de salut

Procesul intens de îmbătrânire demografică, caracteristic Republicii Moldova şi aso-
ciat cu schimbările din toate sferele vieţii sociale şi economice, afectează în egală 
măsură interesele atât ale persoanelor în etate, cât şi ale societăţii în ansamblu.

Acest proces obligă autorităţile de toate nivelurile să ţină cont de componentele poli-
tice, economice, sociale şi culturale ale calităţii vieţii persoanelor vârstnice în procesul de 
adoptare a deciziilor. Dar concentrarea exclusivă a atenţiei asupra problemelor sociale izolate 
aferente îmbătrânirii populaţiei, prin excluderea lor din contextul general, creează impedi-
mente majore în formularea şi realizarea unei strategii adecvate privind îmbătrânirea activă.

Pe termen lung, în lipsa unor politici sociale şi demografice eficiente, experţii ONU pro-
gnozează schimbări semnificative în structura populaţiei, care vor influenţa dezvoltarea 
economică şi vor genera noi provocări şi probleme în adaptarea societăţii la îmbătrânire.

Problema-cheie constă în eficienţa, promptitudinea şi calitatea deciziilor politice cu 
privire la îmbătrânirea populaţiei, care trebuie să se bazeze pe informaţii obiective, ştiin-
ţific argumentate. În prezent, ţara deocamdată nu este pregătită să facă faţă provocărilor 
îmbătrânirii. Cel mai mult îngrijorează insuficienţa cunoştinţelor specifice şi a viziunii inte-
grate asupra tuturor aspectelor îmbătrânirii. 

Prezenta cercetare vine să acopere golurile existente şi a fost proiectată anume pentru 
a obţine informaţii obiective cu privire la situaţia populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste din 
Republica Moldova, necesităţile şi posibilităţile lor, necesară pentru o abordare cuprinză-
toare a perspectivei de îmbătrânire.

Cum va face faţă Republica Moldova viitoarelor probleme de îmbătrânire? Care sunt 
cele mai bune modalităţi de prioritizare a acţiunilor? Cum să fie partajate şi în ce direcţii să 
fie orientate resursele limitate ale ţării noastre, aflate la etapa tranziţiei economice? Mâine 
va fi mai dificil decât astăzi să găsim răspunsuri la aceste întrebări. De aceea, este necesar 
să acţionăm imediat, chiar începând cu astăzi.

În prezent, politica statului vizând populaţia în vârstă are o direcţionare limitată - men-
ţinerea condiţiilor de existenţă a bătrânilor la nivelul supravieţuirii. Totodată, problemele 
bătrânilor sunt multiaspectuale şi pentru ameliorarea calităţii vieţii lor abordarea trebuie 
să fie complexă.

Prin urmare, studiul contribuie la înţelegerea unor aspecte noi ale îmbătrânirii, are 
drept scop recomandarea acţiunilor pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii la vârste înainta-
te, reducerea inegalităţii şi crearea garanţiilor că dezvoltarea societăţii şi a individului va 
fi asigurată cu resursele necesare. De asemenea, cercetarea contribuie la o mai bună în-
ţelegere a unor aspecte importante, cum sunt: situaţia persoanelor în vârstă, dezvoltarea 
individuală la o vârstă înaintată, relaţiile intergeneraţionale, consecinţele macro-sociale 
ale îmbătrânirii populaţiei ş.a.

Cercetarea oferă oportunitatea de a examina şi de a evalua caracteristicile şi diversita-
tea proceselor de îmbătrânire pentru diferite grupe de vârstă, bărbaţi şi femei, în mediul 
rural şi urban, inclusiv în profil regional.

Rezultatele cercetării vor contribui, de asemenea, la o mai bună înţelegere a provo-
cărilor legate de îmbătrânirea populaţiei atât de către factorii decizionali, cât şi de către 
societate în ansamblu, iar un dialog deschis cu privire la cele mai importante probleme 
deja este un pas concret pentru rezolvarea lor.

Valentina BULIGA, 
Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei
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INTRODUCERE

Timp de veacuri îmbătrânirea ţinea de viaţa fiecărui om în parte. Începând, însă, cu 
jumătatea a doua a secolului trecut, acest proces a alertat societatea, iar, în persoana 
Organizaţiei Naţiunilor Unite, şi toată comunitatea mondială. Cauza acestei atenţii 

rezidă în faptul că în prezent îmbătrânirea constituie unul dintre procesele de bază ce 
determină structura populaţiei la nivel mondial, ceea ce are impact atât asupra tuturor 
sferelor vieţii contemporanilor noştri, cât şi viitoarelor generaţii. 

Îmbătrânirea demografică aduce noi provocări, dar, totodată, creează şi oportunităţi 
noi pentru îmbunătăţirea vieţii oamenilor, dezvoltarea unui mediu economic, social şi cul-
tural nou.

Procesele de îmbătrânire şi de depopulare caracteristice Republicii Moldova se vor in-
tensifica odată cu trecerea anilor şi vor avea consecinţe asupra dezvoltării ulterioare a ţării. 
Devine o problemă prioritară reflectarea organică a problemelor îmbătrânirii populaţiei în 
domeniile economic şi social, în alte domenii, ceea ce va permite armonizarea societăţii şi 
economiei la tendinţele demografice şi va asigura o societate pentru toate vârstele, astfel 
încât din aceasta să beneficieze toate grupele de vârstă.

Politica statului orientată spre depăşirea problemelor generate de procesul de îmbă-
trânire a populaţiei necesită o abordare integrată a modului de realizare a obiectivelor 
stabilite. Aceasta presupune că problemele persoanelor de diferite grupe de vârstă, in-
clusiv ale persoanelor în etate, vor fi luate sistematic în consideraţie şi reflectate în toate 
domeniile şi la toate nivelurile politice. 

La elaborarea politicilor complexe este necesar să se ţină cont de aspectele sociale, 
politice, economice, normative, culturale, informaţionale, de sănătate etc. ale societăţii în 
curs de îmbătrânire. Politicile care prevăd investiţii în programe sociale, resurse umane şi 
în economie vor ajuta la prevenirea dependenţei nejustificate a persoanelor la vârste îna-
intate. Investiţiile timpurii şi efective contribuie la transformarea societăţii îmbătrânite din 
factor de consum al resurselor în factor creativ de dezvoltare a mediului uman, economic, 
social şi cultural. 

Pentru determinarea situaţiei reale a persoanelor în vârstă, la iniţiativa Guvernului 
Republicii Moldova, cu suportul financiar şi consultativ al Departamentului ONU pen-
tru Afaceri Economice şi Sociale, a fost efectuată cercetarea ”Îmbătrânirea populaţiei 
în Republica Moldova”.
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SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI OBIECTUL CERCETĂRII

Scopul studiului constituie obţinerea informaţiei obiective despre situaţia persoanelor 
în vârsta de 50 ani şi peste, elucidarea necesităţilor de bază ale acestora, formularea 
recomandărilor privind elaborarea politicii privind îmbătrânirea populaţiei, având în 

vedere abordarea holistică a maistreaming-ului îmbătrânirii2.

Obiectivele studiului: 
•	 Determinarea caracteristicilor demografice şi socioeconomice ale îmbătrânirii în Repu-

blica Moldova;
•	 Estimarea	consecinţelor	sociale,	economice	şi	de	altă	natură	ale	fenomenului	îmbătrâ-

nirii asupra populaţiei, inclusiv prin efectele migraţiei; 
•	 Estimarea	 capacităţii	 sectorului	 guver-

namental şi non-guvernamental de a 
soluţiona probleme ce ţin de îmbătrâ-
nirea populaţiei;

•	 Identificarea	relaţiilor	dintre	îmbătrâni-
rea populaţiei şi domeniile socioecono-
mice;

•	 Determinarea	măsurilor	necesare	pen-
tru soluţionarea problemelor populaţi-
ei îmbătrânite în cadrul strategiilor de 
dezvoltare socioeconomică a statului, 
având în vedere şi măsurile existente; 

•	 Identificarea	modalităţilor	de	dezvolta-
re a politicilor ce ţin de creşterea nive-
lului de informare a societăţii referitor 
la îmbătrânirea populaţiei.

Obiectul cercetării îl constituie popu-
laţia în vârstă de 50 ani şi peste (în conti-
nuare denumită convenţional “persoane 
în vârstă”). Datele au fost examinate în an-
samblu, dar şi structurate pe grupe de vâr-
stă: 50-54 ani, 55-59 ani, 60-64 ani, 65-69 
ani, 70-74 ani, 75 ani şi peste, ceea ce a per-
mis evidenţierea particularităţilor specifice 
fiecărui grup de vârstă.

2  ”Maistreaming-ul îmbătrânirii este o strategie, un proces şi un efort multidimensional privind integrarea factorului de îmbă-
trânire a populaţiei în toate sferele de politici şi la elaborarea programelor de toate nivelurile. Unicul scop constă în atingerea 
unui astfel de nivel de dezvoltare obiectivă a societăţii, care ar favoriza toate categoriile de vârstă. Un maistreaming eficient con-
stă în implicarea tuturor părţilor interesate în procesul decizional, satisfacerea necesităţilor tuturor categoriilor de vârstă în toate 
domeniile strategice. Maistreamingul poate constitui un instrument important în edificarea unei societăţi pentru toate vârstele.”  
”Policy Brief” (Sumar de politici) UNECE în problema îmbătrânirii populaţiei; nr.1, noiembrie, 2009.

Pe care persoană o putem  
considera în vârstă?

Nu există o definiţie univocă a persoanei 
în vârtă, deoarece îmbătrânirea reprezintă un 
proces extrem de individualizat. 

Sunt persoane, care şi la o vârstă înaintată 
rămân membri activi şi productivi în familie şi 
în societate, pe când alţii îmbătrânesc înainte 
de timp.

Diferenţe mari există şi între state: cea mai 
mare speranţă de viaţă (82 ani) se atestă în 
Japonia, cea mai mică (33 ani) – în Swaziland. 
Practic este imposibil de a delimita hotarul 
când începe bătrâneţea. 

 Serviciile statistice ale ONU recunosc drept 
persoane în vârstă populaţia ce a atins pragul 
de vârstă de 60 ani şi peste. Potrivit clasificării 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, persoane în 
vârstă sunt considerate persoanele cu vârsta 
de la 60 până la 74 ani, pe când persoanele de 
la 75 ani până la 90 ani se consideră bătrâni, 
iar persoanele de 90 ani şi peste reprezintă ca-
tegoria longevivilor.”

A. Sidorenko,”Marea îmbătrânire”, 2008

În Republica Moldova îmbătrânirea este 
corelată cu vârsta de pensionare: 57 ani pen-
tru femei şi 62 ani pentru bărbaţi. În majori-
tatea statelor Comisiei Economice pentru 
Europa a Naţiunilor Unite, vârsta standard de 
pensionare este stabilită la 65 ani.
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METODOLOGIA CERCETĂRII

În vederea atingerii scopului şi obiectivelor studiului au fost utilizate metode cantitati-
ve şi calitative de cercetare, ceea ce a permis să se determine prevalenţa şi amploarea 
caracteristicilor cercetate, precum şi să fie evaluat nivelul şi calitatea vieţii persoanelor 

în vârstă.
Cercetarea cantitativă s-a bazat pe analiza datelor statistice ale BNS, obţinute din:  

(1) Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice; (2) Cercetarea ”Ancheta asupra forţei de 
muncă în gospodării”; (3) Cercetarea ”Excluderea socială a populaţiei”, (iiii) Cercetarea ”Să-
nătatea şi accesul populaţiei la serviciile medicale”, precum şi altor date statistice. Au fost, 
de asemenea, utilizate un şir de date administrative furnizate de CNAS, ANOFM şi alte 
instituţii. 

Cercetarea bugetelor gospodăriilor casnice (CBGC) este un studiu permanent, se-
lectiv, care are drept scop determinarea multiaspectuală a nivelului de trai al populaţiei. 
Anual pentru cercetare este utilizat un eşantion net de 9.768 gospodării, de-facto sunt 
colectate informaţii de la circa 5.500 gospodării, care sunt distribuite în mod egal pe par-
cursul a 12 luni, folosind un sistem lunar de rotaţie a gospodăriilor.

Eşantionul este reprezentativ la nivel naţional, pe medii de reşedinţă (oraş/sat), pe zone 
statistice (Nord, Centru, Sud şi mun. Chişinău), pe sexe şi grupe de vârstă. Gospodăriile 
casnice care au în componenţa lor persoane în vârstă de 50 ani şi peste reprezintă 63% 
din totalul gospodăriilor, fapt ce asigură reprezentativitatea datelor după toţi parametrii 
cercetaţi.

http://www.statistica.md/public/files/Metadate/CBGC.pdf

Ancheta asupra forţei de muncă în gospodării (AFM) este o metodă modernă pen-
tru cercetarea statistică a pieţei forţei de muncă, ce are drept obiectiv măsurarea nivelului 
activităţii economice a populaţiei. Se efectuează în baza intervievării tuturor membrilor 
gospodăriei în vârstă de 15 ani şi peste. Volumul eşantionului pentru o anchetă trimestri-
ală este de 12 000 locuinţe. 

Eşantionul este reprezentativ la nivel naţional, pe medii de reşedinţă (oraş/sat), pe zone 
statistice (Nord, Centru, Sud şi mun.Chişinău), pe sexe şi pe grupe de vârstă. Pentru analiză 
au fost prezentate date statistice pe anii 2000-2010 şi date detaliate pe anul 2010 (39 000 
locuinţe) referitor la 108000 persoane, dintre care 39000, sau 35%, sunt persoane în vârstă 
de 50 ani şi peste.

Dat fiind faptul că începând cu anul 2006 CBGC şi AFM se realizează conform unui plan 
îmbunătăţit de eşantionare, există unele limitări în comparabilitatea datelor pentru anii 
precedenţi.

http://www.statistica.md/public/files/Metadate/alte/Metodology_AFM.pdf

Cercetarea ”Excluderea socială a populaţiei” (ESP) a fost realizată ca modul comple-
mentar la CBGC în primul trimestru al anului 2009. Cercetarea a cuprins un set de întrebări 
de ordin subiectiv cu referire la excluziunea/incluziunea socială, precum şi întrebări ce au 
permis colectarea informaţiei vizând strategiile gospodăriilor în situaţii critice, încrederea 
populaţiei în instituţiile sociale, satisfacţia faţă de nivelul de bunăstare, starea familială, 
nivelul de educaţie, etc. 

METODOLOGIA CERCETĂRII
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Eşantionul a cuprins 2084 persoane, ponderea persoanelor în vârstă de 50 ani şi peste 
în totalul respondenţilor constituie peste 35%, datele sunt reprezentative la nivel de ţară, 
pe medii de reşedinţă (oraş/sat) şi pe zone statistice (Nord, Centru, Sud şi mun. Chişinău). 
Cercetarea permite, de asemenea, examinarea situaţiei persoanelor de vârstă pre-penso-
nară (50-56/61 ani) şi pensionară (57/62 ani şi peste).

http://www.statistica.md/pageview.php?l=ro&idc=350&id=2898

Cercetarea ”Sănătatea şi accesul populaţiei la serviciile de sănătate” a fost reali-
zată ca modul complementar la CBGC în anii 2008 şi 2010, având drept scop colectarea 
informaţiei privind starea generală de sănătate a populaţiei, accesul la serviciile de sănă-
tate şi cheltuielile pentru serviciile de sănătate, nivelul de informare a pacientului privind 
drepturile sale, satisfacţia faţă de serviciile acordate etc.

Mărimea eşantionului a fost 3444 respondenţi în 2008 şi, respectiv, 3760 în 2010, date-
le sunt reprezentative la nivel de ţară, pe medii de reşedinţă (oraş/sat) şi pe zone statistice 
(Nord, Centru, Sud şi mun. Chişinău). 

Metodologia cercetării din 2010 este comparabilă cu cea aplicată în anul 2008, fiind 
posibilă analiza evoluţiei principalilor indicatori în dinamică. Totodată, chestionarul din 
2010 a fost completat cu întrebări adiţionale privind problemele de sănătate specifice 
persoanelor în vârstă, în corespundere cu modelul chestionarelor UNDESA. Studiul a fost 
realizat în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii şi cu asistenţa tehnică a Băncii Mondiale.

http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/acces_servicii_sanatate/ 
Accesul_servicii_sanatate_2011.pdf

Metodele calitative au inclus cercetarea situaţiei persoanelor în vârstă efectuând (1) 
interviuri individuale aprofundate şi (2) discuţii în focus-grupuri în baza anchetelor după 
modelul chestionarelor UNDESA.

Interviurile individuale aprofundate au fost realizate cu actuali şi foşti factori de decizie 
responsabili de domeniul social din cadrul:
•	 Ministrului	Muncii,	Protecţiei	Sociale	şi	Familiei,

•	 Ministerului	Sănătăţii,

•	 Ministrului	Educaţiei,

•	 Ministerului	Justiţiei,

•	 Confederaţiei	Naţionale	a	Sindicatelor	din	Moldova,

•	 Confederaţiei	Naţionale	a	Patronatului	din	Republica	Moldova,

•	 ONG	ce	activează	în	domeniu	(HelpAge	International),

•	 expert-pensionar,	care	anterior	a	adoptat	decizii	în	domeniul	politicilor	de	îmbătrânire,	
reprezentant al APL,

•	 medici	de	familie/gerontologi,

•	 reprezentanţi	mass-media.	

Interviurile au fost realizate în baza unor chestionare special elaborate în acest scop. 
În chestionarele pentru medicii de familie/gerontologi au fost incluse întrebări privind 

accesul persoanelor în vârstă la serviciile de sănătate, măsurile suplimentare necesare asi-
gurării nevoilor persoanelor în vârstă etc.

METODOLOGIA CERCETĂRII
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În chestionarele pentru reprezentanţii mass-media au fost incluse întrebări ce ţin de 
reflectarea problemelor îmbătrânirii populaţiei în mass-media, ce imagine a persoanei în 
vârstă prezintă presa, existenţa în cadrul organelor mass-media a politicii editoriale cu 
privire la problemele îmbătrânirii populaţiei, rolul familiei şi al mass-media în soluţionarea 
problemelor vârstnicilor etc.

Au fost realizate 4 interviuri aprofundate cu medicii de familie şi 4 interviuri aprofun-
date cu reprezentanţii mass-media. Toate interviurile au fost desfăşurate fiind respectat 
principiul confidenţialităţii şi anonimatului.

Discuţiile în focus-grupuri au fost efectuate în lunile aprilie-iunie 2011 şi au inclus:
•	 8	focus-grupuri	cu	persoane	în	vârstă	din	case	internate	şi/sau	aziluri	pentru	bătrâni,

•	 7	focus-grupuri	cu	persoane	de	vârstă	pensionară,	care	locuiesc	în	propria	gospodărie/
locuinţă,

•	 8	focus-grupuri	cu	persoane	în	vârstă	de	35-50	ani,

•	 7	focus-grupuri	cu	lucrătorii	sociali,

•	 7	focus-grupuri	cu	asistenţii	sociali.

Discuţiile în focus-grupuri a fost realizate în toate zonele statistice: Nord (Briceni, Don-
duşeni, Lipcani), Centru (Hânceşti, Teleneşti), Sud (UTA Găgăuzia-Comrat, Cantemir) şi mu-
nicipiul Chişinău.

Pentru discuţiile în focus-grupuri au fost elaborate chestionare speciale, ţinând cont 
de particularităţile fiecărui grup. Discuţiile s-au purtat cu respectarea anonimatului şi au 
fost înregistrate la dictafon. Rezultatele discuţiilor au fost utilizate la compilarea prezen-
tului raport.

METODOLOGIA CERCETĂRII
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CARACTERISTICILE SOCIODEMOGRAFICE  
ALE POPULAŢIEI ÎN VÂRSTĂ DE 50 ANI ŞI PESTE

Capitolul

1
La edificarea societăţii pentru toate vârstele şi asigurarea unei bătrâneţi decente dez-

voltarea politicilor sociale şi economice integrate sau sectoriale urmează a fi corelată 
cu situaţia demografică, având în vedere şi particularităţile socioeconomice ale per-

soanelor în vârstă.
Prezentul capitol, în baza datelor statistice ale CBGC pentru anii 2006-2010, conţine 

analiza caracteristicilor sociodemografice ale persoanelor în vârstă de 50 ani şi peste, ale 
particularităţilor specifice vârstnicilor în funcţie de sexe, grupe de vârstă, nivel de instruire, 
statut familial, mod de trai (separat sau în comun cu alţi membri ai gospodăriilor casnice), 
pe medii de reşedinţă şi zone statistice etc.

Analiza permite corelarea indicatorilor sociodemografici cu cei economici şi de altă 
natură din celelalte capitole ale cercetării, precum şi examinarea unui şir de indicatori în 
dinamică.

Pentru Republica Moldova sunt caracte ris ti ce procesele de reducere a numărului total al 
popu laţiei pe fundalul îmbătrânirii demografice. Potrivit datelor statisticii naţionale, numă-
rul persoanelor în vârstă de 50 ani şi peste în anul 2010 a constituit 1.014.753 persoane.

În ultimii cinci ani în structura populaţiei ponderea persoanelor în vârstă de 50 ani şi 
peste a crescut de la 25,3% la 27,9%, pe când a copiilor în vârstă de 0-14 ani s-a redus de la 
18,% la 16,7% (vezi figura 1.1., tabelele 1.1 şi 1.2). 

18,3 18,2 17,6 17,1 16,7

56,4 55,7 55,7 55,6 55,4

25,3 26,2 26,7 27,3 27,9
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60%
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100%

2006 2007 2008 2009 2010

50 şi mai mult 15-49 ani 0-14 ani

Figura 1.1. Structura populaţiei pe grupe de vârstă, 2006-2010, %

În structura populaţiei pe zone statistice, cea mai mare pondere a persoanelor în vârstă de 
50 ani şi peste revine zonelor de Nord (32,4%) şi de Sud3 (27,9%), pe când în zona de Centru 
(27,0%) şi în municipiul Chişinău (26,0%) este mai redusă (vezi figura 1.3 şi tabelul 1.4). 

3  Inclusiv UTA Găgăuzia.
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Procesele de îmbătrânire a populaţiei din Republica Moldova, spre deosebire de ten-
dinţele globale, sunt mai pronunţate în mediul rural. Totodată, ponderea femeilor în vârstă 
de 50 ani şi peste este mai mare decât a bărbaţilor de aceeaşi vârstă, ceea ce reconfirmă 
legităţile specifice ale îmbătrânirii populaţiei în funcţie de sex. În totalul populaţiei femi-
nine persoanele în vârstă de 50 ani şi peste reprezintă 30,8%, pe când ponderea în rândul 
bărbaţilor este cu 6% mai mică - 24,8% (vezi figura 1.2 şi tabelul 1.2).

16,7 17,8 15,7 14,2 18,5

55,4 57,4
53,5 58,6 53,1

27,9 24,8
30,8 27,2 28,4
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TOTAL BĂRBAŢI FEMEI URBAN RURAL

50 şi mai mult 15-49 ani 0-14 ani

Figura 1.2. Structura populaţiei pe grupe  
de vârstă, sexe şi medii de reşedinţă, 2010, %
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Figura 1.3. Structura populaţiei  
pe grupe de vârstă şi zone statistice, 2010,%

Sursa: BNS

Din totalul populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste cea mai mare parte locuieşte în zona 
de Nord (32,1%) şi de Centru (28,3%). Se atestă discrepanţe semnificative în coraportul 
vârstnicilor pe medii de reşedinţă, în funcţie de regiunile ţării. Dacă în medie pe ţară 59% 
din vârstnici locuiesc în mediul rural, în zona Centru în mediul rural locuiesc circa 80% din 
vârstnicii zonei respective, pe când în municipiul Chişinău, dimpotrivă, 91,7% din persoa-
nele în vârstă locuiesc în mediul urban (vezi figurа 1.4 şi tabela1.3).

NORD
32,1

CENTRU
28,3

SUD
19,3

Mun. CHIŞINAU
20,2

Figura 1.4. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste  
pe zone statistice şi medii de reşedinţă, 2010, %

Repartizarea pe grupe de vârstă este un indicator important, deoarece situaţia şi ne-
cesităţile persoanelor diferă în funcţie de vârstă, fapt ce urmează a fi luat în consideraţie 
la dezvoltarea politicilor de ordin general şi cele sectoriale. Aceasta impune necesitatea 
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cunoaşterii coraportului dintre diferite grupe de vârstă ale persoanelor în etate şi a parti-
cularităţilor proprii pentru fiecare categorie de vârstă.
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Figura 1.5. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste  
pe grupe de vârstă, sexe, medii de reşedinţă şi zone statistice, 2010, %

Observăm că în structura populaţiei vârstnice cea mai mare pondere – 26,7% şi, re-
spectiv, 22,8% revine grupelor de vârstă de 50-54 ani şi 55-59 ani. Grupa de vârstă de 
60-64 ani reprezintă 15,5% din totalul populaţiei vârstnice, pe când grupele de vârstă de 
65-69 ani şi 70-74 ani constituie doar câte 11% din populaţia în vârstă de 50 ani şi peste. 
Ponderea populaţiei ce depăşeşte vârsta de 75 ani este mai mică – 7,1%.

Sunt observate diferenţe în coraportul grupelor de vârstă în funcţie de mediul de trai, 
pe sexe, vârstă şi zone statistice. Se evidenţiază zona de Nord, unde în totalul populaţiei 
ponderea vârstnicilor ajunge la 32,4% şi, concomitent, este mai înaltă comparativ cu alte 
regiuni ponderea vârstnicilor care au depăşit vârsta de 75 ani (18,3% din totalul populaţiei 
vârstnice din zona respectivă). Pentru alte zone indicatorul dat este mai mic, constituind 
pentru Centru 12,8%, pentru Sud – 13,0% şi pentru municipiul Chişinău – 10,7% (vezi figu-
ra 1.5, tabelele 1.2 şi 1.4).

Situaţia familială a persoanelor de 50 ani şi peste. Familia şi relaţiile de rudenie, traiul 
în comun sau separat sunt factori care au impact puternic şi predetermină capacităţile şi 
posibilităţile adaptive ale vârstnicilor într-o societate ce îmbătrâneşte. În pofida faptului că în 
prezent institutul familiei din Republica Moldova suferă transformări esenţiale, pentru per-
soanele vârstnice familia rămâne a fi principala instituţie, care asigură necesităţile de comu-
nicare, ajutorare reciprocă, îngrijire, asigurare a menajului, acordare a sprijinului necesar etc.
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Figura 1.6. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste după starea civilă,  
pe sexe, medii de reşedinţă şi zone statistice, 2010, %
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Coraportul vârstnicilor după starea civilă diferă semnificativ pe sexe, medii de reşedin-
ţă şi zone statistice (vezi figura 1.6, tabelele 1.5 şi 1.6). 

Şi mai evidente sunt deosebirile în coraportul vârstnicilor după starea civilă şi pe vâr-
ste. Dacă în totalul populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste ponderea persoanelor căsătorite 
constituie 63,3%, în grupa de vârstă de 50-54 ani ea este de 76,9%, iar în grupa de vârstă 
de 55-59 ani creşte la 76,3%. 

La vârste înaintate ponderea persoanelor căsătorite se reduce destul de rapid, în spe-
cial după atingerea vârstei de 65 ani şi 75 ani şi creşte numărul persoanelor văduve. Deo-
sebirile cele mai evidente sunt între femei şi bărbaţi, ponderea femeilor văduve fiind mult 
mai mare faţă de ponderea bărbaţilor văduvi. Această situaţie se explică prin faptul că în 
Republica Moldova există o supramortalitate masculină, în special în vârsta aptă de mun-
că, dar şi prin faptul că femeile, în comparaţie cu bărbaţii, au o speranţă de viaţă la naştere 
mai mare (vezi figura 1.7 şi tabelul 1.7). 
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Figura 1.7. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste  
după starea civilă, pe grupe de vârstă, sexe şi medii de reşedinţă, 2010, %

Deşi există anumite deosebiri în coraportul persoanelor vârstnice în funcţie de starea ci-
vilă şi pe medii de reşedinţă (oraş/sat), acestea nu sunt aşa de pronunţate ca în primul caz.

Ponderea persoanelor văduve în structura populaţiei în vârstă de 50 ani are şi diferenţe 
în funcţie de zonele statistice. Dacă în totalul populaţiei vârstnice pe ţară în grupele de 
vârstă de 65-69 ani, 70-74 ani şi 75 ani şi peste persoanele văduve reprezintă 33,4%, 44,9% 
şi, respectiv, 63,7%, în zona Centru proporţia lor este mai mare, constituind 42,2%, 47,2% 
şi, respectiv, 72,2% (vezi tabelul 1.8).

Informaţia privind tipul gospodăriilor casnice în care locuiesc persoanele vârstnice 
contribuie la o mai bună înţelegere a necesităţilor şi posibilităţilor acestora, în dependen-
ţă de faptul dacă ei trăiesc singuri sau împreună cu alţi membri ai gospodăriilor casnice, 
care ar putea să le acorde ajutorul şi sprijinul necesare.
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De asemenea, informaţia respectivă poate servi în calitate de instrument statistic pen-
tru determinarea efectului economiei ca urmare a traiului în comun al persoanelor. Efectul 
economiei rezultă din faptul că pe măsura creşterii numărului membrilor familiei (gospo-
dăriei casnice) tot mai intensă devine utilizarea bunurilor necesare întregii familii – bunuri 
de folosinţă comună. Prin urmare, se reduc cheltuielile pentru utilizarea acestor bunuri 
per persoană. De exemplu, orice familie, indiferent de numărul membrilor ei, are nevoie 
de un frigider, de o maşină de spălat rufe, de o masă în bucătărie etc. Odată cu creşterea 
numărului membrilor familiei/gospodăriei, se reduc şi cheltuielile pentru serviciile comu-
nale calculate pe membru de gospodărie. Astfel, în cazul traiului în comun a mai multor 
persoane sunt în creştere economiile de la utilizarea bunurilor de folosinţă comună.

Pe de altă parte, efectul economiei poate apărea şi de la utilizarea unor bunuri de con-
sum individual, cum ar fi alimentele, când observăm efectul ”cratiţei mari”. Drept urmare, 
cheltuielile de consum ale familiei/gospodăriei compuse din mai multe persoane sunt 
substanţial mai mici, faţă de cheltuielile mai multor gospodării, fiecare dintre care fiind 
formată dintr-o singură persoană. 

Prin urmare, informaţia despre tipul gospodăriei cu vârstnici ne permite să analizăm 
mai obiectiv informaţiile cu privire la veniturile şi cheltuielile lor, necesităţile şi posibilităţi-
le lor reale (vezi capitolul Venituri şi cheltuieli, Locuinţă şi utilităţi). 

Gospodăriile casnice din Republica Moldova pot fi împărţite în: (1) gospodării cu vârst-
nici (au în componenţă membri în vârstă de 50 ani şi peste) şi (2) gospodării fără vârstnici 
(nu au în componenţă persoane de 50 ani şi peste). 

La rândul lor, gospodăriile cu vârstnici pot fi clasificate în gospodării formate: (а) din-
tr-o singură persoană vârstnică (vârstnic solitar sau care locuieşte separat de alţi membri 
ai familiei), (b) dintr-un cuplu familial în vârstă, (с) alte gospodării, care au în componenţa 
lor persoane vârstnice (familie extinsă cu persoane vârstnice, cu copii, alţi membri).
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Figura 1.8. Repartizarea gospodăriilor casnice cu vârstnici şi gospodăriilor casnice  
fără vârstnici pe medii de reşedinţă şi zone statistice, 2010, %

Din totalul gospodăriilor casnice din ţară, gospodăriile care au în componenţa lor per-
soane în vârstă de 50 ani şi peste reprezintă circa 63,2%. În mediul rural ponderea acestor 
gospodării este mai mare decât media pe ţară, constituind 67,4%, mai mult cu 9,6% faţă 
de indicatorul respectiv din mediul urban. În totalul gospodăriilor, în aspect regional, cele 
mai multe gospodării cu vârstnici se atestă la Nord (69,7%), Sud (66,4%) şi Centru (63,2%), 
iar cele mai puţine în municipiul Chişinău – 51,1% (vezi figura 1.8).

De remarcat că pe parcursul ultimilor cinci ani se observă o creştere constantă, cu 3,8%, 
a gospodăriilor formate dintr-o singură persoană, atât la nivel de ţară, cât şi în aspect regi-
onal, cu excepţia municipiului Chişinău (vezi tabelul 1.9).
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Figura 1.9. Repartizarea gospodăriilor casnice cu vârstnici după tipul gospodăriilor,  
pe medii de reşedinţă şi zone statistice, 2010, %

Este important de a evidenţia gospodăriile formate dintr-o singură persoană, în care 
vârstnicul este mai vulnerabil şi supus mai multor riscuri de excluziune socială. Din toate 
gospodăriile cu vârstnici, aproape o treime (32,3%) sunt gospodării formate dintr-o singu-
ră persoană, 28,1% - gospodăriile din cuplu familial în vârstă, 39,6% – alte gospodării. 

Pe zone, cea mai mare pondere a gospodăriilor cu o persoană vârstnică se înregistrea-
ză la Nord (38,3%) şi Centru (31,6%), pe când în municipiul Chişinău şi la Sud procentul lor 
este mai redus: 27,7% şi, respectiv, 26,1% (vezi figura 1.9). 

Nivelul de instruire constituie un factor cu impact deosebit asupra gradului de adap-
tare a populaţiei îmbătrânite la posibilităţile şi necesităţile în curs de schimbare, precum 
şi un instrument ce facilitează o mai bună integrare socială şi economică a vârstnicilor. 
Cunoaşterea informaţiei privind nivelul de instruire al vârstnicilor permite, de asemenea, 
determinarea cererii reale a educaţiei (pentru piaţa muncii, în scop de angajare în diferite 
localităţi, probleme de recalificare etc.) în soluţionarea problemelor ce ţin de îmbătrânirea 
populaţiei. 

De remarcat că nivelul de instruire al contingentului cercetat s-a format în perioada 
sovietică, când accesul şi gradul de diferenţiere socială în accesul la diferite instituţii de 
învăţământ erau mai puţin pronunţate, fapt ce a contribuit la un nivel educaţional înalt al 
societăţii în ansamblu. 

Potrivit datelor statistice pentru anul 2010, din persoanele cercetate 13,4% sunt cu 
studii superioare, 35,0% – cu studii medii de specialitate, 38,0% – studii medii generale/
gimnaziale, 13,6% – cu studii primare. Prin urmare, ponderea cea mai mare revine vârstni-
cilor cu studii primare şi medii generale/gimnaziale – 51,6%.

Proporţia vârstnicilor cu studii superioare este în relaţie directă cu nivelul de urbani-
zare. În oraşe ponderea lor este mai mare (24,5%), faţă de sate (6,1%). Pe regiuni acest 
indicator este la fel de diferit: la Nord vârstnicii cu studii superioare din oraşe constituie 
19,2%, faţă de 6,4% în sate, în Centru – 14,5% şi, respectiv, 6,9%, la Sud – 15,8% şi, respec-
tiv, 4,5%. Cea mai mare diferenţă este înregistrată în municipiul Chişinău, unde 35,5% din 
totalul vârstnicilor din mediul urban au studii superioare, iar în mediul rural – 4,1% (vezi 
tabelul 1.10). 

Deşi pe parcursul anilor 2006-2010 în contingentul studiat se observă reducerea pon-
derii persoanelor cu studii superioare şi creşterea celor cu studii secundare speciale pro-
fesionale, proporţia vârstnicilor cu un nivel înalt de educaţie rămâne suficient de mare. 
Persoanele respective dispun nu doar de cunoştinţe speciale acumulate pe parcursul stu-
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dierii programelor instituţiilor superioare de învăţământ, ele au vaste competenţe sociale, 
dobândite în acelaşi timp şi în paralel cu studiile, precum şi o mare experienţă profesiona-
lă, cunoştinţe şi abilităţi care pot şi trebuie să fie solicitate de societate. 
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Figura 1.10. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 de ani, după nivelul de instruire,  
pe sexe, medii de reşedinţă şi zone statistice, 2010, %

Existenţa studiilor şi nivelul de instruire în rândul persoanelor vârstnice diferă în func-
ţie de sex, vârstă, medii de reşedinţă şi regiuni de dezvoltare.

Astfel, în funcţie de sex se observă legitatea menţinerii unui nivel mai avansat de in-
struire în rândul bărbaţilor vârstnici, comparativ cu femeile de aceeaşi vârstă. Studii supe-
rioare au 14,5% dintre bărbaţii vârstnici şi 12,7% – femei, studii secundare speciale 43,6% 
– bărbaţi şi 27,7% – femei, studii primare şi medii generale 42,0% – bărbaţi şi, respectiv, 
58,7% – femei (vezi figura 1.10). Legitatea respectivă se menţine şi pe regiunile statistice: 
bărbaţii vârstnici cu studii superioare în municipiul Chişinău constituie 37,6%, la Nord – 
11,8%, pe când ponderea femeilor cu studii superioare în aceste regiuni este de 29,0% şi, 
respectiv, 10,1% (vezi tabelul 1.11). 
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Figura 1.11. Nivelul de instruire al vârstnicilor, pe grupe de vârstă, 2010, %
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În funcţie de vârstă ponderea cea mai mare a persoanelor cu studii superioare revine 
grupelor de vârstă de 60-64 ani şi 65-69 ani, constituind 19,3% şi, respectiv, 13,6% (vezi 
figura 1.11 şi tabelul 1.12). Anumite diferenţe se atestă în repartizarea acestor grupe de 
vârstă pe sexe, bărbaţii înregistrând un procent mai mare, 21,4% şi, respectiv, 17,8%, decât 
femeile, 17,6% şi, respectiv, 11,1% (vezi figura 1.12).

Studii secundare speciale au peste o treime din persoanele vârstnice – 35,0%. În mu-
nicipiul Chişinău 40,5% dintre vârstnici au studii secundare speciale, la Nord – 32,9%, în 
Centru – 33,5%, la Sud – 36,0%. 

În funcţie de vârstă, ponderea persoanelor cu studii secundare speciale este mai mare 
în grupele de vârstă de 50-54 ani şi 55-59 ani, reprezentând 47,9% şi, respectiv, 47,5%. 
De remarcat că la aceste grupe de vârstă se menţin aceleaşi diferenţe ca şi pe medii de 
reşedinţă şi sexe: proporţia bărbaţilor cu studii secundare speciale reprezintă 52,9% şi, 
respectiv, 56,0%, fiind mai mare faţă de femei, care la vârstele respective constituie 44,0% 
şi, respectiv, 40,8% (vezi figura 1.12). 
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Figura 1.12. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste  
după nivelul de instruire, pe grupe de vârstă, sexe şi medii, 2010, %

Mai multe date empirice relevă faptul că nivelul mai înalt de instruire reduce riscul 
sărăciei la vârste înaintate, fapt ce urmează a fi luat în calcul la elaborarea politicilor ocu-
paţionale şi orientate spre reducerea sărăciei. Totodată, este necesar să se ia în considerare 
caracteristicile sărăciei în funcţie de gen, deoarece femeile vârstnice sunt mai supuse ris-
cului de a fi sărace, decât bărbaţii vârstnici.
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SINTEZA CAPITOLULUI 1
•	 Datele	statisticii	naţionale	permit	analiza	sociodemografică	a	populaţiei	în	vârstă	de	50	

ani şi peste după sex, pe medii de reşedinţă şi grupe de vârstă, ţinând cont de starea fa-
milială, nivelul de instruire şi tipul gospodăriilor casnice în care locuiesc. Instrumentele 
statistice permit, de asemenea, de a efectua periodic analiza indicatorilor respectivi în 
dinamică.

•	 Ponderea	persoanelor	în	vârstă	de	50	ani	şi	peste	în	structura	totală	a	populaţiei	s-a	
majorat de la 25,5% în anul 2006 până la 27,9% în anul 2010. În mediul rural proporţia 
vârstnicilor (28,4%) este mai mare decât în cel urban (27,2%), iar printre femei (30,8%) 
mai mare decât printre bărbaţi (24,8%). Pe zone statistice ponderea cea mai mare a 
vârstnicilor în structura populaţiei revine Nordului (32,4%), fiind urmată de Sud (27,9%) 
şi de Centru (27,0%).

•	 Aproape	o	treime	(32,1%)	din	toată	populaţia	ţării	în	vârstă	de	50	ani	şi	peste	locuieşte	
în zona de Nord, mai mult de o pătrime (28,3%) – la Sud. 

•	 Pe	medii	de	 reşedinţă	ponderea	cea	mai	mare	a	vârstnicilor	 revine	mediului	 rural	–	
59%. De relatat că pe zone statistice se observă disparităţi esenţiale în coraportul vârst-
nicilor pe medii de reşedinţă. Decalajul cel mai observat este pentru zona Centru şi 
Sud, unde majoritatea vârstnicilor locuiesc în mediul rural – 80,0% şi, respectiv, 69,4%, 
pe când în municipiul Chişinău 91,7% dintre vârstnici locuiesc în oraş. Diferenţele exis-
tente în infrastructura socială în oraşe şi sate influenţează şi va influenţa în cel mai 
direct mod accesul vârstnicilor la serviciile comunale, sociale, medicale etc., dar şi va 
predetermina posibilităţile de adaptare a vârstnicilor la un trai autonom în familie, casă 
(apartament) sau în localitate, în mediul obişnuit de trai. 

•	 Printre	persoanele	 în	 vârstă	de	50	 ani	 şi	 peste	63,6%	 sunt	 căsătoriţi,	 comparativ	 cu	
persoanele căsătorite din gospodăriile fără vârstnici (61,3%). Cercetarea a evidenţiat 
diferenţe substanţiale în coraportul persoanelor căsătorite şi văduve la femei şi băr-
baţi, în special la vârsta de 70 de ani. Dacă ponderea bărbaţilor căsătoriţi în totalul 
bărbaţilor vârstnici constituie 80,9%, iar a celor văduvi – 12,1%, femeile vârstnice căsă-
torite constituie 51,1%, iar văduvele – 39,7%. Pe măsura avansării în vârstă, ponderea 
persoanelor văduve creşte. La vârsta de 75 ani bărbaţii văduvi reprezintă 40%, pe când 
proporţia femeilor văduve este mult mai mare – 78,1%. Vârstnicii care locuiesc singuri, 
persoanele văduve, în special la vârste înaintate, reprezintă cele mai vulnerabile cate-
gorii ale populaţiei şi necesită măsuri suplimentare pentru susţinere şi îngrijire.

•	 În	situaţii	mai	dificile	se	află	vârstnicii	care	locuiesc	singuri,	indiferent	de	statutul	lor	
familial sau existenţa copiilor, şi cuplurile familiale în vârstă. În lipsa persoanelor care 
ar putea acorda asistenţă vârstnicilor, ultimii au mai multe dificultăţi în efectuarea 
menajului, întreţinerea locuinţei, sunt mai limitaţi în posibilitatea de a obţine veni-
turi suplimentare de la terenurile de pământ deţinute etc. Din totalul gospodăriilor 
casnice din ţară, 63,2% au în componenţa lor persoane vărstnice. Din gospodăriile cu 
vârstnici, aproape o treime (32,3%) reprezintă gospodăriile casnice formate dintr-o 
singură persoană, iar 28,1% din gospodăriile casnice sunt formate din cuplu famili-
al în vârstă. Astfel, circa 60% din gospodăriile cu vârstnici nu au în componenţa lor 
persoane tinere. Pe zone statistice ponderea cea mai mare a gospodăriilor casnice cu 
vârstnici formate dintr-o singură persoană revine Nordului (38,3%) şi Centrului (31,6), 
iar la Sud şi în municipiul Chişinău numărul lor este mai mic, constituind 26,6% şi, 
respectiv, 27,7%.
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•	 Zonele	statistice	se	deosebesc	nu	numai	după	ponderea	persoanelor	vârstnice	în	to-
talul populaţiei regiunii, dar şi după caracteristicile lor sociodemografice. Acestea pre-
determină necesităţile vârstnicilor în anumite servicii, dar şi influenţează posibilitatea 
autorităţilor locale în asigurarea acestor necesităţi. Spre exemplu, la Nord, faţă de alte 
regiuni, se înregistrează cea mai mare pondere a vârstnicilor în populaţia regiunii – 
32,4%, concomitent în regiune se atestă cel mai înalt procent al persoanelor de 75 ani 
şi peste – 18,3% din vârstnicii regiunii, precum şi cea mai înaltă pondere a gospodări-
ilor formate dintr-o singură persoană vârstnică – 38,3%. În regiunea Centru ponderea 
persoanelor în vârstă de 50 ani şi peste în totalul populaţiei zonei reprezintă 27,0%, 
dar în zonă aproape o treime din persoanele vârstnice (29,5%) sunt văduve şi 31,6% 
sunt gospodării formate doar dintr-un vârstnic. Deşi, la prima vedere, aceşti indicatori 
atestă o situaţie mai favorabilă comparativ cu regiunea de Nord, din totalul vârstnicilor 
în zona de Centru, circa 80,0% locuiesc în mediul rural, situaţia lor deosebindu-se radi-
cal de situaţia vârstnicilor ce locuiesc în oraşe, ceea ce defineşte un alt şir de probleme 
pentru această categorie de populaţie. 

•	 Având	în	vedere	tendinţele	demografice	şi	dinamica	proceselor	de	îmbătrânire	a	popu-
laţiei, se vor amplifica şi problemele generate de procesul de îmbătrânire. Prin urmare, 
la elaborarea politicilor generale şi sectoriale orientate spre soluţionarea problemelor 
vârstnicilor, dar şi a întregii societăţi în curs de îmbătrânire, este necesar să se ţină cont 
de specificul şi necesităţile vârstnicilor în funcţie de sex şi vârste, pe medii de reşedinţă, 
statut familial, tipul gospodăriei casnice în care locuiesc, posibilităţile de care dispune 
regiunea respectivă, în general, şi administraţia acesteia, în particular, de a soluţiona 
de sine stătător problemele vârstnicilor etc.

•	 Diferenţele	de	gen	 identificate,	de	asemenea,	determină	necesitatea	abordării	com-
plexe a îmbătrânirii populaţiei în corelare cu integrarea dimensiunii de gen. Deoarece 
inegalităţile de gen la vârste înaintate sunt o urmare a prejudiciilor acumulate pe par-
cursul vieţii (oportunităţi şi obligaţiuni diferite ale femeilor şi bărbaţilor pe piaţa mun-
cii, în familie etc.), este importantă abordarea sistemică pe parcursul vieţii în procesul 
de elaborare a politicilor şi de definire a corelării dintre îmbătrânire şi factorul de gen.
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PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ ŞI FAMILIA

Capitolul

2
Unul dintre obiectivele Planului internaţional de acţiune de la Madrid privind îmbătrâ-

nirea este asigurarea ”participării persoanelor vârstnice în dezvoltare” şi, în mod prioritar, 
”lichidarea izolării persoanelor în vârstă”4. În acest context, familia este unul din elemente-
le-cheie. Persoana în vârstă are nevoie de familie, care îi asigură necesităţile de comunica-
re, ajutorul reciproc, asistenţa materială şi psihologică.

Locul pe care îl ocupă în familie persoanele în vârstă – părinţii bătrâni şi buneii – ne 
permite să înţelegem statutul vârstnicilor în societate, distanţa şi gradul de interacţiune 
dintre generaţii, necesitatea unei generaţii în alta, precum şi modul în care oamenii per-
cep bătrâneţea.

În acest capitol este analizat modul de interacţiune dintre diferite generaţii la nivelul 
familiei, gradul de implicare a familiei şi a rudelor în acordarea ajutorului material pentru 
vârstnici, asistenţa emoţională şi psihologică, frecvenţa de comunicare a vârstnicilor cu 
rudele şi prietenii, starea lor socială. Analiza este efectuată în baza cercetării ”Excluderea 
socială a populaţiei”, realizată ca modul complementar la CBGC în anul 2009.

Pentru Republica Moldova tradiţional sunt caracteristice relaţiile integeneraţionale 
strânse, adeseori părinţii, deja la vârste înaintate, continuă să manifeste grijă atât faţă de 
copiii lor maturi, cât şi faţă de nepoţi. Comportamentul copiilor, care plasează părinţii în 
azilurile de bătrâni este condamnat de opinia publică, deoarece se consideră că în aceste 
instituţii bătrânilor nu li se poate oferi o îngrijire decentă. Totodată, statutul ocupaţional 
relativ înalt al femeilor, în special în oraşe, precum şi participarea activă a lor în procesele 
migraţionale, subminează solidaritatea între generaţii, deoarece tradiţional se consideră că 
anume femeile urmează să ia asupra lor grija de persoanele vârstnice, şi, în majoritatea ca-
zurilor anume ele asigură această îngrijire.

Relaţiile cu părinţii constituie unul dintre 
cele mai importante aspecte ale adulţilor, 
caracterul lor fiind determinat de mai mulţi 
factori, atât la nivelul micro, cât şi la macro. 
Pentru o persoană adultă relaţiile cu părinţii 
depind de modul de trai (locuiesc împreună 
sau separat de părinţi), componenţa familiei 
sale şi a părinţilor, relaţiile stabilite cu părinţii 
în copilărie, viziunile personale asupra 
modului şi intensităţii ajutorului reciproc, 
precum şi de nivelul bunăstării materiale a 
propriei familii şi a părinţilor.

Solidaritatea intergeneraţională şi legă-
turile de familie, drept modalitate de susţi-
nere reciprocă, întotdeauna au fost trainice 
în Republica Moldova. Însă schimbările pe 

4  Planul de acţiuni de la Madrid privind îmbătrânirea populaţiei (2002), A/CONF.197/9, ONU, New-York, 2002.

Odată cu îmbătrânirea populaţiei, 
are loc schimbarea coraportului econo-
mic între generaţii, sporesc cheltuielile 
necesare îngrijirii persoanelor în vârstă 
din cauza creşterii ponderii persoanelor 
afectate de maladii cronice şi a invalizi-
lor. Totodată, statul este nevoit să reducă 
cheltuielile sociale, în primul rând din 
contul reducerii volumului sprijinului ce 
revine unei persoane în etate. În aceste 
condiţii, o importantă tot mai mare revi-
ne ajutorului tradiţional oferit de familie: 
material, psihologic, ajutorul în activită-
ţile de menaj şi îngrijirea vârstnicilor.
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termen lung în economie şi în societate au condus la schimbări semnificative în multe 
aspecte ale vieţii de familie de zi cu zi, inclusiv în tradiţia traiului comun al părinţilor cu 
copiii de-a lungul vieţii, ceea ce constituia una dintre principalele modalităţi de asigurare 
a grijii faţă de copii şi vârstnici.

O anumită influenţă asupra condiţiilor în care locuiesc persoanele vârstnice (separat 
sau împreună cu copiii) are nivelul relativ scăzut al veniturilor populaţiei în general şi al 
persoanelor în vârstă, în particular, precum şi nivelul dezvoltării serviciilor sociale pentru 
îngrijirea persoanelor în vârstă.

În Republica Moldova este răspândită tradiţia separării cuplurilor familiale tinere de 
familia părintească, precum şi traiul separat al vârstnicilor (singuri sau doar împreună cu 
soţul/soţia), ceea ce reflectă intenţia generală atât a generaţiilor tinere, cât şi ale celor 
vârstnice, de a trăi independent. Spre sfârşitul secolului trecut şi pe parcursul ultimului 
deceniu s-a redus substanţial numărul gospodăriilor formate din mai multe generaţii, ten-
dinţă care se menţine şi în prezent.

Relaţiile cu părinţii vor fi influenţate şi de factori la nivel macro – situaţia economică şi 
socială din ţară, orientarea paternalistă a politicilor sociale, nivelul de dezvoltare şi gradul 
de accesibilitate a serviciilor sociale pentru îngrijirea vârstnicilor. 

Deşi este cunoscut faptul că valorile de bază sunt destul de stabile şi se schimbă lent5, 
transformările profunde din viaţa economică şi socială nu puteau să nu se răsfrângă asu-
pra orientărilor valorice ale populaţiei, asupra caracterului aşteptărilor sociale şi viziunii 
oamenilor privind ajutorul ce urmează a fi acordat prin relaţiile de familie şi legăturile 
intergeneraţionale. 

Transformări esenţiale se produc, de asemenea, în viziunea populaţiei faţă de rolul sta-
tului. În perioada sovietică, când rolul statului în toate sferele activităţii umane era exage-
rat de mare, existau totuşi domenii în care acest rol nu era atotdominant, în special dacă 
viza domeniul îngrijirii copiilor sau a vârstnicilor. În perioada de tranziţie social-economică 
sistemul paternalist (când statul oferea ajutorul total diferitelor categorii de persoane) a 
fost distrus, pe de altă parte, însă, ponderea familiilor şi grupurilor sociale care au nevoie 
de sprijin social a crescut considerabil. Suplimentar, a fost subminată substanţial funcţio-
narea normală a familiei în calitate de grup principal pentru susţinerea membrilor familiei, 
prin caracterul migraţiei masive de lungă durată în scop de muncă. Mulţi vârstnici care 
necesită ajutor au rămas fără supraveghere, deoarece copiii lor au fost nevoiţi să plece 
peste hotare în căutare de lucru. Deşi primesc susţinere financiară de la copiii migranţi 
(vezi capitolul Cheltuieli şi venituri), pentru această categorie de vârstnici a crescut substan-
ţial necesitatea în serviciile de îngrijire.

Deşi pe parcursul ultimilor ani au fost dezvoltate măsuri de asistenţă socială destinate 
copiilor şi vârstnicilor, prin care se recunoaşte obligativitatea statului sau a autorităţilor 
publice locale, a apărut un nou şir de probleme pentru soluţionarea cărora sunt necesare 
abordări adecvate.

În primul rând aceasta se datorează efectelor negative ale migraţiei în masă, de lungă 
durată, a populaţiei în vârsta aptă de muncă, asupra solidarităţii interfamiliale şi interge-
neraţionale. Ca urmare a migraţiei, s-a redus rolul familiei în îngrijirea vârstnicilor, respon-
sabilitatea de bază în această privinţă fiind transmisă structurilor de stat. 

Un exemplu elocvent al acestui fapt serveşte răspunsul populaţiei la întrebarea, cine 
trebuie să fie principalul responsabil pentru îngrijirea bătrânilor. Potrivit datelor cercetă-

5  Лапин Н.И., Беляева Л.А., Здравомыслов А.Г. и др. Динамика ценностей населения реформируемой России, М., 1996.
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rii sociologice6, majoritatea covârşitoare a respondenţilor consideră că structurile publice 
(statul şi autorităţile publice locale) în mod prioritar sunt responsabile pentru îngrijirea 
vârstnicilor, pe când copiilor li se acordă un rol neînsemnat (vezi figura. 2.1).

Analiza datelor în funcţie de vârsta respondenţilor evidenţiază o situaţie similară, anu-
mite diferenţe fiind observate doar în atitudinea persoanelor în vârstă, care atribuie un rol 
mai mare în această privinţă autorităţilor publice locale (primăriilor), decât copiilor (vezi 
tabelul 2.1).

70,8

11

13,8
Statul

APL (primăriile)

Copiii

Alte rude

Vârstnicii înseşi

Alţii

Fără răspuns

Figura 2.1. Repartizarea răspunsurilor respondenţilor la întrebarea  
”Cine trebuie să fie principalul responsabil pentru îngrijirea vârstnicilor?”, %

Orăşenii, în special locuitorii capitalei, în mai mare măsură atribuie responsabilitatea 
îngrijirii de vârstnici autorităţilor de stat (84,4% consideră că responsabil este statul, 5,8% 
– primăria locală) şi nu contează practic deloc pe susţinerea copiilor. 

Tabelul 2.1. Repartizarea răspunsurilor respondenţilor la întrebarea  
”Cine trebuie să fie principalul responsabil pentru îngrijirea vârstnicilor?”, pe grupe de vârstă, % 

Vârstă Statul APL  
(primăriile) Copiii Alte rude Vârstnicii 

înseşi Alţii Fără răs-
puns

18-29 71,2 10,0 14,8 0,4 0,9 2,0 0,6
30-44 72,7 8,8 14,1 1,6 0,8 1,2 0,8
45-59 71,1 11,1 13,6 1,3 0,5 1,0 1,5
60+ 67,1 15,8 11,9 0,4 1,4 1,4 2,1

Sursa: Cercetarea sociologică (Omnibus), realizată de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Studii de Marketing ”CBS-AXA”. 

Locuitorii de la sate, ca şi orăşenii, au cea mai mare încredere în instituţiile de stat, dar 
aproape fiecare al şaselea respondent din mediul rural (17,6%) consideră că principala 
responsabilitate pentru îngrijirea vârstnicilor revine copiilor (vezi figura 2.2).

Se înregistrează anumite diferenţe în atitudinea respondenţilor referitor la resposabi-
lităţile de îngrijire pe regiuni de dezvoltare7. O responsabilitate mai mare a copiilor este 
atribuită de locuitorii din regiunile Sud şi Centru, 18,6% şi, respectiv, 14,4%, pe când la 
Nord proporţia celor care consideră că responsabilitatea le revine copiilor, este de două 
ori mai mică – 9,1% (vezi figura 2.3). 
6  Cercetarea sociologică (Omnibus), realizată de Centrul de Investigaţii Sociologice şi Studii de Marketing ”CBS-AXA” în noiem-
brie 2009. Eşantionul a cuprins 1100 persoane în vârstă de 18 ani şi peste, este reprezentativ la nivel naţional.
7  Aici regiunea Centru include municipiul Chişinău, iar regiunea Sud – UTA Găgăuzia.
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Figura 2.2. Repartizarea răspunsurilor respondenţilor la întrebarea  
”Cine trebuie să fie principalul responsabil pentru îngrijirea vârstnicilor?,” pe medii de reşedinţă, %

Într-o anumită măsură o asemenea repartizare a răspunsurilor rezultă din faptul că 
în Nordul ţării sunt mai intense procesele de migrare a tinerilor, de regulă, spre muni-
cipiile Bălţi şi Chişinău, şi este mai mare ponderea vârstnicilor care locuiesc singuri sau 
separat de copiii lor. În timp ce în regiunile Centru şi Sud, mai ales în mediul rural, unde 
vârstnicii locuiesc împreună cu copiii lor, se observă un număr mai mic al vârstnicilor 
are locuiesc singuri, ceea ce determină, în opinia respondenţilor, o mai mare responsa-
bilitate a copiilor.
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Figura 2.3. Repartizarea răspunsurilor respondenţilor la întrebarea  
”Cine trebuie să fie principalul responsabil pentru îngrijirea vârstnicilor?,”pe regiuni de dezvoltare, %

În funcţie de componenţa etnică a respondenţilor, cu unele diferenţe se menţine ten-
dinţa generală privind atribuirea responsabilităţii pentru îngrijirea vârstnicilor structurilor 
de stat. Astfel, moldovenii (15,3%) şi găgăuzii (12,6%) consideră că această responsabilitate 
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le revine copiilor, pe când ucrainenii, 
ruşii şi bulgarii practic totalmente se 
bazează pe stat.

Nu ar fi corect să interpretăm si-
tuaţia dată doar ca rezultat al modifi-
cării normelor tradiţionale de familie, 
slăbirea relaţiilor integeneraţionale şi 
mentalitatea paternalistă a populaţiei. 
Aşteptările înalte ale respondenţilor 
privind obligaţia pe care urmează să o 
aibă statul faţă de cetăţenii săi sunt re-
zultatul nivelului scăzut de trai al po-
pulaţiei din Republica Moldova, atât 
la vârste înaintate, cât şi în vârsta aptă 
de muncă. Salariile şi pensiile mici au 
condus la faptul că multe familii se 
află în situaţii de supravieţuire, care 
se agravează în cazul în care în familii 
sunt persoane cu boli cronice, cu grad 
de invalidicate, care necesită îngrijire 
permanentă etc.

Datoriră creşterii în permanenţă a 
costurilor sociale şi economice pentru 
familiile care au grijă de persoane în etate, siguranţa familiei drept instrument de susţine-
re a vârstnicilor, dimpotrivă, descreşte. În situaţii şi mai nefavorabile sunt vârstnicii care 
locuiesc singuri sau cuplurile familiale formate doar din vârstnici. 

Aşteptările paternaliste înalte ale populaţiei în problema îngrijirii vârstnicilor sunt con-
diţionate de necesitatea în protecţie socială solidă în perioada crizei economice. Putem 
afirma că opinia respondenţilor în mare măsură s-a format sub presiunea problemelor so-
cioeconomice din ţară, a proceselor migraţionale intense, a protecţiei sociale insuficiente 
pentru toate categoriile de populaţie, inclusiv a vârstnicilor. 

Este evidentă necesitatea efectuării unor cercetări sociologice repetate, pentru a mo-
nitoriza schimbările în atitudinea cetăţenilor privind rolul societăţii şi al familiei faţă de 
sprijinul oferit vârstnicilor, de susţinerea interfamilială şi intergeneraţională. De asemenea, 
este important de a afla informaţii concrete asupra faptului care tip de servicii de îngrijire 
a vârstnicilor, în opinia publică, trebuie să fie acordate de către stat şi care – de către fa-
milie.

Ajutorul oferit persoanelor în vârstă. Faptul că familia şi rudele rămân a fi şi în con-
tinuare grupul principal de sprijin pentru vârstnici mărturisesc răspunsurile la întrebările 
cu privire la ajutorul oferit vârstnicilor în diferite situaţii cotidiene (cercetarea ”Excluderea 
socială a populaţiei”, realizată în anul 2009). 

În caz de boală, de regulă, ajutorul în gospodărie este oferit de membrii familiei sau 
de rude, mai rar de prieteni şi vecini. La vârste relativ tinere (50-54 şi 55-59 ani) membrii 
familiei oferă mai des ajutor. Pe măsura înaintării în vârstă a respondenţilor (deci odată cu 
creşterea numărului persoanelor care locuiesc singure/fără familie), importanţa ajutorului 
oferit de membrii familiei scade şi creşte rolul rudelor (posibil celor care locuiesc separat) 
şi al vecinilor (vezi figura 2.4).

…Pentru un tată este foarte important 
când copiii îl au drept exemplu. Tatăl meu 
mi-a fost exemplu în multe. Dar copiii trebuie 
să meargă mai departe decât părinţii… 

În familia noastră este anume aşa şi sper 
că feciorul meu Victor va realiza mai multe – el 
are toate şansele pentru aceasta … El a găsit 
mediul confortabil pentru sine: locuieşte în 
Berlin, face studii, lucrează, ia decizii şi poar-
tă responsabilitate pentru deciziile respective 
– este matur, independent, o personalitate. 
Când îmi aduc aminte de mine la vârsta lui 
conştientizez că sunt alte vremuri, cu alte re-
guli. Pentru Victor este mai complicat, deoa-
rece lumea a devenit mai dură, oamenii mai 
invidioşi, mai puţin toleranţi şi sensibili. Dacă 
mai înainte nimeni nu trecea pe alături când 
vedea că îţi este rău, astăzi nici chiar prietenii 
nu îţi va veni în ajutor.

Constantin Moscovici, muzician, compozitor,  
49 ani, căsătorit, Aquarelle, decembrie, 2011.
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Figura 2.4. Repartizarea răspunsurilor la întrebarea  
”Cine Vă oferă ajutor în caz de boală?”, pe grupe de vârstă a respondenţilor, %

În soluţionarea unor probleme majore ajutorul de bază pentru vârstnici vine din par-
tea membrilor familiei şi a rudelor, în grupa de vârstă de 65 ani şi peste aproape fiecare 
al zecelea respondent contează pe ajutorul prietenilor, fiecare al douăzecilea – pe vecini, 
aproximativ 5% nu pot conta pe nici un ajutor. Ca şi în cazul întrebării, cine oferă ajutor în 
activitatea din gospodărie, rolul membrilor familiei scade odată cu înaintarea responden-
ţilor în vârstă şi creşte rolul rudelor (vezi figura 2.5).
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Figura 2.5. Repartizarea răspunsurilor respondenţilor la întrebare” Cine Vă acordă ajutor  
în soluţionarea unei probleme importante cu caracter personal?”, pe grupe de vârstă a respondenţilor, %

În cazul în care vârstnicul se simte deprimat, simte nevoia să discute cu cineva pro-
blemele sale, să-şi împărtăşească îndoielile şi neliniştea, de asemenea, familia şi rudele 
sunt primii, ajutorul fiind oferit şi de prieteni, vecini, mult mai rar – de colegii de serviciu. 
Aproximativ 6% dintre respondenţi, în special în vârste înaintate, nu au la cine apela în 
asemenea situaţii (vezi figura 2.6).
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Figura 2.6. Repartizarea răspunsurilor respondenţilor la întrebarea”Cine Vă ajută în cazul în care  
Vă simţiţi deprimat(ă), aveţi necesitatea de a discuta?”, pe grupe de vârstă a respondenţilor, %

După ajutor financiar (bani) de obicei se apelează la rude, membrii ai familiei, mai rar 
la prieteni şi vecini. Aproape fiecare al patrulea respondent în vârstă de 75 ani şi peste, al 
cincilea în vârstă de 70-74 ani, fiecare al şaselea în vârsta de 65-69 ani şi fiecare al zecelea 
de vârsta de 50-60 ani au răspuns că nimeni nu le poate oferi un astfel de ajutor. În medie 
pentru toate grupele de vârstă, circa 15% ”nu cunosc” la cine ar putea obţine ajutor în 
bani. De remarcat faptul că odată cu înaintarea respondenţilor în vârstă, tot mai multe 
persoane nu cunosc de la cine ar putea beneficia de un astfel de ajutor, fie că nu contează 
pe nimeni (vezi figura 2.7). 
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Figura 2.7. Repartizarea răspunsurilor respondenţilor la întrebarea” De la cine aţi obţine ajutor  
dacă aveţi nevoie de 250 euro?”, pe grupe de vârstă a respondenţilor, %

Din datele prezentate rezultă că vârstnicii în mare parte beneficiază de ajutor în me-
diul familiei sau de la rude. Pentru persoanele de vârste mai înaintate cea mai complicată 
problemă este de a obţine ajutor material, deoarece susţinerea emoţională şi psihologică 
este oferită de un cerc mai larg de grupe sociale.
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Gospodăriile casnice care au în componenţa lor vârstnici beneficiază, dar şi oferă re-
gulat ajutor în bani şi produse alimentare/mărfuri, altor persoane care nu locuiesc în gos-
podăria respectivă. Astfel, oferă regulat ajutor circa 35,4% dintre respondenţii în vârstă de 
55-59 ani, 17,2% – în vârstă de 75 ani şi peste. 

De asemenea, primesc regulat ajutor 26% dintre respondenţii în vârstă de 50-54 ani, 
50-59 ani şi 70-74 ani şi circa 40,2% în vârsta de 75 ani şi peste (vezi tabelul 2.2).

Tabelul 2.2. Primirea şi oferirea permanentă a ajutorului, pe grupe de vârstă a respondenţilor, %

Vârsta

În ultimul an, gospodăria Dvs. a oferit în 
mod regulat ajutor în formă bănească sau 
produse alimentare/mărfuri vreunei per-

soane care nu este membru al gospodăriei 
Dvs.?

În ultimul an, gospodăria Dvs. aţi primit/ 
beneficiat în mod regulat de ajutor în formă 
bănească sau produse alimentare/ mărfuri 

din partea unei persoane care nu este mem-
bru al gospodăriei Dvs.?

da Nu nu ştiu da nu nu ştiu

50-54 22,7 75,9 1,4 26,0 73,6 0,4

55-59 35,4 64,1 0,5 25,9 73,3 0,8

60-64 27,7 72,3 - 31,2 68,8 -

65-69 19,9 80,1 - 38,6 61,4 -

70-74 20,4 79,6 - 25,9 74,1 -

75+ 17,2 82,8 - 40,2 58,2 1,6

Fiecare a treia gospodărie casnică din mediul urban în componenţa căreia sunt per-
soane de vârstă pre-pensionară oferă şi primeşte regulat ajutor în bani, alimente/mărfuri 
de la persoane, care locuiesc în alte gospodării. 

La atingerea vârstei de pensionare, ponderea orăşenilor care oferă ajutor se reduce 
până la 13%, iar a celor care primesc regulat ajutor financiar creşte până la 36,8%. Gospo-
dăriile casnice din mediul rural, atât cele care au în componenţă persoane de vârstă pre-
pensionară, cât şi cele ce au persoane de vârstă pensionară, oferă ajutor persoanelor din 
alte gospodării aproape în egală măsură – circa 27%. Locuitorii din mediul rural primesc 
mai puţin ajutor în comparaţie cu orăşenii: doar fiecare a cincea persoană de vârstă pre-
pensionară şi fiecare al treilea de varstă pensionară (vezi figura 2.8).
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Figura 2.8. Primirea şi oferirea ajutorului în bani sau produse alimentare/mărfuri de la alte persoane  
(acordare altor persoane), care locuiesc în alte gospodării, pe vârste, %
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Mai des se oferă ajutor în bani, produse alimentare/mărfuri persoanelor de vârstă 
pensionară care locuiesc singure (43,4%), precum şi bărbaţilor (54,8%), decât femeilor 
(41,4%). 

Ajutor de la persoane care nu locuiesc în gospodărie primesc şi persoanele de vârstă 
pre-pensionară şi pensionară, care trăiesc cu familia, diferenţe esenţiale între aceste cate-
gorii de vârstnici nefiind observate (vezi figura 2.9).
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Figura 2.9. Primirea regulată a ajutorului în bani sau produse alimentare/mărfuri de către persoanele de vârstă  
pre-pensionară şi pensionară, dacă trăiesc singuri sau în gospodărie cu alţi membri ai familiei, %

Persoanele care lucrează, de regulă oferă mai des ajutor persoanelor din alte gospodă-
rii, decât cele care nu lucrează, precum şi pensionarii care lucrează comparativ cu persoa-
nele de vârstă pre-pensionară (30% şi, respectiv, 35%).

O situaţie similară se atestă şi în cazul primirii ajutorului regulat: pensionarii care lu-
crează primesc mai puţin ajutor regulat comparativ cu lucrătorii de vârstă pre-pensionară 
(20% şi, respectiv, 25%). Aproape fiecare a treia gospodărie cu vârstnici de vârstă pre-pen-
sionară sau pensionari neangajaţi în câmpul muncii primesc regulat ajutor (vezi figurile 
2.10 şi 2.11).
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Figura 2.10. Au oferit regulat ajutor în bani,  
produse alimentare/mărfuri persoanelor  

din alte gospodări, %

Figura 2.11. Au primit regulat ajutor în bani,  
produse alimentare/mărfuri p de la persoane  

din alte gospodări, %
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Este vizibilă descreşterea ponderii persoanelor care oferă regulat ajutor odată cu înain-
tarea în vârstă şi creşterea celor care beneficiază de ajutorul respectiv (vezi figura 2.12).
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Figura 2.12. Primirea/oferirea regulată a ajutorului în bani,  
produse alimentare/mărfuri de la persoane din alte gospodării  
(oferite persoanelor din alte gospodării), pe grupe de vârstă, %

În funcţie de modul dacă primesc sau oferă ajutor, persoanele de vârstă pre-pensiona-
ră şi pensionară pot fi grupate după următoarele criterii:

1) persoane care oferă şi primesc ajutor (16,1% şi, respectiv, 12%); 
2) donatori puri, care oferă ajutor, dar nu primesc nimic în schimb (13,8% şi, respectiv, 

10,3%); 
3) recipienţi puri, care doar primesc ajutor (10,7% şi, respectiv, 19,8%); 
4) persoane care nu participă la schimbul de ajutor, deloc nu oferă/primesc ajutor 

(59,4% şi, respectiv, 57,8%). 
În oraşe, în rândul persoanelor de vârstă pre-pensionară, ponderea celor care oferă 

şi primesc ajutor, precum şi a donatorilor puri este practic de două ori mai mare decât al 
persoanelor de vârstă pensionară. 

De remarcat că persoanelor de vârstă pre-pensionară (50-56/61ani) le revine un rol 
mai mare în menţinerea relaţiilor interfamiliale şi realizarea unui spectru amplu al rolurilor 
de familie. Ultimele ţin şi de copiii lor maturi şi nepoţii care sunt încă mici, precum şi de 
părinţii în vârstă, care adeseori au nevoie de îngrijire. Totodată, ocuparea în câmpul muncii 
complică în mod semnificativ realizarea tuturor rolurilor de familie.

Printre vârstnicii-pensionari ponderea recipienţilor puri este de două ori mai mare 
decât în rândul persoanelor de vârstă pre-pensionară. În mediul rural proporţia celor 
care oferă şi primesc ajutor, precum şi a donatorilor puri este practic identică pentru 
persoanele de vârstă pre-pensionară şi pensionară. Pe de altă parte, în sate ponderea 
persoanelor care nu participă la schimbul de ajutor este mai mică decât în oraşe (vezi 
figura 2.13). 
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Figura 2.13. Ponderea vârstnicilor în funcţie  
de caracterul schimbului de ajutor, pe medii de reşedinţă, %

Traiul în comun cu familia (cu alţi membri ai gospodăriei) sau separat constituie un 
factor important de impact asupra caracterului schimbului de ajutor. Astfel, printre res-
pondenţii de vârstă pre-pensionară, care locuiesc împreună cu familia (cu alţi membri 
ai gospodăriei), ponderea celor care oferă şi primesc ajutor, precum şi a donatorilor puri 
este mult mai mare, decât la vârstnicii care trăiesc singuri. Proporţia pensionarilor care 
locuiesc împreună cu familia (cu alţi membri ai gospodăriei) şi care participă în schimbul 
de ajutor, de asemenea, este mai mare faţă de a pensionarilor care locuiesc singuri (vezi 
figura 2.14).
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Figura 2.14. Ponderea vârstnicilor după caracterul schimbului de ajutor, în funcţie dacă  
locuiesc singuri sau împreună cu familia (cu alţi membri ai gospodăriei), pe grupe de vârstă, %

Odată cu înaintarea în vârstă, capacitatea de a oferi ajutor se reduce, iar necesitatea în 
primirea ajutorului creşte. Această tendinţă naturală explică reducerea, odată cu înainta-
rea în vârstă, a numărului donatorilor puri şi creşterea numărului recipienţilor puri.
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Rezultatele studiului arată că vârstnicii interacţionează activ cu copiii lor maturi şi ru-
dele, mai mult ca atât, această interacţiune nu se reduce doar la primirea ajutorului. Destul 
de des, ajutorul respectiv are un efect colateral, vârstnicii care primesc ajutor se simt mult 
mai bine din punctul de vedere al sănătăţii şi evaluează mai înalt situaţia lor materială. 

Proporţia persoanelor care nu primesc ajutor este destul mare, ceea ce, însă, nu înseamnă 
neapărat că cei care au nevoie de ajutor nu beneficiază de el. Aceştia pot fi şi vârstnicii care 
sunt în stare să-şi asigure şi să-şi organizeze de sine stătător ajutorul, astfel, respectivele esti-
mări, mai curând vorbesc despre o rezistenţă fizică şi morală destul de înaltă a vârstnicilor.

Un element important în susţinerea reciprocă a membrilor familiei constituie traiul în 
comun cu copiii. În special aceasta se referă la susţinerea neformală, care depinde şi de 
proximitatea spaţială a membrilor familiei (spre exemplu, ajutorul în viaţa cotidiană). Prin-
tre cuplurile familiale vârstnice o asemenea susţinere, de regulă, se oferă reciproc între 
soţi, şi, mai des, de către soţii – soţilor.

Deoarece datele studiului nu permit analiza situaţiei vârstnicilor în dependenţă dacă 
au sau nu copii, clasificarea prezentată se referă la toate persoanele de vârsta respectivă.

Bunăstarea socială a vârstnicilor. Unul dintre factori de impact asupra bunăstării so-
ciale a vârstnicilor este traiul lor în comun sau separat de familie. 

Cu toate acestea, este cazul să menţionăm că indiferent de condiţiile de trai şi de vârstă, 
există un număr destul de mare de respondenţi-vârstnici care se consideră abandonaţi de 
societate/în afara societăţii. Acest fapt vorbește despre un grad avansat de nelinişte socială, 
cauzat de procesele de stratificare socială a populaţiei, de sentimentul de vulnerabilitate. 

”Foarte mult de acord” şi ”de acord” cu afirmaţia că se simt abandonaţi de societate 
sunt 35,6% din respondenţii de vârstă pre-pensionară şi 28,9% de vârstă pensionară care 
locuiesc singuri, precum şi 23,4% dintre respondenţii de vârstă pre-pensionară şi 25,2% 
de vârstă pensionară care locuiesc împreună cu familia. Totodată, printre vârstnicii care 
locuiesc împreună cu familia este cea mai înaltă pondere a persoanelor care nu sunt de 
acord cu afirmaţia respectivă, şi, în comparaţie cu alţi respondenţi, ei apreciază mai bine 
bunăstarea lor socială (vezi figura 2.15).
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Figura 2.15. Repartizarea răspunsurilor vârstnicilor la afirmaţia  
”Mă simt abandonat de societate/în afara societăţii”, în funcţie dacă locuiesc singuri  

sau cu familia (cu alţi membri ai gospodăriei), pe grupe de vârstă, %
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Într-o anumită măsură percepţia bunăstării sociale depinde de statutul economic al 
respondentului – ocupat/neocupat. Nivelul cel mai jos de apreciere a bunăstării sociale 
este înregistrat la femeile de vârstă pre-pensionară. Aproape jumătate dintre respondenţi 
(49,6%) “se simt abandonaţi de societate/în afara societăţii”. La persoanele ocupate per-
cepţia bunăstării sociale este mai înaltă, deşi fiecare al şaselea bărbat şi fiecare a patra 
femeie se simt în afara societăţii (vezi figura 2.16).
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Figura 2.16. Repartizarea răspunsurilor persoanelor de vârstă pre-pensionară la afirmaţia  
”Mă simt abandonat/ă de societate/în afara societăţii”, pe sexe şi după statutul ocupaţional, %

Pentru pensionari, ca şi pentru persoanele de vârstă pre-pensionară, posibilitatea de 
a lucra este un factor ce determină percepţia bunăstării sociale, atât pentru bărbaţi, cât şi 
pentru femei (vezi figura 2.17).
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Figura. 2.17. Repartizarea răspunsurilor persoanelor de vârstă pensionară la afirmaţia  
”Mă simt abandonat/ă de societate/în afara societăţii”, pe sexe şi după statutul ocupaţional, %

Rezultatele cercetării permit deducerea faptului că instabilitatea vieţii şi sentimentul 
de insecuritate cauzează starea de stres a populaţiei, un avansat nivel de anxietate.
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Starea emoţională şi psihologică a vârstnicilor a fost evaluată în baza răspunsurilor 
respondenţilor la afirmaţia ”sunt optimist în privinţa viitorului/sunt încrezut”. Cea mai 
mare pondere a respondenţilor-optimişti, care s-au declarat ”foarte mult de acord” şi ”de 
acord” a fost înregistrată în grupa de vârstă de 50-54 ani (57,9%), însă, pe măsura înaintării 
în vârstă, proporţia optimiştilor se micşorează, iar a celor care ”nu sunt de acord” şi ”nu ştiu” 
ce să răspundă creşte (vezi figura 2.18).
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Figura. 2.18. Repartizarea răspunsurilor vârstnicilor la afirmaţia  
“Sunt optimist în privinţa viitorului/sunt încrezut”, pe grupe de vârstă, %

Acest coraport al răspunsurilor a fost previzibil: pe măsura îmbătrânirii oamenii tot mai 
des înfruntă pierderea prietenilor, rudelor, colegilor de serviciu, pleacă din viaţă soţii/soţi-
ile, ceea ce reduce din optimismul lor.

Nivelul de satisfacţie faţă de diferite aspecte ale vieţii. Noţiunea de “calitate a vieţii” 
prezumă interacţiunea dintre factorii socioeconomici şi starea de sănătate a persoanei. 
Aceştia reprezintă un complex de factori de natură fizică, emoţională, psihică, intelectuală 
şi de cultură generală8, care determină posibilitatea persoanei de a funcţiona în societate, 
precum şi măsura în care este satisfăcută de viaţă.

Traiul în familie sau separat (autonom) este unul din factorii importanţi care influenţea-
ză nivelul de satisfacţie a persoanei cu diferite aspecte ale vieţii. Respondenţii au fost ru-
gaţi să marcheze pe o scală de valori de zece puncte (de la 0 – “foarte nesatisfăcut(ă)” până 
la 10 – “foarte satisfăcut(ă)” în ce măsură sunt satisfăcuţi faţă de diferite aspecte ale vieţii 
(nivel de studii, serviciu, nivel de bunăstare, condiţii de trai, viaţa de familie etc.). Nivelul de 
satisfacţie a vârstnicilor care locuiesc împreună cu familia (cu alţi membri ai gospodăriei) 
este mai înalt faţă de cei care trăiesc singuri. Decalajul cel mai mare se observă în gradul de 
satisfacţie faţă de viaţa de familie (6,53 şi, respectiv, 4,52 puncte). În ansamblu, persoanele 
în vârstă de 50 ani şi peste prezintă un nivel mediu de satisfacţie faţă de diferite aspecte 
ale vieţii (vezi figura 2.19). 
8  Яцемирская Р.С. Психология старческого и пожилого возраста. Учебное пособие. - М.: МГСУ, 2002, с. 9.
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Figura 2.19. Nivelul de satisfacţie a vârstnicilor faţă de diferite aspecte ale vieţii,  
dacă locuiesc singuri sau împreună cu familia (cu alţi membri ai gospodăriei)

Nivelul de satisfacţie faţă de diferite aspecte ale vieţii este mai mare la persoanele de 
vârstă pre-pensionară decât la pensionari. Diferenţele cele mai vizibile sunt în aspectele ce 
ţin de starea de sănătate, viaţa de familie şi condiţiile de trai (vezi figura 2.20). 

Rezultatele cercetării arată că, odată cu înaintarea în vârstă, nivelul de satisfacţie scade, 
iar antrenarea în activitatea economică (ocuparea) contribuie la menţinerea satisfacţiei la 
un nivel mai ridicat.
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Figura 2.20. Nivelul de satisfacţie a persoanelor de vârstă pre- şi pensionară  
faţă de diferite aspecte ale vieţii

Pe medii de reşedinţă se observă o tendinţă comună: vârstnicii care locuiesc cu fami-
lia (cu alţi membri ai gospodăriei) sunt mai satisfăcuţi de viaţa de familie, de serviciu, de 
condiţiile de trai, de starea sănătăţii etc., decât persoanele care trăiesc singure. Orăşenii, în 
comparaţie cu locuitorii satelor, sunt mai satisfăcuţi de nivelul de studii şi de serviciu. Cel 
mai puţin satisfăcuţi de viaţa socială sunt orăşenii care locuiesc singuri (vezi figura 2.21).
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Figura 2.21. Nivelul de satisfacţie a vârstnicilor faţă de diferite aspecte ale vieţii, pe medii de reşedinţă,  
dacă locuiesc singuri sau cu familia (cu alţi membri ai gospodăriei)

Cei mai satisfăcuţi de toate aspectele vieţii sunt bărbaţii-vârstnici care locuiesc împreu-
nă cu familia, iar cei mai nesatisfăcuţi – bărbaţii care trăiesc singuri. La femei diferenţele nu 
sunt aşa de evidente, indiferent de faptul dacă locuiesc împreună cu familia sau singure 
(vezi figura 2.22).
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Figura 2.22. Nivelul de satisfacţie a vârstnicilor faţă de diferite aspecte ale vieţii,  
dacă locuiesc singuri sau cu familia (alţi membri ai gospodăriei), pe sexe

Viaţa de familie reprezintă unul dintre principalele domenii, în care se realizează un 
spectru larg al necesităţilor umane şi care aduce cea mai mare satisfacţie. 

Reieşind din rezultatele cercetării (vezi figura 2.23) persoanele de vârstă pre-pensio-
nară ”sunt satisfăcute” sau ”foarte satisfăcute” de viaţa de familie în 86%, respondenţii de 
la sate apreciază mai pozitiv nivelul de satisfacţie faţă de viaţa de familie decât orăşenii, 
precum şi bărbaţii: ”foarte satisfăcuţi” sunt 50%, “satisfăcuţi” – 37%. Femeile sunt “foarte 
satisfăcute” de viaţa de familie în proporţie de 33%, “satisfăcute” – 53%. Printre responden-
ţii de vârstă pensionară nivelul de satisfacţie faţă de viaţa de familie este mai redus.
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Figura 2.23. Repartizarea persoanelor de vârstă pre-pensionară şi pensionară  
privind satisfacţia de viaţa de familie, %

Aprecierea subiectivă a nivelului de fericire la persoanele în vârstă de 50 ani şi peste a 
pus în valoare dependenţa acestui indicator de faptul dacă vârstnicii locuiesc în familie (cu 
alţi membri ai gospodăriei) sau singuri. Cel mai jos nivel de apreciere a fericirii l-au indicat 
bărbaţii vârstnici care locuiesc singuri (vezi figura 2.24).
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Figura 2.24. Aprecierea subiectivă nivelului de fericire de către vârstnici

După cum arată rezultatele cercetării, vârstnicii nu cer pentru sine lucruri irealizabile. 
Deşi latura materială a vieţii este limitată la nivelul de subzistenţă, ei sunt satisfăcuţi de pu-
ţinul de care dispun. Rezultatul evaluării subiective a nivelului de satisfacţie faţă de diferite 
aspecte ale vieţii a arătat un grad mediu de satisfacţie în toate domeniile. Cel mai jos sunt 
apreciate nivelul de trai şi starea de sănătate.

Aprecierea la un nivel înalt a primelor două poziţii ne vorbeşte despre modestia şi lipsa 
de pretenţii a persoanelor în vârstă, care s-au obişnuit cu mai multe pierderi, cu greutăţile 
vieţii, inclusiv foametea, perioada de represiune, greutăţile celui de-al doilea război mon-
dial, deficienţele anilor postbelici, dar şi cu tulburările şi inechităţile din prezent.

Comunicarea cu rudele, copiii, prietenii. Un aspect important în viaţa persoanei în 
vârstă îl are comunicarea. Se știe că după pensionare, în cazul în care persoana nu este 
încadrată în muncă, se reduce semnificativ cercul de contacte sociale, acestea transferân-
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du-se în sfera familiei şi gospodăriei, ceea 
ce influenţează semnificativ starea emo-
ţională şi psihologică a persoanei, provo-
când sentimentul de ”inferioritate specifică 
vârstei”.  Mai mult chiar, în condiţiile pro-
gresului tehnico-ştiinţific şi informaţional, 
experienţa acumulată de vârstnici nu mai 
constituie pentru tineri acea semnificaţie 
practică, cum era în perioadele precedente. 
Aceasta a condus la distanţarea socială din-
tre persoanele în vârstă şi reprezentanţii al-
tor grupe de vârstă ale populaţiei, generate 
de viziuni morale defectuoase, stereotipuri 
sociale negative privind perioada târzie a 
vieţii, care, la rândul lor, contribuie la deso-

cializarea vârstnicilor, orientându-i spre programul de ”supravieţuire”.
Comunicarea cu copiii reprezintă una din principalele modalităţi ce le permite vârstni-

cilor să-şi satisfacă necesităţile interacţioniste, emoţionale şi de altă natură. 
Analiza situaţiei în domeniul dat a fost efectuată prin compararea datelor privind frec-

venţa comunicării copiilor cu părinţii şi frecvenţa comunicării părinţilor cu copiii (vezi figu-
rile 2.25 şi 2.26).

În linii mari, aceste rezultate coincid: fiecare al treilea respondent în vârstă de la 18 
ani până la 50-56/61 ani comunică cu părinţii cel puţin o dată pe săptămână, fiecare al 
patrulea – aproape în fiecare zi sau în fiecare zi, încă 25% dintre respondenţi comunică cu 
părinţii 1-2 ori pe lună. Este evident că cei care locuiesc în comun cu părinţii, comunică 
des (mai mult de o dată pe zi), iar cei care locuiesc la distanţe – mai rar (de câteva ori pe 
an sau foarte rar).

Respondenţii de vârstă pre-pensionară şi pensionară comunică cu copiii în mod diferit. 
Se observă că la persoanele de vârstă pensionară este mai mare ponderea celor ce comuni-
că rar cu copiii (8,7%). Prin urmare, intensitatea comunicării părinţilor cu copiii trebuie să 
fie destul de mare pentru a menţine relaţiile întegeneraţionale, pentru a le oferi suportul 
emoţional şi psihologic necesar.
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Figura 2.25. Frecvenţa comunicării copiilor cu părinţii, pe 
grupe de vârstă, %

Figura 2.26. Frecvenţa comunicării persoanelor de vârstă 
pre- şi pensionară cu copiii, %

Un grup important de sprijin pentru vârstnici sunt prietenii şi vecinii, de regulă şi ei 
fiind persoane în vârstă. Comunicarea cu prietenii şi vecinii are, de asemenea, un caracter 
activ. Printre respondenţii de vârstă pre-pensionară este mai mare ponderea persoanelor 

….Desigur, comunicăm des cu fiica 
şi cu nepoata. De 2-3 ori pe lună îmi te-
lefonează, îmi spun ce noutăţi au ei, mă 
întreabă ce necesităţi mai am.

Îşi fac griji că nu mă pot lua la ei… Au 
dorit să mă mut cu traiul în Israel, unde 
trăiesc ei, dar nu a fost posibil din cauza 
aspectelor legale… 

Stau aici, la casa de bătrâni. E bine, nu 
mă plâng. Şi prieteni am, dar oricum, aş-
tept să mă sune copiii, mai ales, nepoţica. 
Aştept, poate vor reuşi să vină…

FG. A_1, Chişinău, Mihail, 76 ani.
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care, posibil din cauza că sunt mai ocupaţi, comunică mai rar cu vecinii şi prietenii (16,3% 
comunică 1-2 ori pe lună şi 4,4% – de câteva ori pe an sau mai rar). Cel mai activ comunică 
cu prietenii şi vecinii vârstnicii de 65-69 de ani, pe măsura înaintării în vârstă creşte procen-
tul persoanelor, care, posibil din motive de sănătate, comunică mai rar (vezi figura 2.27).
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Figura. 2.27. Frecvenţa comunicării vârstnicilor cu prietenii şi vecinii, pe grupe de vârstă, %

Prezenţa mijloacelor moderne de comunicare (telefon, internet, vezi capitolul Locuinţe 
şi utilităţi) facilitează comunicarea persoanelor vârstnice cu rudele şi prietenii, în speci-
al dacă acestea trăiesc în altă localitate. Datele cercetării indică că persoanele de vârstă 
pre-pensionară comunică la telefon şi prin ajutorul corespondenţei electronice mult mai 
des decât pensionarii. Aproximativ 40% din respondenţi comunică cu rudele şi prietenii 
mai mult de o dată pe zi, în fiecare zi sau aproape în fiecare zi, pe când printre pensionari 
ponderea este de doar 15%. Dacă printre respondenţii de vârstă pre-pensionară 42% co-
munică cu rudele şi prietenii cel puţin o dată pe săptămână, pensionari – 27%. De câteva 
ori pe an pot să-şi permită comunicarea cu rudele şi prietenii 14% din pensionari, iar 3,5% 
comunică foarte rar (vezi figurile 2.28 şi 2.29).
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Figura 2.28. Frecvenţa comunicării persoanelor  
de vârstă pre-pensionară cu prietenii şi rudele  

prin telefon şi e-mail, pe sexe, %

Figura 2.29. Frecvenţa comunicării persoanelor  
de vârstă pensionară cu prietenii şi rudele  

prin telefon şi e-mail, pe sexe, %
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Nivelul avansat de telefonizare a ţării (vezi capitolul Bunuri) asigură vârstnicilor un mij-
loc de comunicare cu rudele şi prietenii, atât în mediul urban, cât şi în cel rural. Apro-
ximativ 83% din respondenţii de vârstă pre-pensionară din sate şi oraşe comunică mai 
frecvent decât o dată pe zi/în fiecare zi sau aproape în fiecare zi/cel puţin o dată pe săp-
tămână. Tot atât de des comunică şi pensionarii din oraşe (77%) şi din sate (69,3%). O 
dată/de două ori pe lună comunică prin telefon sau e-mail (mai des prin telefon) 11% 
din persoanele de vârstă pre-pensionară şi 13% de vârstă pensionară din oraşe. La sate 
comunică în acelaşi ritm 12% din persoanele de vârstă pre-pensionară şi 14% de vârstă 
pensionară. Mai puţin de 5% din vârstnici comunică cu rudele şi copiii de câteva ori pe an 
sau foarte rar (vezi figurile 2.30 şi 2.31).
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Figura 2.30. Frecvenţa comunicării persoanelor de vârstă 
pre-pensionară şi pensionară din oraşe cu prietenii şi 

rudele prin telefon şi e-mail, %

Figura 2.31. Frecvenţa comunicării persoanelor de vârstă 
pre-pensionară şi pensionară din sate cu prietenii şi 

rudele prin telefon şi e-mail, %

Datele privind repartizarea răspunsurilor ce ţin de frecvenţa comunicării cu rudele şi 
prietenii prin telefon sau e-mail denotă că persoanele de vârstă pre-pensionară sunt mai 
active în comunicare, fapt ce poate fi predeterminat şi de posibilităţile materiale mai bune 
ale acestora. În vârsta pensionară frecvenţa comunicării scade esenţial, din cauza reducerii 
accesului la mijloacele de comunicare. Diferenţe esenţiale în funcţie de mediul de reşedin-
ţă şi sex nu au fost observate.

Prin urmare, modul cum se simt vârstnicii în mare măsură este determinat de nivelul 
relaţiilor de familie. Nivelul de satisfacţie a pensionarilor (sănătatea, starea emoţională şi 
psihologică, situaţia materială, relaţiile cu alte persoane) este cu atât mai înalt, cu cât sunt 
mai strânse legăturile de familie.
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SINTEZA CAPITOLULUI 2
•	 Pentru	vârstnici	familia	constituie	mijlocul	de	satisfacere	a	celor	mai	presante	necesi-

tăţi – cotidiene, de interacţionare şi de activism social. Un rol deosebit în acest sens le 
revine relaţiilor integeneraţionale.

•	 Necesităţile	cotidiene	ale	vârstnicilor	sunt	satisfăcute	prin	primirea	sprijinului	material	
din partea copiilor, oferirea de către aceştia a ajutorului în caz de boală, alte situaţii etc.

•	 Un	rol	important	pentru	vârstnici	îl	are	confortul	emoţional	şi	psihologic,	generat	de	
conştientizarea faptului că persoanele apropiate au grijă de ei. 

•	 Ajutorul	acordat	copiilor	de	către	vârstnici	reprezintă	un	instrument	de	realizare	a	va-
lorilor interacţioniste, de socializare şi celor ce reprezintă sensul vieţii (bunăstarea per-
soanelor apropiate, educaţia nepoţilor, autorealizarea). 

•	 Relaţiile	intergeneraţionale	sunt	reale	atunci	când	se	produce,	în	orice	formă,	schimbul	
de ajutor între generaţii.

•	 Reducerea	din	importanţa	perioadei	târzii	a	vieţii	şi	orientarea	generaţiilor	la	evitarea	
bătrâneţii conduc la situaţia în care persoanele în vârstă nu se pot acomoda la îmbă-
trânire, iar cele tinere nu percep în mod adecvat bătrâneţea.
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BUNURI ŞI IMOBILE

Capitolul

3
Nivelul de asigurare a vârstnicilor cu bunuri, veniturile şi cheltuielile lor, posibilitatea 

de a procura mărfuri şi servicii, inclusiv accesul la utilităţi, menaj, vacanţă, etc. per-
mit determinarea nivelului de trai, al bunăstării şi sărăciei vârstnicilor.

În prezentul capitol este analizat accesul vârstnicilor la proprietăţi, precum şi opinia 
subiectivă a persoanelor în vârstă de 50 ani şi peste privind calitatea vieţii, opinie care 
reflectă necesităţile şi cultura consumului, posibilităţile vârstnicilor la un trai decent9. 

Proprietatea reprezintă un important element de asigurare a necesităţilor vitale ale 
vârstnicilor şi caracterizează nivelul lor de bunăstare economică. Potrivit clasificărilor sta-
tistice existente, au fost analizate tipurile de proprietate deţinute de vârstnici: 
•	 bunuri	de	lungă	durată	şi	imobile,
•	 animale	şi	păsări,
•	 loturi	de	pământ.

Bunuri de lungă durată şi imobile
Bunurile de care dispun gospodăriile casnice, pot fi divizate în cinci grupuri, în funcţie 

de gradul de necesitate şi accesibilitatea bunului pentru membrii gospodăriei, de posibi-
lităţile financiare ale membrilor lor.

Repartizarea bunurilor de lungă durată în funcţie de gradul de necesitate în gospodărie

I grup II grup III grup IV grup V grup

TV color sau alb-negru Congelator Casetofon Bicicletă Garaj
Frigider Cuptor cu micro-

unde
Videocasetofon Motocicletă Alt apartament/

casă
Maşină de spălat rufe 
automat sau manual

Computer Combină tele-
radio

Autoturism Vilă de vară, iarnă

Aspirator de praf Antenă satelit Centru muzical
Aparat foto

Cameră video

Primul grup include obiectele de primă necesitate, ce contribuie la socializare (TV), pre-
cum şi asigură un minim al nivelului de menaj (frigider, maşină de spălat rufe, aspirator de 
praf ). 

Grupul doi include obiectele care facilitează menajul, asigură confortul (congelator, 
cuptor cu microunde), facilitează posibilităţile de comunicare şi socializare (computer, an-
tenă satelit), reduc riscul excluziunii pentru vârstnicii lipsiţi de posibilitatea de a comunica. 
Acest lucru în special este important pentru vârstnicii, ai căror copii sunt plecaţi peste 
hotare. Existenţa computerului şi conexiunii la internet le asigură comunicarea cu copiii şi 
reduce sentimentul de singurătate şi marginalizare. S-ar părea că antena satelit nu consti-
tuie un obiect de primă necesitate, însă în condiţiile Moldovei, când accesul la televiziune 
9  Figurile şi tabelele din capitol 3 sunt realizate în baza datelor CBGC pentru anii 2000-2010 şi cercetării ”Excluderea socială a 
populaţiei” din anul 2009.
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este destul de redus din lipsa staţiilor de retransmisiune, gospodăriile preferă să procure 
astfel de antene în locul altor obiecte şi bunuri necesare în gospodărie. 

În grupul trei au fost incluse: magnetofonul, videomagnetofonul, aparatul de fotografi-
at, care, în opinia experţilor, se consideră necesare pentru asigurarea odihnei şi agremen-
tului. 

Grupul patru îl reprezintă mijloacele de transport existente în gospodărie, care facilitea-
ză mobilitatea geografică a vârstnicilor, le acordă posibilităţi de a se deplasa cu eforturi re-
duse, dar care, în acelaşi timp, necesită cheltuieli adiţionale pentru întreţinere şi utilizare. 

Grupul cinci îl formează imobilele adiţionale (a doua casă, garaj), acestea fiind caracte-
ristice gospodăriilor cu venituri mai ridicate.

Perioada analizată (2006-2010) demonstrează creşterea nivelului de asigurare cu bu-
nurile respective atât în gospodăriile fără vârstnici, cât şi în cele care au în componenţa lor 
persoane de 50 ani şi peste (vezi figura 3.1). 
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Figura 3.1. Distribuţia gospodăriilor după tipul de gospodărie  
şi disponibilitatea bunurilor de folosinţă îndelungată, %

Gospodăriile cu persoane vârstnice, comparativ cu gospodăriile fără vârstnici, sunt mai 
puţin cu 16% dotate cu bunuri, care facilitează menajul (maşină de spălat, aspirator de 
praf ), precum şi cu aşa bunuri ca cuptorul cu microunde, computerul, antena satelit. 

Analiza bunurilor procurate de vârstnici indică asupra necesităţilor vârstnicilor în socia-
lizare şi în facilitarea menajului. Sunt în creştere gospodăriile cu vârstnici, care şi-au permis 
procurarea mărfurilor din primele două grupuri de bunuri: TV color cu circa 20%, maşină 
de spălat rufe automat – 15%, aspirator de praf – 9%, frigider – 6,5%. Dotarea cu mijloace 
de transport (bicicletă, motocicletă) a rămas constantă, se atestă doar o tendinţă uşoară 
de creştere a ponderii gospodăriilor care dispun de autoturisme (de la 13% la 14,7%). Şi în 
acest caz, ca şi în cel precedent, se menţine diferenţa între tipurile de gospodării, în favoa-
rea celor fără vârstnici – cu circa 10%. 
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O dinamică similară se menţine şi în posedarea imobilelor adiţionale, cu excepţia gos-
podăriilor care dispun de vilă – rata gospodăriilor cu vârstnici care dispun de o vilă de 
vară/iarnă este mai mare decât în cazul gospodăriilor fără vârstnici (vezi tabelul 3.1). 

Totuşi, accesul vârstnicilor la bunurile necesare rămâne a fi redus. Potrivit datelor CBGC, 
în anul 2010 mai mult de jumătate din gospodăriile cu vârstnici nu dispuneau de aspirator 
de praf, iar circa 40% de maşină de spălat rufe. Doar ¼ din gospodăriile cu vârstnici au 
maşină de spălat rufe automat, circa 17% nu au frigider, care este un obiect deosebit de 
important în condiţiile climaterice ale ţării.

Mult mai nesemnificativă este asigurarea gospodăriilor care au în componenţa lor 
vârstnici cu bunurile de folosinţă îndelungată din cel de-al doilea grup. Ponderea gospo-
dăriilor care dispun de congelator, computer, antenă satelit etc. variază între 4% şi 14%. 

De asemenea, este redusă proporţia gospodăriilor cu vârstnici care dispun de mijloace 
de transport. Doar circa 15% din asemenea gospodării au în proprietate autoturisme, circa 
11% – bicicletă, iar 2% – motocicletă (vezi figura 3.2).
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Figura 3.2. Accesul la bunuri, în funcţie de vârsta capului gospodăriei, 2010, %

Există un raport direct între vârsta persoanei care conduce gospodăria casnică şi gradul 
de asigurare a gospodăriei cu bunuri. Cu cât este mai în vârstă capul gospodăriei casnice, 
cu atât mai puţin este dotată gospodăria cu bunuri. În gospodăriile conduse de persoane 
care au depăşit vârsta de 75 de ani, asigurarea cu bunuri este mai joasă faţă de alte gospo-
dării: doar 7,6% dintre ele dispun de maşină de spălat rufe automat, circa 20% au aspirator 
de praf şi doar puţin peste 70% au frigider, aceste bunuri, fiind de primă necesitate, în spe-
cial frigiderele. Asigurarea cu alte bunuri este şi mai redusă – variază între 5% şi mai puţin 
de 1% (vezi figura 3.2 şi tabelul 3.2). 

Gospodăriile formate dintr-o singură persoană vârstnică (persoane care locuiesc sin-
gure10) reprezintă cel mai vulnerabil grup din populaţia vârstnică. Din cauza pensiilor mici 
şi a preţurilor înalte la bunuri, ele se limitează în procurarea bunurilor necesare, inclusiv 
a celor care facilitează menajul. În anul 2010 doar 12,8% din asemenea gospodării dispu-
neau de maşină de spălat rufe automat, 25,9% – maşină de spălat rufe manual, 26,5% – 
aspirator de praf. Circa ¼ din asemenea gospodării nu au nici frigider (vezi figura 3.3). 
10  Potrivit clasificării utilizate – gospodăriile casnice care sunt formate dintr-o singură persoană vârstnică (vezi capitolul Carac-
teristicile sociodemografice).
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Figura 3.3. Accesul gospodăriilor cu vârstnici la bunuri de folosinţă îndelungată,  
după tipul gospodăriilor cu vârstnici, 2010, %

Pentru această categorie de vârstnici bunurile ce facilitează socializarea şi menajul 
sunt mai puţin accesibile, mai puţin de 4% dispun de calculator, antenă satelit, cuptor 
cu microunde, bicicletă sau autoturism. De asemenea, este mult mai redusă şi ponde-
rea gospodăriilor care dispun de imobile adiţionale. Acest aspect este important în cazul 
cercetării date, deoarece astfel de bunuri pot fi transmise în arendă, servind în calitate de 
sursă adiţională de venituri şi de creştere a nivelului de trai. Doar 10% din gospodăriile cu 
bătrâni solitari dispun de garaj (de regulă, o construcţie veche, care nu mai poate fi utili-
zată după destinaţie sau transmisă în arendă) şi numai 1,7% deţin un alt apartament/casă, 
care ar putea fi dat/ă în chirie. Pentru comparaţie menţionăm că în gospodăriile formate 
dintr-un cuplu familial vârstnic şi alte tipuri de gospodării cu vârstnici ponderea celor care 
au garaj este cu mult mai mare (circa 22%).

Diferenţe semnificative privind bunurile disponibile în gospodăriile cu vârstnici sunt 
observate pe medii de reşedinţă. Aceasta se explică nu doar prin posibilităţile financiare re-
duse ale vârstnicilor, dar şi prin cultura existentă a menajului, lipsa infrastructurii necesare 
pentru utilizarea bunurilor respective. Spre exemplu, procurarea în mediul rural a unei 
maşini de spălat rufe automat nu este rezonabilă nu doar din cauza costurilor mari, dar şi 
din cauza lipsei apeductului şi a sistemului de canalizare, atât în casă, cât şi în localitate. 
În rezultat, mai mult de jumătate din gospodăriile cu vârstnici din mediul rural şi peste ¼ 
din cele din oraşe nu dispun de nici un fel de maşină de spălat, de aspirator de praf dispun 
63,6% gospodării cu vârstnici din oraşe şi doar 28,9% din sate.

Frigiderul, care este un obiect de primă necesitate, lipseşte din ¼ din gospodăriile cu 
vârstnici din sate şi 4,5% în oraşe. 
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Figura 3.4. Accesul gospodăriilor cu vârstnici la bunuri de folosinţă îndelungată,  
pe medii de reşedinţă, 2010, %

Diferenţele în calitatea şi nivelul vieţii din sate şi oraşe determină existenţa unor sau 
altor bunuri pentru gospodăriile cu vârstnici în funcţie de mediul de trai. Spre exemplu, 
în mediul rural este mai mare ponderea gospodăriilor care dispun de congelator, antenă 
satelit, bicicletă (13,6% la sate, 7% – oraşe), motocicletă (3,1% la sate şi 1% – oraşe), garaj 
(21,1% la sate, 19,7% – oraşe), alt apartament/casă (1,7% la sate şi 2,5% – oraşe). Pentru 
celelalte bunuri accesul este mai pronunţat în cazul gospodăriilor cu vârstnici din oraşe 
(vezi figura 3.4 şi tabelul 3.3).
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Necesitatea vârstnicilor în comunicare şi socializare se observă prin creşterea ponderii 
gospodăriilor care dispun de televizor color sau alb-negru. Cu toate acestea, deşi pe par-
cursul ultimilor ani se observă o reducere a decalajului între oraşe şi sate privind dispo-
nibilitatea TV şi altor bunuri în gospodării, diferenţa pe mediile de reşedinţă rămâne a fi 
destul de pronunţată (vezi figura 3.5).

În oraşe s-au majorat gospodăriile ce dispun de maşină de spălat rufe automat (cu 
24%), computer (cu 14%), TV color (cu 10%), pe când în sate au devenit mai numeroase 
gospodăriile care au TV (cu 25%), aspirator de praf, antenă satelit (circa 10%), frigider şi 
maşină de spălat rufe (cu câte circa 8%). 

Diferenţe privind bunurile disponibile se atestă şi pe zone statistice. Datele demon-
strează că mai puţin asigurate sunt gospodăriile din zona de Nord şi de Centru. La Nord 
aproape jumătate dintre gospodăriile cu vârstnici nu dispun de maşini de spălat rufe, mai 
puţin de o treime au aspirator de praf etc. (vezi figura 3.6 şi tabelul 3.4).
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Figura 3.6. Accesul la bunurile de folosinţă îndelungată în gospodăriile cu vârstnici,  
pe grupe de bunuri şi zone statistice, 2010, %

Animale şi păsări 
Nivelul de bunăstare a vârstnicilor în Republica Moldova depinde în mare măsură de 

posibilitatea lor de a obţine venituri adiţionale din activitatea în propria gospodărie. În-
treţinerea în gospodăria casnică a păsărilor şi animalelor le permite vârstnicilor să-şi diver-
sifice regimul alimentar, să obţină suplimentar produse alimentare, dar şi venituri. Pentru 
Moldova, ţară agrară, unde circa 60% din populaţie trăieşte în mediul rural, este tradiţio-
nală întreţinerea animalelor (bovine, porcine, ovine, căprine) şi a păsărilor. Dar ponderea 
gospodăriilor care cresc animale şi/sau păsări este mai mare în gospodăriile fără vârstnici, 
decât în cele cu vârstnici. 

Persoanele în vârstă preferă să crească păsări (circa 65%), porcine (20%), vite mari cor-
nute (15%), gospodăriile care întreţin ovine sau căprine fiind mai puţine (între 5%-10%). 
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Deşi pe parcursul ani-
lor 2006-2010 la nivel de 
ţară se înregistrează ten-
dinţa de reduce a numă-
rului gospodăriilor care 
întreţin păsări şi animale, 
în cazul gospodăriilor cu 
vârstnici această tendin-
ţă nu este atât de intensă 
(vezi figura 3.7 şi tabelul 
3.5). 
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Figura 3.7. Dinamica gospodăriilor cu/fără vârstnici care au animale şi păsări, %
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Figura 3.8. Rata gospodăriilor cu vârstnici care au animale şi păsări, pe grupe de quintile, 2010, %
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Grupele de quintile se construiesc prin gruparea populaţiei 
după nivelul cheltuielilor de consum. Mai întâi populaţia este gru-
pată în ordinea crescătoare a cheltuielilor de consum în medie pe 
o persoană, iar ulterior este grupată în 5 grupe egale, fiecare dintre 
care cuprinde câte 20% din populaţie. Ca rezultat, I quintilă cu-
prinde 20% din populaţia cea mai puţin asigurată, a II quintilă – ur-
mătoarele 20% etc., a V quintilă – 20% din populaţia cea mai bine 
asigurată (cele mai mari cheltuieli de consum pe o persoană).

În prezenta cercetare persoanele vârstnice sunt analizate pe 
grupe de chintile în capitolele Bunuri, Venituri şi cheltuieli, Sănăta-
te, Asistenţă socială.
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Întreţinerea animalelor şi păsărilor le permite vârstnicilor să soluţioneze parţial proble-
ma consumului11 – această presupunere se confirmă şi prin analiza comparativă a gospo-
dăriilor, pe grupe de quintilă (vezi figura 3.8).

Analiza scoate în evidenţă dependenţa directă a numărului gospodăriilor care cresc 
animale şi păsări de nivelul de bunăstare. În gospodăriile sărace (quintila 1) vârstnicii între-
ţin păsări în proporţie de 79,9%, porcine şi bovine – 26,3%, căprine şi ovine – mai puţin de 
15%. Totodată, în gospodăriile mai asigurate (quintila V) păsări au 43,9%, porcine – 12%, 
animale – mai puţin de 10%. Astfel, întreţinerea animalelor şi păsărilor le permite vârstnici-
lor să-şi asigure o parte din produsele alimentare, pe care ei nu pot să le procure din cauza 
pensiilor şi a veniturilor mici.

Cercetarea calitativă a demonstrat, de asemenea, că o parte considerabilă a persoane-
lor în vârstă din mediul rural nu sunt în stare să întreţină vite mari cornute nu numai din 
cauza stării lor fizice, dar şi din cauza preţurilor mari la nutreţuri, necesare pentru creşterea 
animalelor, în special în cazurile când vârstnicii nu pot pregăti singuri furajele. 
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Figura 3.9. Disponibilitatea păsărilor şi animalelor în gospodăriile cu vârstnici,  
pe tipuri de gospodărie, 2010, %

Tot mai puţine gospodării sunt dispuse să crească păsări şi animale, această activitate 
fiind nerentabilă. Se menţine dependenţa între vârsta persoanei care conduce gospodăria 
şi disponibilitatea păsărilor şi animalelor în gospodăria dată (vezi tabelul 3.6). În situaţii mai 
complicate se află vârstnicii solitari (vezi figura 3.9). 

Sunt explicite diferenţele în creşterea păsărilor şi animalelor pe medii de reşedinţă (vezi 
tabelul 3.7). În mediul rural majoritatea gospodăriilor cu vârstnici au păsări (90%), aproape 
o treime – porcine, mai mult de un sfert – vite mari cornute, 12% – ovine, circa 8% – căpri-
ne, pe când în oraşe ponderea lor este cu mult mai mică. Spre exemplu, în oraşe pot să-şi 
permită întreţinerea păsărilor doar gospodăriile care dispun de casă sau vilă. 

11  Cheltuielile de consum în natură în 2010 în mediul rural au fost 207 lei în medie pe o persoană, ceea ce constituie 18% din 
cheltuielile de consum totale ale gospodăriei. http://www.statistica.md/public/files/ComPresa/Venituri/Anexa_venituri_2010.doc 
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Figura 3.10. Reducerea numărului gospodăriilor care au  
animale şi păsări, anul 2010 faţă de anul 2006, %

În total, pe parcursul ultimilor ani se atestă reducerea ponderii gospodăriilor care între-
ţin păsări şi animale, atât în sate, cât şi în oraşe (vezi figura 3.10). 

În mediul rural s-a redus proporţia gospodăriilor care cresc porcine cu 13,5%, vite mari 
cornute – cu 6%, ovine – cu mai mult de 4%, păsări şi căprine – cu 2%, pe când în mediul 
urban acest proces este mai puţin intens.

Diferenţe evidente sunt observate şi pe zone statistice (vezi tabelul 3.8). La Nord doar 
70% dintre gospodării cresc păsări, pe când în Centru şi la Sud ponderea lor depăşeşte 
80%. În regiunea Centru circa 30% din gospodării au porcine, la Nord şi în Centru – 
circa 20%. În regiunea Sud sunt preferate ovinele (21%), la Nord – vitele cornute mari 
(22,8%), iar în Centru se înregistrează cel mai mare procent al gospodăriilor care cresc 
căprine (10%).

Loturile de pământ
După cum am afirmat mai 

sus, Republica Moldova este o 
ţară agrară. În urma reformei 
funciare din anii 1998-2002 
majoritatea populaţiei rurale 
a fost împroprietărită cu cote 
de teren echivalent. La mo-
mentul reformei, beneficiarii 
de bază ale acestor cote erau 
în vârstă aptă de muncă, care 
în prezent au îmbătrânit şi 
constituie obiectul prezentei 
cercetări. În acest capitol sunt 
examinate (1) disponibilitatea 

Am ţinut şi nişte oiţe mai înainte, dar e tare greu la bă-
trâneţe. Copiii s-au împrăştiat, eu nu mai pot să umblu cu 
turma, trebuie să te duci departe, lângă sat n-ai cum. Cioba-
nului să-i dau câte o sută de lei în fiecare zi nu-i de unde. Aşa 
că oi nu mai am, dar de caş dulce nu m-aş das în lături şi nici 
de un mieluţ la Paşti. 

FG_Hânceşti, A_3, Tudor, 73 ani, vârstnici solitar

Nu, nu putem creşte o vacă. Mai înainte am avut, acum 
însă nici nu doresc. Trebuie să ai grijă unde să coseşti fân, 
unde să-l usuci, cum să-l aduci acasă. Dacă de departe, tre-
buie să plăteşti pentru benzină, dacă nu-l aduci acasă, ţi-l 
fură de pe deal. Combicornul este scump, iar animalul nu 
poţi să-l ţii flămând. Pe de altă parte, acum este mult mai 
greu să te scoli ca pe vremuri în zori, la 5 dimineaţa, să ai 
grijă de animal, iată de ce am renunţat la văcuţă. 

FG_Donduşeni, А_4, Nicolai, 69 ani, cuplu familial
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în gospodăriile cu vârstnici a terenurilor de pământ (la vilă, pe lângă casă, în afara gospo-
dăriei, cote de teren echivalent) şi (2) posibilitatea persoanelor în vârstă de a prelucra de 
sine stătător sau de a transmite pământul în arendă pentru a obţine venit suplimentar.

Disponibilitatea terenurilor de pământ. Conform datelor analizate, ponderea gos-
podăriilor care deţin terenuri de pământ este mai mare în cele cu vârstnici, decât în gos-
podăriile fără vârstnici (vezi tabelul 3.9). Gospodăriile cu vârstnici dispun de un teren pe 
lângă casă în proporţie de 76,4%, aproape jumătate – cote de teren echivalent şi circa 
2% – lot la vilă (vezi figura 3.11). În ultimii ani tot mai mulţi vârstnici doresc să transmită 
cotele de pământ în proprietatea membrilor mai tineri ai familiei sau terţelor părţi pentru 
prelucrare, deoarece ei nu mai au puterea să o facă. Prin aceasta se explică tendinţa de 
reducere a numărului gospodăriilor cu vârstnici care au pământ în proprietate şi creşterea 
gospodăriilor fără vârstnici, care iau terenuri în arendă.
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Figura 3.11. Dinamica disponibilităţii terenurilor de pământ, după tipul lor,  
în gospodăriile cu/fără vârstnici, %

Prelucrarea terenurilor de pământ este cea mai mare provocare pentru vârstnici, ceea 
ce se datorează, în primul rând, abilităţilor lor fizice limitate. În legătură cu aceasta tot 
mai puţine gospodării cu vârstnici prelucrează cotele de teren pe care le deţin. Astfel, pe 
parcursul anilor 2006-2010 s-a redus ponderea gospodăriilor care prelucrează circa 75% 
din totalul terenurilor deţinute, pe când sunt în creştere gospodăriile care prelucrează mai 
puţin de 50% (vezi figura 3.12). 

O problemă destul de complicată pentru vârstnici este prelucrarea cotei de teren echi-
valent de care dispun în urma reformei funciare. Aceste cote reprezintă terenuri relativ 
mari de pământ arabil, care necesită o implicare considerabilă în prelucrarea lor, costurile 
de întreţinere a culturilor, recoltarea, păstrarea şi comercializarea roadelor, dificultăţi supli-
mentare din cauza faptului că aceste cote de teren sunt amplasate departe de casă.

În anul 2010 doar 17,4% din gospodăriile cu vârstnici au prelucrat în totalitate terenul 
de care dispun, 30% – parţial, iar 5,8% deloc nu au prelucrat. Pentru comparaţie, în gos-
podăriile fără vârstnici aceşti indicatori constituie 27,6%, 11,1% şi, respectiv, 4,7% (vezi 
figura 3.13). 
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Figura 3.12. Cota parte a terenurilor prelucrate  
în gospodăriile cu/fără vârstnici, 2010, %

Figura 3.13. Prelucrarea cotei de teren echivalent 
în gospodăriile cu/fără vârstnici, 2010, %

Relaţia directă între vârsta persoanei care conduce o gospodărie cu vârstnici şi pro-
porţia gospodăriilor cu vârstnici care dispun de loturi de pământ (cu cât este mai în vârstă 
capul gospodăriei, cu atât este mai mare ponderea gospodăriilor care dispun de loturi 
de pământ) şi reducerea treptată a celor conduse de persoane care abia acum au atins 
vârsta de pensionare, se explică prin vârsta persoanelor la momentul efectuării reformei 
funciare din anii 1998-2002 (vezi tabelul 3.10). În 2010, spre exemplu, dispuneau de loturi 
de pământ 84% din gospodăriile conduse de o persoană de 75 ani şi peste, iar în cele în 
care capul gospodăriei este mai tânăr de 50 ani – 65%. 

Prelucrarea terenurilor de pământ. Datele cercetării privind prelucrarea terenurilor 
deţinute de gospodăriile cu vârstnici indică că doar 1/3 prelucrează loturile de pământ, iar 
în gospodăriile conduse de o persoană de 70 ani şi peste – doar ¼, dintre care peste 60% 
prelucrează mai puţin de jumătate din terenuri (vezi tabelul 3.11).

De asemenea, o parte considerabilă a gospodăriilor cu vârstnici nu prelucrează cotele 
de teren echivalent, ponderea lor variind  în funcţie de vârsta capului gospodăriei. De 
exemplu, în 2010 gospodăriile conduse de o persoană de 50 ani şi peste, în funcţie de 
grupa de vârstă, care au prelucrat întreaga cotă variază de la 24% până la 10,6%, care nu 
prelucrează lotul au constituit circa 5-6%, iar mai mult de jumătate din terenuri sunt date 
în arendă (vezi figura 3.14).

Încheierea contractelor de arendă este o soluţie, care le permite vârstnicilor să pri-
mească de la liderii sau asociaţiile agrare locale o anumită plată în natură pentru terenurile 
transmise. Fie şi modestă, aceasta este o sursă suplimentară de venit pentru gospodării şi 
permite vârstnicilor să majoreze, parţial, consumul. Totodată, în cadrul cercetării calitative 
respondenţii au menţionat că pământul din proprietate nu constituie o sursă de creşte-
re a veniturilor şi a nivelului de trai. Multe persoane, în lipsa posibilităţilor de a prelucra 
pământul, sunt nevoite să-l dea în arendă pentru perioade îndelungate de timp sau să-l 
înstrăineze la preţuri mult mai joase faţă de preţul real al pământului.

Vârstnicii care locuiesc singuri sunt şi mai limitaţi în posibilităţile lor de a prelucra te-
renurile de pământ ce le aparţin din cauza mai multor factori: vârsta, sănătatea precară, 
lipsa tehnicii şi a utilajului necesar, lipsa posibilităţilor financiare pentru procurarea carbu-
ranţilor, seminţelor etc. Peste 60% din astfel de gospodării prelucrează circa o jumătate 
din loturile de pământ, acestea fiind loturile de lângă casa, loturile de la vilă ş.a. Cotele de 
teren echivalent repartizate în urma reformei funciare şi care constituie o potenţială sursă 
de venit, în proporţie de 70% se dau în arendă, aproximativ 10% sunt prelucrate de sine 
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stătător de vârstnicii solitari, doar în 9,3% de cazuri se prelucrează integral, iar în 9% sunt 
abandonate.
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Figura 3.14. Prelucrarea pământului în gospodăriile cu vârstnici,  
în funcţie de vârsta capului gospodăriei, 2010, %

Analiza datelor pe grupe de quintile denotă că ponderea cea mai mare a gospodăriilor 
cu vârstnici care dispun de pământ, inclusiv de cote de teren echivalent, revine gospodă-
riilor sărace. Astfel, mai mult de 90% din gospodăriile din prima şi a două quintilă dispun 
de lot de pământ, iar circa 60% au cote de teren echivalent. În gospodăriile înstărite – 
quintila a cincea, indicatorii menţionaţi constituie 60% şi, respectiv, 30%. 

Totodată, gospodăriile înstărite prelucrează o mai mare parte a terenurilor de care dis-
pun, faţă de gospodăriile mai sărace. Gospodăriile sărace din prima şi a doua quintilă, de 
regulă, prelucrează parţial terenurile pe care le deţin sau dau pământul în arendă (vezi 
tabelul 3.12). 

Analiza datelor pe medii de reşe-
dinţă evidenţiază aceleaşi tendinţe 
ca şi la nivel de ţară. Majoritatea 
absolută a gospodăriilor cu şi fără 
vârstnici din mediul rural (99%) 
dispun de loturi de pământ. În me-
diul urban există un alt coraport: 
aproape 50% din gospodăriile cu 
vârstnici dispun de loturi de pă-
mânt, inclusiv la vile, pe când în 
gospodăriile fără vârstnici – doar 
26% (vezi tabelul 3.13).

În mediul rural de cote de teren echivalent dispun 76,6% din gospodăriile cu vârstnici 
şi 57% din gospodăriile fără vârstnici. În oraşe doar 6% din gospodăriile cu vârstnici dispun 
de cote de teren echivalent şi 2,6% – în gospodăriile fără vârstnici. De asemenea, în gospo-

Am primit pământul de la colhoz. Dar ce pot 
face cu acest pământ? N-am sănătate să prelu-
crez pământul. Toată viaţa am muncit “ezdovoi” 
(căruţaş) la colhoz. Tot timpul în frig şi în glod. 
De unde să mai am sănătate? Iată de ce am dat 
pământul în arendă liderului. Nu, bani nu dă, aşa, 
câţiva saci de grâu şi sticle de ulei, mulţumim şi 
pentru aceasta. E bine că pământul nu este lăsat 
în paragină.

FG_1, Briceni_4, Nicolai, pensionar, 74 ani.
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dăriile cu vârstnici din oraşe este mai mare ponderea celor care dispun de cote de pământ 
la vile – circa 4%, faţă de 1,4% în gospodăriile fără vârstnici.

Gospodăriile cu vârstnici din mediul rural sunt mai preocupate de prelucrarea pămân-
tului. Astfel, 35% din gospodăriile din sate şi 25% din gospodăriile din oraşe au indicat că 
prelucrează mai mult de 75% din terenurile de care dispun (vezi figura 3.15). O implicare mai 
mică a orăşenilor în prelucrarea pământului confirmă faptul că oraşul acordă vârstnicilor 
mai multe alternative de ocupare în câmpul muncii pentru a obţine venituri adiţionale, pe 
când gospodăriile din sate sunt mai mult dependente de veniturile din activitatea agricolă.
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Figura 3.15. Distribuţia gospodăriilor, pe medii de reşedinţă  
şi după procentul prelucrării loturilor de pământ, 2010, %

Pe zone statistice cea mai mare pondere a gospodăriilor cu vârstnici care dispun de 
pământ este în Centru – circa 94%, la Sud – 92%, la Nord – 87% şi doar 23% – în municipiul 
Chişinău. 

Cât priveşte dispunerea de cote de teren echivalent, Sudul deţine primul loc, cu 62% 
de gospodării cu vârstnici, fiind urmat de Centru (59%). În regiunea Centru 47% din vârst-
nici au menţionat că prelucrează mai mult de 75% din teren, iar 30% – prelucrează terenul 
integral. Gospodăriile cu vârstnici de la Nord în mare parte dau pământul în arendă (81%), 
iar în municipiul Chişinău şi la Sud este cea mai mare pondere a gospodăriilor care nu 
prelucrează terenurile deţinute – 18% şi, respectiv, 11% (vezi tabelul 3.14).
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SINTEZA CAPITOLULUI 3

Bunăstarea persoanelor în vârstă, nivelul de dotare a locuinţelor cu bunuri de primă 
necesitate, care facilitează menajul şi îmbunătăţesc condiţiile de trai, determină capaci-
tatea persoanelor vârstnice de a-şi asigura de sine stătător necesităţile în organizarea ac-
tivităţilor în gospodăria casnică, a timpului liber, comunicării, oferă posibilităţi de a trăi 
independent pentru o perioadă cât mai lungă te timp în casa proprie şi în localitate.

Cercetarea a scos în evidenţă diferenţe esenţiale în asigurarea persoanelor în vârstă cu 
bunuri şi imobile, în funcţie de vârstă, mediul de reşedinţă, precum şi nivelul de bunăstare 
al gospodăriilor.

Bunuri de folosinţă îndelungată
•	 Nivelul	de	dotare	 a	gospodăriilor	 cu	bunuri	de	 folosinţă	 îndelungată	 este	 în	 relaţie	

invers proporţională: cu cât este mai în vârstă capul gospodăriei, cu atât mai puţine 
obiecte moderne pentru menaj dispune gospodăria. În comparaţie cu alte gospodării, 
gospodăriile cu vârstnici dispun de mai puţine maşini de spălat rufe, aspiratoare de 
praf şi alte obiecte care facilitează menajul (cu 16%), automobile (cu 10%), biciclete (cu 
6,2%) şi într-o măsură mai mică de imobile adiţionale, cum ar fi garaj, altă casă/locuinţă 
sau vilă (de la 0,3% până la 0,7%).

•	 Deşi	pe	parcursul	anilor	2006-2010	a	crescut	nivelul	de	dotare	cu	obiecte	de	menaj	a	
tuturor gospodăriilor, inclusiv a celor cu vârstnici, nivelul de asigurare a vârstnicilor cu 
diferite obiecte ce facilitează menajul este insuficient.

Animale şi păsări
•	 Nivelul	de	bunăstare	al	persoanelor	în	vârstă	în	mare	măsură	depinde	de	posibilitatea	

de a obţine venituri adiţionale în urma activităţilor în propria gospodărie, inclusiv de 
la creşterea animalelor şi păsărilor. Posibilitatea vârstnicilor, în special al vârstnicilor 
solitari, de a întreţine animale şi păsări depinde de capacitatea lor de a îngriji vitele cor-
nute mari, alte animale, precum şi de existenţa/lipsa mijloacelor necesare pentru pro-
curarea nutreţului/furaju lui. În medie, ponderea gospodăriilor cu vârstnici care cresc 
vite cornute mari constituie 14,8%, ovine –7,4%, căprine – 5,6%, porcine – 19,3%. Cea 
mai mare parte a gospodăriilor cu vârstnici întreţine păsări – 63,6%, mai mult cu 15% 
faţă de gospodăriile fără vârstnici.

•	 Pe	parcursul	perioadei	2006-2010	în	Republica	Moldova	se	atestă	tendinţa	generală	de	
reducere a ponderii gospodăriilor care cresc păsări şi animale, deşi în gospodăriile cu 
vârstnici acest proces este mai puţin intens comparativ cu cele fără vârstnici. Compa-
rarea datelor pe grupe de quintile a scos în evidenţă faptul că ponderea cea mai mare 
a gospodăriilor cu vârstnici care cresc animale şi păsări revine gospodăriilor sărace. În 
gospodăriile din prima quintilă cresc păsări 78,9% din gospodării, porcine şi vite cor-
nute mari – 26,3%. În quintila a cincea indicatorii respectivi constituie 43,9% şi 12,0%. 
Datele menţionate confirmă faptul că creşterea animalelor şi păsărilor în gospodăriile 
cu vârstnici constituie o necesitate de a obţine venituri suplimentare, produse alimen-
tare și de diverisificare a regimului alimentar.

•	 Pe	măsura	îmbătrânirii,	din	cauza	stării	de	sănătate,	lipsei	resurselor	financiare	necesa-
re pentru procurarea nutreţurilor, tot mai mulţi vârstnici refuză să întreţină vite cornute 
mari. În mod special această situaţie este caracteristică vârstnicilor solitari. În aseme-
nea gospodării doar 2,9% cresc vite cornute mari, porcine – 6,1%, păsări– 54,4%, pe 
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când în gospodăriile formate din cuplu familial de vârstnici 20,4% – vite cornute mari, 
24,5% – porcine şi 71,2% – păsări.

•	 Pe	lângă	deosebirile	naturale	între	sat	şi	oraş	privind	posibilităţile	de	a	întreţine	ani-
male şi păsări, au fost analizate particularităţile specifice pe zone statistice. Astfel, la 
Nord vârstnicii preferă să întreţină păsări (69,4%), porcine (22,1%) şi vite cornute mari 
(21,1%); în Centru, de asemenea, pe primul loc sunt păsările (81,0%), porcinele (27,7%) 
şi vitele cornute mari (16,6%); iar la Sud – păsările (80,8%), ovinele (22,8%) şi căprinele 
(19,6%). În municipiul Chişinău ponderea gospodăriilor care întreţin animale sau pă-
sări este neînsemnată, mai puţin de 1% din gospodării, cu excepţia păsărilor, pe care le 
cresc 8,6% din gospodăriile cu vârstnici.

Loturile de pământ
•	 Reforma	funciară	efectuată	în	perioada	anilor	1998-2002	a	împroprietărit	cetăţenii	cu	

terenuri de pământ: loturile de lângă casa şi cotele la vilă, precum şi cotele de pământ 
echivalent. În 2010 gospodăriile cu vârstnici deţineau în proprietate terenuri de pă-
mânt în proporţie de 78,0%, mai mult faţă de gospodăriile fără vârstnici (62,3%). Dife-
renţele se explică prin vârsta persoanelor care au beneficiat de reforma funciară, care, 
pe măsura îmbătrânirii, au intrat în contingentul de bază al prezentei cercetări.

•	 Din	gospodăriile	cu	vârstnici	care	dispun	de	pământ,	76,4%	au	 loturi	pe	 lângă	casă,	
1,6% – cote la vilă, 48,2% – cote de teren echivalent.

•	 Dificultăţile	în	prelucrarea	terenurilor	de	pământ	în	scopul	obţinerii	veniturilor	supli-
mentare constituie principala problemă a gospodăriilor cu vârstnici. Din totalul propri-
etarilor terenurilor de pământ în vârstă de 50 ani şi peste, doar 60% prelucrează mai 
puţin de o jumătate din pământurile deţinute, 12% prelucrează de la 50% până la 75% 
şi doar în 32% din gospodării se prelucrează mai mult de 75% din terenuri. 

•	 Cea	mai	mare	pondere	a	gospodăriilor	cu	vârstnici	care	dispun	de	terenuri	de	pământ	
revine grupelor de vârstă mai mari. În grupa de vârstă 70-74 ani şi 75 ani şi peste 
80,3% şi, respectiv, 83,7% din gospodării dispun de terenuri de pământ. De aseme-
nea, grupelor respective de vârstă le revine cel mai mare procent de gospodării care 
dispun de terenuri aferente gospodăriei – 79,4% şi, respectiv, 82,7%, precum de cotă 
de teren echivalent – 51,1% şi, respectiv, 50,8%. Din cauza vârstei înaintate, precum şi 
în lipsa mijloacelor financiare , vârstnicii nu au posibilităţi de a prelucra de sine stătă-
tor terenurile agricole. Doar 10,6% şi, respectiv, 6,0% din ei prelucrează tot terenul de 
pământ, iar 65% şi, respectiv, 69% – dau pământul în arendă. Pe de altă parte, în gru-
purile de vârstă de 70-74 ani şi 75 ani şi peste, 5,7% şi, respectiv, 8,7% din proprietari 
nu prelucrează deloc pământul. Analiza comparativă a datelor pe grupe de quintile 
arată relaţia dintre sărăcie şi prelucrarea pământului: cu cât gospodăriile sunt mai să-
race, cu atât mai puţin prelucrează terenurile de pământ. De exemplu, în gospodăriile 
din prima quintilă doar în 15,0% din cazuri se prelucrează tot pământul, iar în a cincea 
– mai mult de 20%.

•	 Pe	zone	statistice	gospodăriile	cu	vârstnici	care	deţin	cote	de	teren	echivalent	consti-
tuie, în ordinea diminuării: la Sud – 62,3%, în Centru – 59,2%, la Nord – 56,2%, în mu-
nicipiul Chişinău – 1,4%. Deşi pe regiuni ponderea gospodăriilor care au cote de teren 
echivalent nu diferă prea mult, este foarte semnificativă diferenţa privind cota-parte a 
pământului prelucrată de proprietari. Astfel, în Centru 29,8% din gospodăriile cu vârst-
nici prelucrează pe deplin cota de teren echivalent, la Sud – 12,8%, iar la Nord – 10,8%. 
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Majoritatea vârstnicilor preferă să dea pământul în arendă – 81,3% la Nord (cea mai 
”bătrână” regiune), 41,6% la Sud şi 35,1% în Centru. La analiza acestor indicatori este 
necesar să se ţină cont de caracteristicile sociodemografice a zonelor statistice. Astfel, 
în Centru peste 80% din populaţia în vârstă de 50 ani şi peste locuieşte în mediul rural, 
iar Nordului îi revine cea mai mare proporţie a persoanelor de 70 ani şi peste – 18,3%, 
prin aceasta explicându-se cel mai înalt procent al terenurilor de pământ transmise în 
arendă anume în această regiune.

•	 Analiza	gospodăriilor	cu	vârstnici	care	dispun	de	cote	de	teren	echivalent	în	coraport	
cu datele pe grupele de quintile la care sunt atribuite gospodăriile, precum şi cu ve-
niturile şi cheltuielile gospodăriilor a arătat că pământul, ca proprietate, nu reprezintă 
o sursă considerabilă de venit pentru vârstnici. În mare parte, vârstnicii obţin venituri 
suplimentare prelucrând terenurile de pe lângă casă, pe când veniturile obţinute de la 
proprietatea funciară nu sunt esenţiale.

•	 Limitările	de	ordin	fizic	şi	material	nu	permit	vârstnicilor	să	prelucreze	de	sine	stătător	
terenurile de pământ pentru a obţine veniturile necesare, iar mecanismele existente 
de transmitere a terenurilor în arendă nu sunt eficiente, deoarece venitul din proprie-
tate constituie doar 0,2% în structura totală a veniturilor.
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VENITURI ŞI CHELTUIELI

Capitolul

4
Lichidarea sărăciei vârstnicilor constituie unul dintre principalele obiective trasate în 

Planul internaţional de acţiune de la Madrid privind îmbătrânirea. Deşi pe parcursul 
ultimilor ani în Republica Moldova au fost realizate mai multe măsuri pentru realiza-

rea obiectivelor strategiilor de reducere a sărăciei, vârstnicii continuă să rămână în catego-
ria persoanelor defavorizate. Cele mai vulnerabile categorii sunt persoanele de vârste mai 
înaintate, femeile vârstnice, persoanele cu dizabilităţi şi vârstnicii din mediul rural.

În acest capitol sunt analizate veniturile gospodăriilor cu vârstnici, structura, nivelul 
şi sursele de formare ale acestora, principalele cheltuieli ale vârstnicilor, autoaprecierea 
nivelului de sărăcie şi necesităţile lor.

Veniturile
Nivelul veniturilor vârstnicilor reprezintă un factor important care determină bunăs-

tarea şi calitatea vieţii lor. Bineînţeles că el este strâns corelat cu vârsta, sexul, sănătatea, 
condiţiile de trai, tipul gospodăriilor în care locuiesc persoane vârstnice şi cu alţi factori. 

Datele CBGC pentru anii 2006-2010 arată că veniturile disponibile ale gospodăriilor au 
fost în permanentă creştere, datorită politicilor de indexare a pensiilor, majorării salariilor, 
creşterii volumului de remitenţe de la membrii familiei aflaţi peste hotare. Cu toate aces-
tea, veniturile gospodăriilor cu vârstnici în perioada dată rămân mai mici faţă de veniturile 
gospodăriilor fără vârstnici şi decalajul între ele este în creştere. Dacă în anul 2006 venitul 
gospodăriilor cu vârstnici era cu 4,9% mai mic faţă de venitul gospodăriilor fără vârstnici, 
atunci în anul 2009 această diferenţă a fost de 7,3%. În anul 2010 veniturile disponibile ale 
gospodăriilor cu vârstnici au fost cu 6,9% mai mici decât în gospodăriile fără vârstnici şi au 
constituit în medie lunar 1232 lei de persoană (vezi figura 4.1 şi tabelul 4.1).

Pe medii de reşedinţă (oraş/sat) nivelul veniturilor disponibile ale gospodăriilor cu vârst-
nici din mediul rural a constituit 1077,64 lei de persoană, sau cu 26,8% mai puţin faţă de 
venitul gospodăriilor cu vârstnici din oraşe şi cu 12,6% mai puţin faţă de media pe ţară 
(vezi figura 4.2 şi tabelul 4.2).
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Pe zone statistice cele mai mari venituri le au gospodăriile cu vârstnici din mun. Chişi-
nău. Astfel, în anul 2010 venitul mediu lunar pentru o persoană a constituit în mun. Chi-
şinău 1601,34 lei, fiind mai mare decât în zona de Nord cu 26,8% (1172,68 lei), de Centru 
– cu 29,7% (1126,48 lei) şi de Sud – cu 30,3% (1116,37 lei). Datorită statutului său de capi-
tală, Chişinăul, spre deosebire de alte regiuni ale ţării, concentrează o parte semnificativă a 
infrastructurii economice şi sociale, oferind populaţiei, inclusiv persoanelor vârstnice, mai 
multe oportunităţi de a obţine venituri (vezi tabelul 4.3).

Structura veniturilor. Veniturile disponibile ale gospodăriei reprezintă totalitatea ve-
niturilor băneşti şi în natură obţinute din activitatea salarială, agricolă, individuală, presta-
ţii de asigurări sociale, precum şi din alte surse de venituri. În gospodăriile cu vârstnici cele 
mai importante venituri sunt cele provenite din: a) activităţi salariale; b) prestaţiile de asi-
gurări sociale; c) remitenţele şi d) veniturile obţinute din activitatea individuală agricolă.
•	 Veniturile	 obţinute	 din	 activităţi	 salariale continuă să reprezinte cea mai importantă 

sursă de venituri în structura veniturilor gospodăriilor cu vârstnici. În anul 2010 ele 
au constituit 37,7% din totalul veniturilor disponibile (cu 2,6% mai puţin faţă de anul 
2009), ce poate fi argumentat prin efectele crizei economice asupra pieţei muncii. 

•	 Prestaţiile	de	asigurări	 sociale reprezintă cea de-a doua sursă importantă de venituri 
pentru gospodăriile cu vârstnici. În anul 2010, aceste venituri au constituit 30,6% din 
veniturile totale disponibile ale gospodăriilor cu vârstnici (26,8% – pensii şi 1,4% - pre-
staţiilor de asistenţă socială), fiind cu 26% mai mari decât în gospodăriile fără vârstnici. 
Se atestă o creştere anuală a ponderii prestaţiilor sociale în structura veniturilor gospo-
dăriilor cu vârstnici, ceea ce denotă capacităţile reduse ale persoanelor vârstnice de a 
obţine resurse adiţionale pentru trai. În anul 2010, comparativ cu anul 2006, prestaţiile 
sociale au crescut cu 1,8%, faţă de 7,7% în gospodăriile fără vârstnici.

•	 Transferurile	din	afara	ţării	(remitenţele) constituie cea de-a treia sursă semnificativă de 
venituri al gospodăriilor cu vârstnici. În anul 2010 remitenţele au reprezentat 12,1% 
din veniturile disponibile ale vârstnicilor, totodată fiind mai mici cu 10,2% faţă de 
gospodăriile fără vârstnici. Efectele crizei economice mondiale au influenţat volumul 
transferurilor migranţilor moldoveni, inclusiv către persoanele vârstnice. După o creş-
tere anuală constantă, în 2009 volumul transferurilor către gospodăriile cu vârstnici 
s-a redus. Deşi din anul 2010 se înregistrează o creştere a remitenţelor, nivelul lor este 
oricum cu 1-2% mai mic decât până la criză (13,2% în 2007 şi 14,1% în 2008).

•	 Veniturile	din	activitatea	individuală	agricolă, în calitate de a patra sursă de venituri, în anul 
2010 au constituit 11,5% din veniturile disponibile ale gospodăriilor cu vârstnici. Anual 
ponderea acestor venituri este în scădere, atât în gospodăriile cu vârstnici, cât şi în cele fără 
vârstnici. În comparaţie cu anul 2006, veniturile gospodăriilor cu vârstnici din activitatea in-
dividuală agricolă s-au micşorat cu 10,1%, iar ale gospodăriilor fără vârstnici – cu 7,7%. Re-
ducerea posibilităţilor fizice nu permite vârstnicilor să prelucreze de sine stătător terenurile 
deţinute (vezi capitolul Bunuri), ei nefiind în stare nici să achite costurile mari ale serviciilor 
necesare pentru prelucrarea pământului. Astfel, din cauza cheltuielilor sporite în raport cu 
profitul obţinut ulterior din agricultură, vârstnicii refuză prelucrarea terenurilor de pământ 
şi pierd o potenţială sursă de venit. Alte efecte negative sunt generate de migraţia în masă a 
persoanelor tinere din mediul rural, care lasă loturile neprelucrate sau pe seama vârstnicilor 
şi/sau a copiilor, ei nefiind în stare să facă faţă acestor activităţi12 (vezi figura 4.3).

12  PNUD (2011), Raportul Naţional de Dezvoltare Umană 2010/2011, Republica Moldova: De la excluderea socială la o dezvolta-
re umană incluzivă: ”Conform datelor anchetei persoanelor în vărsta aptă de muncă, în anul 2009 peste 23% din populaţia activă 
a ţării lucra peste hotare. Majoritatea persoanelor în vărsta aptă de muncă care emigrează peste hotare vine din mediul rural, 
ceea ce reprezintă circa 30% în totalul populaţiei active.”
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Figura 4.3. Structura veniturilor disponibile ale gospodăriilor cu/fără vârstnici, %

Totodată, este important de remarcat că ponderea veniturilor obţinute de vârstnici de 
la proprietăţile deţinute (pământ, imobile adiţionale etc.) este relativ mică şi nu influen-
ţează nivelul lor de bunăstare.

Structura veniturilor, de asemenea, diferă semnificativ pe medii de reşedinţă, zone sta-
tistice, tipurile gospodăriilor cu persoane în etate şi vârsta lor.

Cele mai semnificative discrepanţe în structura veniturilor sunt observate pe medii de 
reşedinţă. Astfel, în oraş, salariul, în calitate de principala sursă de venit, constituie circa o 
jumătate din venitul disponibil al gospodăriilor cu vârstnici, pe când în mediul rural – doar 
în jur de o treime. Pentru mediul rural este caracteristică şi o pondere mai mare a venituri-
lor obţinute din prestaţiile de asigurări sociale şi remitenţe (vezi figura 4.4).
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Figura 4.4. Structura veniturilor disponibile ale gospodăriilor cu vârstnici, pe medii de reşedinţă, %
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Pe zone statistice disparităţi esenţiale în sursele de formare a veniturilor sunt observate 
în mun. Chişinău, comparativ cu alte zone. Astfel, în Chişinău ponderea veniturilor salaria-
le reprezintă 58,5% în venitul disponibil al gospodăriilor cu vârstnici şi este mai mare decât 
la Nord (cu 31%), în Centru (cu 26,8%) şi la Sud (cu 24,7%). Pe când prestaţiile sociale (în 
special, pensiile) deţin o pondere mai mare în structura veniturilor vârstnicilor de la Nord 
(37,9%) şi sunt mai mari decât în Centru (cu 9,5%), Sud (cu 8,9%), dar şi în mun. Chişinău 
(cu 12,6%). Datele reflectă şi particularităţile situaţiei demografice pe zone statistice, pre-
cum şi caracteristicile sociodemografice ale vârstnicilor din zonele respective (vezi figura 
4.5 şi tabelul 4.3). 
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Figura 4.5. Structura veniturilor disponibile ale gospodăriilor cu vârstnici, pe zone statistice, 2010, %

După importanţă, sursele de venit (principale/secundare), de asemenea, variază sem-
nificativ în funcţie de vârsta capului gospodăriei, mediul de reşedinţă şi tipul gospodăriei 
cu persoane vârstnice ş.a.

În gospodăriile cu persoane de vârstă pre-pensionară (50-56/61 ani) sursele principale 
de venituri sunt: salariul din sectorul non-agricol (41,7%) şi venitul propriu din agricultu-
ră (24,1%), iar sursele secundare sunt formate, dimpotrivă, în mare parte din agricultură 
(69,5%) şi remitenţe (13%). 

Odată cu atingerea vârstei de pensionare (57/62-64 ani), structura surselor de venit 
după importanţă se schimbă. Drept sursă principală de venit în asemenea gospodării de-
vin pensiile (76,8%) şi venitul din activitatea în sectorul non-agricol (18,6%), pe când sur-
sele secundare sunt formate din veniturile proprii din agricultură (57,4%), pensii (21,8%) 
şi remitenţe (7,8%).

La vârsta de 65 ani şi peste veniturile principale sunt formate preponderent, în pro-
porţie de peste 90%, din pensii, iar cele secundare – din veniturile proprii din agricultură, 
peste 80%, şi remitenţe, peste 4% (vezi figura 4.6 şi tabelul 4.4). 
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Figura 4.6. Structura veniturilor disponibile ale gospodăriilor cu vârstnici,  
după importanţa surselor de formare (principale/secundare) şi pe grupe de vârstă, 2010, %

În structura importanţei surselor de venit (principale/secundare) se atestă diferenţe şi 
după mediile de reşedinţă. Astfel, în gospodăriile cu persoanele de vârstă pre-pensionară 
(60-56/61 ani): 
•	 în	mediul	urban	sursele	principale	de	venituri	 sunt	salariile	din	sectorul	non-agricol	

(59,8%), iar cele secundare – veniturile proprii din activitatea individuală în agricultură 
(57,6%);

•	 în	mediul	rural	sursele	principale	de	venituri	sunt	cele	provenite	din	activitatea	indivi-
duală în agricultură (37,9%) şi salariile din sectorul non-agricol (29,3%), iar cele secun-
dare – veniturile proprii din agricultură (73,8%). 
După pensionare, în special pentru persoanele de peste 75 de ani, atât în oraşe, cât şi 

în sate, cea mai importantă sursă de venit devin pensiile (90%), iar sursele secundare – ve-
niturile proprii din agricultură şi remitenţele (vezi tabelul 4.5).

Analiza surselor de venituri pe tipuri de gospodării reflectă că pentru gospodăriile din-
tr-o singură persoană vârstnică, sursele principale şi cele secundare de venituri în propor-
ţie de circa 70% sunt formate din pensii şi din veniturile proprii din agricultură.

Vârstnicii solitari sunt cei mai dependenţi de prestaţiile de asigurări sociale. Ponderea 
pensiei, ca sursă principală de venit, în totalul veniturilor disponibile ale acestor persoane 
este mai mare decât în cazul cuplurilor familiale vârstnice (cu 19,2%), şi decât al ”altor” 
gospodării (cu 32,9%). Suplimentar, în ”alte” gospodării cu vârstnici venitul este completat 
cu venituri salariale din sectorul non-agricol, care este de două ori mai mare faţă de vârst-
nicii solitari (vezi figura 4.7 şi tabelul 4.6).

Analiza veniturilor gospodăriilor cu vârstnici pe quintile de consum arată că în quinti-
lele cele mai sărace (I şi II) sursele principale de venit ale gospodăriilor revin prestaţiilor 
sociale (37,3% şi, respectiv, 39,7%) şi veniturilor proprii din agricultură (20,2% şi, respectiv, 
15,1%). 
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Figura 4.7. Sursele principale/secundare de venituri în gospodăriile cu vârstnici  
în funcţie de tipul gospodăriei, 2010, %

În gospodăriile mai asigurate (quintilele IV şi V), sursele principale de venit sunt con-
stituite din veniturile salariale (41,2% şi, respectiv, 48,6%). Ponderea salariului în structura 
veniturilor disponibile ale gospodăriilor înstărire este cu 20% mai mare decât în cele săra-
ce (vezi tabelul 4.7).

Totodată, trebuie de menţionat că la formarea veniturilor gospodăriilor din quintila V-a 
un rol mai pronunţat îl au remitenţele (14,5%), contribuind şi mai mult la creşterea gradu-
lui de bunăstare, faţă de quintila I, cu 8,5% (vezi figura 4.8).
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Figura 4.8. Structura veniturilor gospodăriilor cu vârstnici, pe grupe de quintile, 2010, %
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Remitenţele contribuie esenţial la formarea veniturilor gospodăriilor casnice, atât a ce-
lor cu vârstnici, cât şi a celor fără vârstnici. În anul 2010 remitenţele au reprezentat 12,1% 
din veniturile disponibile ale gospodăriilor cu vârstnici şi o pătrime din cele fără vârstnici. 

Potrivit datelor CBGC, în anul 2010 au beneficiat de remitenţe peste 52% din gospodă-
riile casnice din ţară, din care 31,8% – fără vârstnici şi 20,2% – cu vârstnici. 

Ponderea remitenţelor este mai pronunţată în venitul gospodăriilor cu persoane în 
vârstă pre-pensionară (50-56/61 ani) – 56,6% şi gospodăriilor cu pensionari în primii 5-8 
ani după pensionare (57/62-65 ani) – 16,2%. Pe măsura înaintării în vârstă a capului gos-
podăriei casnice ponderea remitenţelor în structura veniturilor se reduce în ambele medii, 
urban şi rural (vezi figura 4.9 şi tabelul 4.8).
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Figura. 4.9. Repartizarea gospodăriilor cu vârstnici care beneficiază de remitenţe  
în funcţie de vârsta capului gospodăriei, pe medii de reşedinţă, %

În funcţie de componenţa gospodăriei, cel mai mult (64%) beneficiază de remitenţe 
categoria ”alte” gospodării formate din mai multe persoane, iar ponderea remitenţelor în 
veniturile gospodăriilor formate dintr-un vârstnic solitar (21%) şi cuplu familial vârstnic 
(15%) este substanţial mai mică. 

Pe medii de reşedinţă între gospodăriile beneficiare de remitenţe se menţine, practic, 
acelaşi decalaj ca şi după tipul gospodăriilor, însă diferenţele sunt mai pronunţate în cazul 
gospodăriilor extinse şi celor formate dintr-un vârstnic solitar. În pofida faptului că la sate 
sunt mai mulţi vârstnici solitari, ponderea remitenţelor în asemenea gospodării este mai 
mare la oraşe (vezi figura 4.10 şi tabelul 4.9).

Pe zone statistice se observă că cele mai multe gospodării cu vârstnici beneficiază de 
remitenţe în Centru (33,9%), fiind urmată de Sud (27,5%) şi Nord (26,2%). În mun. Chişinău 
doar 12,5% din gospodăriile cu vârstnici au venituri în formă de remitenţe (vezi figura 4.11 
şi tabelul 4.10).
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Figura 4.11. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici beneficiare de remitenţe, pe zone statistice, %

Cheltuielile
Analiza cheltuielilor reprezintă un alt element important care permite evaluarea gra-

dului de bunăstare al gospodăriilor cu vârstnici. Potrivit metodologiei statistice din ţară, 
cheltuielile de consum includ totalitatea cheltuielilor pentru produse alimentare, neali-
mentare şi servicii.

Pe parcursul anului 2010, cheltuielile de consum au crescut considerabil pentru toate 
categoriile populaţiei, inclusiv vârstnici. Astfel, cheltuielile de consum ale unei persoane 
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vârstnice au constituit 1321,1 lei lunar, fiind în creştere cu 14% faţă de anul 2009 şi cu 
45,5% faţă de anul 2006. Dinamica acestei creşteri este determinată în mare parte de ma-
jorarea costurilor pentru produsele alimentare şi serviciile comunale oferite, preţul cărora 
este corelat cu preţul la resursele energetice importate în ţară.

Comparativ cu gospodăriile fără vârstnici, cheltuielile de consum ale gospodăriilor cu 
vârstnici sunt mai mici şi această disproporţie pe parcursul ultimilor cinci ani este în creş-
tere. Dacă în anul 2006 gospodăriile cu vârstnici au cheltuit cu 9,6% mai puţin faţă de cele 
fără vârstnici, în anul 2010 această diferenţă a crescut până la 14% (vezi figura 4.12 şi tabelul 
4.11). 

Cheltuielile de consum ale gospodăriilor cu vârstnici an de an depăşesc veniturile lor 
disponibile, fapt ce confirmă deficitul cronic al mijloacelor financiare la această categorie 
de persoane. Astfel, comparativ cu sumele încasate, în anul 2006 vârstnicii au cheltuit cu 
10,8% mai mult, iar în anul 2009 - cu 2,9% mai mult. În anul 2010 cheltuielile de consum 
ale vârstnicilor au depăşit veniturile încasate cu 7,1% (vezi figura 4.13).
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Pe medii de reşedinţă (oraş/sat) ponderea cea mai mare a cheltuielilor de consum revi-
ne gospodăriilor cu vârstnici din mediul urban, comparativ cu media pe ţară şi cu mediul 
rural. Drept exemplu, în anul 2010, cheltuielile medii lunare de consum ale gospodăriilor 
cu vârstnici din mediul rural (1141,1 lei per persoană) au fost mai mici cu 13,6% faţă de 
media cheltuielilor vârstnicilor pe ţară şi cu 28,6% mai mici decât cele din mediul urban 
(vezi figura 4.14 şi tabelul 4.12).

Calitatea vieţii vârstnicilor este un aspect important ce poate fi cercetat prin prisma 
structurii cheltuielilor la aşa mărfuri importante, cum sunt îmbrăcămintea, produsele ali-
mentare şi serviciile prestate vârstnicilor.

Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor cu vârstnici reflectă că ponderea cea 
mai semnificativă (43,3%) revine consumului alimentar, urmată de cheltuielile pentru în-
treţinerea locuinţei (18,3%), procurarea de îmbrăcăminte/încălţăminte (9,3%) şi cheltuieli 
pentru sănătate.
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În anul 2010, comparativ cu anul 2006, este observată tendinţa de micşorare a ponde-
rii cheltuielilor de consum pentru produsele alimentare şi creşterea cheltuielilor pentru 
întreţinerea locuinţei şi pentru serviciile medicale. Aceste modificări se datorează creşterii 
rapide a tarifelor la energia electrică, gaze naturale, apă, etc., servicii indispensabile gos-
podăriilor casnice (vezi figura 4.15).
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Figura 4.15. Structurii cheltuielilor de consum ale gospodăriilor cu/fără vârstnici, %

Structura cheltuielilor de consum variază în funcţie de vârsta capului gospodăriei, 
precum şi de tipul gospodăriilor. În gospodăriile cu membri în vârstă pre-pensionară (50-
56/61 ani), se cheltuieşte mai puţin pentru produse alimentare, încălţăminte şi îmbrăcămin-
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te, transport şi agrement faţă de cheltuielile respective din gospodăriile mai tinere (unde 
capul gospodăriei nu a atins vârsta de 50 ani).

Totodată, gospodăriile cu vârstnici au cheltuieli mai mari pentru întreţinerea locuinţei 
şi îngrijirea sănătăţii. Discrepanţele în structura cheltuielilor se datorează unui nivel mai 
scăzut de bunăstare al vârstnicilor, lipsei oportunităţilor de a obţine venituri adiţionale, 
inclusiv transferuri financiare (vezi tabelul 4.13).

Pe măsura înaintării în vârstă a capului gospodăriei, cresc cheltuielile pentru produse 
alimentare, întreţinerea locuinţei şi de menţinere a sănătăţii, reducându-se cele pentru 
încălţăminte şi îmbrăcăminte, transport şi comunicaţii. Spre exemplu, în gospodăriile cu 
vârstnici de peste 75 ani faţă de gospodăriile cu membri în vârstă pre-pensionară (50-
56/61 ani) se cheltuiește mai mult pentru produse alimentare (cu 7,7%), întreţinerea lo-
cuinţei (cu 5%) şi menţinerea sănătăţii (3%), reducându-se, totodată, cu 4,2% cheltuielile 
pentru încălţăminte şi îmbrăcăminte, cu 2,9% – transport şi cu 2,7% – comunicaţii (vezi 
figura 4.16).
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Figura 4.16. Structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor cu vârstnici,  
în funcţie de vârsta capului gospodăriei, 2010, %

Analiza cheltuielilor de consum pe tipul gospodăriilor a arătat că în gospodăriile formate 
din vârstnici solitari cheltuielile de consum sunt mai mari cu 15,5% şi, respectiv, 29,2% faţă 
de gospodăriile constituite din cuplu familial sau ”alte” gospodării cu vârstnici (vezi capi-
tolul Caracteristicile sociodemografice – efectele economice de la utilizarea comună a bunuri-
lor). Astfel, vârstnicii solitari, comparativ cu celelalte gospodării, cheltuiesc mai mult pen-
tru produse alimentare, întreţinerea locuinţei, menţinerea sănătăţii şi dotarea locuinţei, pe 
când cheltuielile pentru necesităţi care nu sunt de importanţă vitală – cu mult mai puţin. 

De exemplu, în anul 2010 gospodăriile formate din vârstnici solitari, în comparaţie cu 
gospodăriile formate din cupluri familiale vârstnice sau alte gospodării cu vârstnici, au 
cheltuit mai mult pentru (cu 0,7% şi, respectiv, 3,3%), întreţinerea locuinţei (cu 3,4% şi, 
respectiv, 19,3%), menţinerea sănătăţii (cu 0,4% şi, respectiv, 2,5%) şi pentru dotarea locu-
inţei (cu 0,8% şi, respectiv, 0,9%).

Totodată, gospodăriile formate din vârstnicii solitari au cheltuit mai puţin, comparativ 
cu celelalte gospodării cu vârstnici pentru încălţăminte şi îmbrăcăminte, pentru transport 
şi comunicaţii (vezi figura 4.17 şi tabelul 4.14).
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Gradul sporit de vulnerabilitate şi riscul sărăciei vârstnicilor care trăiesc singuri necesi-
tă o atenţie deosebită faţă de ei la elaborarea politicilor sociale, inclusiv crearea oportuni-
tăţilor de identificare şi acces la surse alternative de venituri. 
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Figura 4.17. Structura cheltuielilor de consum, în funcţie de tipul gospodăriei cu vârstnici, 2010, %

Analiza cheltuielilor de consum ale gospodăriilor cu vârstnici pe grupe de quintile scoate 
în evidenţă disproporţii semnificative între gospodăriile sărace şi cele înstărite. Deşi pentru 
toate quintilele de consum predomină cheltuielile pentru produse alimentare, ponderea 
acestor cheltuieli în gospodăriile din quintilele mai sărace (I şi II) este cu mult mai mare com-
parativ cu quintilele mai înstărite (IV şi V). În anul 2010, gospodăriile din quintila I au cheltuit 
cu 12% mai mult pe alimente decât din quintila IV şi cu 23,5% mai mult faţă de quintila V.

Gospodăriile cu vârstnici din quintila II au cheltuit mai mult pe produse alimentare cu 
8,5% şi, respectiv, cu 20%, faţă de gospodăriile de quintilele IV şi V.

Acest dezacord evidenţiază o dată în plus că gospodăriile sărace, din cauza venituri-
lor mici, reorientează o parte de venituri pentru acoperirea necesităţilor stringente sau 
indispensabile13, reducând pe cât este posibil alte cheltuieli ce ţin de dotarea locuinţei, 
transport, agrement, inclusiv cheltuielile de menţinere a sănătăţii. Gospodăriile din quin-
tila I cheltuiesc mai puţin faţă de gospodăriile din quintila V pentru menţinerea sănătăţii 
(cu 6%), și pentru transport (cu 5%). Însă limitarea acestor cheltuieli (pentru transport, 
menţinerea şi dotarea locuinţei, de socializare etc.) iminent conduc la izolarea socială a 
vârstnicilor, înrăutăţirea stării lor de sănătate, alte consecinţe care sporesc presiunea asu-
pra fondurilor sociale.

În comparaţie cu gospodăriile înstărite, gospodăriile cu vârstnici din quintila I–II nu-şi 
pot permite acoperirea deplină a cheltuielilor pentru serviciile indispensabile locuinţei, 
introducând un regim de control dur al consumului de apă, energie electrică, gaze, etc. 
Această situaţie urmează a fi luată în calcul la stabilirea mărimii şi determinarea modului 
de efectuare a plăţilor compensatorii în legătură cu majorarea tarifelor la serviciile comu-
nale (vezi figura 4.18 şi tabelul 4.15).

13  Cheltuielile pentru menţinerea locuinţei (serviciile comunale) sunt considerate ca fiind indispensabile gospodăriilor casnice, 
deoarece neachitarea lor conduce la debranşări, iar reconectarea implică costuri adiţionale.
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Figura 4.18. Structura cheltuielilor gospodăriilor cu vârstnici, pe grupe de quintile, 2010, %

Capacitatea de a procura bunuri noi în gospodăriile cu vârstnici este mult mai redusă 
decât în gospodăriile fără vârstnici. În anul 2010 ponderea gospodăriilor cu vârstnici care 
au procurat bunuri noi a fost mai mică decât a gospodăriilor fără vârstnici la îmbrăcăminte 
(cu 26%), încălţăminte (cu 24%) şi aparate de uz casnic (cu 3%). Ultima diferenţă mai puţin 
spectaculoasă se explică prin faptul că vârstnicii utilizează o parte de bunuri, fie şi depă-
şite tehnic, agonisite pe parcursul vieţii, fie că preţurile pentru acestea sunt inaccesibile 
vârstnicilor.

Totodată, este înregistrată o creştere a cheltuielilor în gospodăriile cu vârstnici (cu 3%) 
faţă de gospodăriile fără vârstnici la procurarea veselei de bucătărie şi a obiectelor de uz 
casnic. Parţial creşterea se explică prin tradiţiile creştine de pomenire anuală a rudelor 
răposate şi de oferire a cadourilor în formă de veselă de bucătărie şi aparate de uz casnic 
(vezi figura 4.19 şi tabelul 4.16).
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Figura 4.19. Procurarea bunurilor noi în gospodăriile cu/fără vârstnici, %
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Totodată, în cadrul cercetării calitative o parte din respondenţi au menţionat că pro-
cură bunuri necesare (veselă, ştergare), pentru a menţine tradiţiile şi ritualurile creştine la 
propriile funerarii, deoarece nu mizează de faptul că copiii lor vor reuşi să se întoarcă de 
peste hotare la înmormântare sau nu sunt siguri că alte persoane vor pregăti toate cele 
necesare în acest scop.

Odată cu pensionarea şi pe măsura înaintării în vârstă, capacitatea gospodăriei de a 
cumpăra bunuri noi se reduce semnificativ. Astfel, în anul 2010, ponderea gospodăriilor cu 
persoane de vârstă pre-pensionară (50-56/61 ani) care au cumpărat încălţăminte şi îmbră-
căminte a fost cu peste 10% mai mică faţă de gospodăriile tinere (unde capul gospodăriei 
este în vârstă de până la 50 ani). Diferenţele în posibilităţile de procurare a bunurilor noi în 
funcţie de vârsta persoanelor pot fi observate în figura 4.20 şi tabelul 4.17.

72
,6

62
,1

51
,8

46
,0

38
,2

33
,9

84
,9

74
,9

65
,1

57
,2

49
,5

40
,4

18
,7 23

,4

21
,5

22
,4

23
,2

22
,6

8,
2

6,
2

5,
1

1,
9 5,

2

1,
4

0

20

40

60

80

100

<50 ani 50-56/61 ani 57/62-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75+ ani

%

Îmbrăcăminte b/f/c Încălţăminte b/f/c Veselă Aparate de uz casnic

Figura 4.20. Capacitatea de procurare a bunurilor în gospodăriile cu vârstnici,  
pe grupe de vârstă şi tipuri de bunuri, 2010, %

În funcţie de numărul persoanelor în gospodăriile cu vârstnici, este posibilă procurarea 
mai multor bunuri de consum comun în gospodărie, ceea ce asigură efectul economiei în 
astfel de gospodării.

Însă la procurarea bunurilor individuale (îmbrăcăminte, încălţăminte etc.) un aseme-
nea efect al economiei nu există, iar suma cheltuielilor creşte, ceea ce limitează substan-
ţial capacitatea vârstnicilor în procurarea bunurilor noi, în special a vârstnicilor solitari. 
Potrivit datelor statistice, în anul 2010 ponderea vârstnicilor solitari care au procurat 
îmbrăcăminte/încălţăminte este mai mică cu 15%/39% faţă de gospodăriile formate din 
cuplu familial vârstnic şi cu 17%/39% faţă de alte gospodării cu vârstnici (vezi figurile 4.21, 
4.22 şi tabelul 4.18).

Tendinţe similare se menţin pentru gospodăriile cu vârstnici şi pe medii de reşedinţă. 
Astfel, gospodăriile cu vârstnici de acelaşi tip din mediul urban procură mai puţine bunuri, 
comparativ cu mediul rural. În anul 2010, ponderea gospodăriilor cu vârstnici solitari, pre-
cum şi a cuplurilor familiale de vârstnici din mediul urban care au procurat încălţăminte 
şi îmbrăcăminte a fost mai mică faţă de gospodăriile din mediul rural. Aceste diferenţe se 
explica prin faptul că gospodăriile urbane, din cauza veniturilor mici pe care le obţin în 
raport cu cheltuielile ce se impun, sunt nevoite să-şi limiteze cheltuielile la strictul necesar 
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(procurarea produselor alimentare şi achitarea serviciilor comunale), folosind rezervele de 
încălţăminte şi îmbrăcăminte procurate pe parcursul vieţii. În mediul rural situaţia este 
puţin diferită, necesitatea unor bunuri noi poate fi condiţionată de factorul climateric (de 
ex., încălţămintea, care se uzează mai repede), posibilitatea economisirii unor sume finan-
ciare, deoarece consumă produsele agricole proprii, sume care ulterior pot fi folosite pen-
tru procurarea mărfurilor noi. De asemenea, în mediul rural cheltuielile pentru serviciile 
comunale sunt mai mici (vezi figura 4.22 şi tabelul 4.19).
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Figura 4.21. Procurarea bunurilor noi  
în gospodăriile cu vârstnici, în funcţie de tipul  

gospodăriei şi tipul bunurilor procurate, 2010, %

Figura 4.22. Procurarea bunurilor noi în gospodăriile cu 
vârstnici, în funcţie de tipul gospodăriei, tipul bunurilor 

procurate şi medii de reşedinţă, 2010, %

Pe grupe de quintile, capacitatea gospodăriilor cu vârstnici de a procura bunuri diferă 
semnificativ între quintilele cele mai sărace (I şi II) şi quintila cea mai înstărită (V). În anul 
2010, gospodăriile cele mai sărace care au procurat încălţăminte şi îmbrăcăminte au fost 
cu 25% mai puţine, comparativ cu gospodăriile din quintila V. Totodată, gospodăriile în-
stărite, datorită veniturilor mai mari pe care le obţin, procură mai multe aparate de uz 
casnic, decât gospodăriile din quintilele sărace: cu 8,6% şi, respectiv, 6,9% comparativ cu 
quintila I şi II (vezi figura 4.23 şi tabelul 4.20).
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Nivelul de trai şi sărăcia

Nivelul de trai şi nivelul sărăciei monetare sunt analizate în baza pragului sărăciei ab-
solute şi extreme, determinat conform cercetărilor Băncii Mondiale privind analiza sărăciei 
în Republica Moldova14. Conform metodologiei aplicate, o persoană se consideră săracă 
dacă cheltuielile de consum pentru un adult echivalent sunt mai mici decât valoarea mo-
netară a pragului sărăciei evaluat15. În aceste circumstanţe, toate persoanele din gospodă-
ria casnică, şi gospodăria în întregime, sunt considerate sărace.
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Figura 4.24. Nivelul sărăciei în gospodăriile cu/fără vârstnici, %

Sărăcia. Datele cercetărilor în domeniu demonstrează tendinţe stabile de reducere a 
sărăciei atât în gospodăriile fără vârstnici, cât şi în cele cu persoane de 50 ani şi peste. În 
perioada anilor 2006-2010, rata sărăciei pentru ambele tipuri de gospodării s-a micşorat 
cu 8% şi, respectiv, 9% (vezi tabelul 4.21). 

În gospodăriile cu vârstnici, însă, sărăcia rămâne a fi mai accentuată decât în gospodă-
riile fără vârstnici, în 2010 constituind 23,1%, şi, respectiv, 21,3% (vezi figura 4.24). 

Totodată, este cazul de menţionat că, sub influenţa vizibilă a remitenţelor şi graţie ma-
jorării prestaţiilor sociale s-a redus decalajul între aceste două tipuri de gospodării de la 
6,6% în 2006 la 1,8% în 2010.

 Sărăcia extremă, de asemenea, s-a redus uniform pentru ambele tipuri de gospodării 
ajungând la 3% în 2010. Putem presupune că persoanele expuse riscului sărăciei extreme 
nu au un profil accentuat anume, dar constituie un grup deosebit de marginalizat în soci-
etate. Chiar dacă ca procent ponderea lor este destul de mică, în valoare numerică repre-

14  În Republica Moldova indicatorii privind evaluarea sărăciei sunt calculaţi în baza metodei absolute. Pragul sărăciei este evaluat 
prin determinarea necesităţilor de bază, folosind cheltuielile de consum în calitate de indicator al bunăstării populaţiei şi aplicând 
scala de echivalenţă OECD: 1 pentru primul membru al gospodăriei, 0,7 pentru un al adult şi 0,5 pentru copiii de până la 15 ani. 
MEC, Raportul privind Sărăcia şi Impactul Politicilor 2006, Anexa 4: Nota cu privire la măsurarea sărăciei, elaborată de Biroul Naţi-
onal de Statistică, Chişinău, 2007. 
15  În anul 2009 pragul sărăciei absolute a fost evaluat ca fiind de 945,9 lei. MEC, Notă informativă ”Sărăcia în Republica Moldova 
în 2009”, Chişinău, 2010. 
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zintă circa 40 mii de persoane, ei trebuie să fie analizaţi, deoarece acest grup de persoane 
în mod deosebit au nevoie de suportul statului şi al societăţii.
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Figura 4.25. Incidenţa sărăciei în gospodăriile cu vârstnici, în funcţie de vârsta capului gospodăriei,  
tipul gospodăriei şi pe medii de reşedinţă, 2010, %

Riscul sărăciei devine mai pronunţat în rândul persoanelor după atingerea vârstei de 
pensionare (vezi tabelul 4.22). Analiza datelor pe grupele de vârstă a capului gospodăriei 
relevă că, dacă la momentul atingerii vârstei de pensionare incidenţa sărăciei este relativ 
mică, atunci odată cu înaintarea în vârstă se observă o creştere constantă a sărăciei, cei 
mai afectaţi fiind vârstnicii de 75 ani şi peste. În 2010 în total pe ţară incidenţă sărăciei 
pentru persoanele de 75 ani şi peste a constituit 37,7% (vezi figura 4.25).

După tipurile gospodăriilor cu vârstnici, cea mai mare incidenţă a sărăciei, de 25,5%, 
este observată în categoria “alte gospodării” (care au în componenţă şi vârstnici, şi copii), 
în gospodăriile formate dintr-un vârstnic solitar ea constituie 22,7%, iar în gospodăriile 
formate din cuplu familial de vârstnici – 20,7%. 

Sărăcia vârstnicilor este mai pronunţată în mediul rural (vezi figura 4.26 şi tabelul 4.23), 
unde persoanele vârstnice rămân a fi cele mai predispuse sărăciei, în pofida unor tendinţe 
pozitive şi creşterea nivelului de viaţă. În anii 2006-2010 în mediul urban ponderea gospo-
dăriilor sărace formate din vârstnici s-a micşorat cu 17%, la sate această micşorare a fost mai 
puţin semnificativă – cu 4%. În anul 2010 sub pragul sărăciei absolute în oraşe se aflau circa 
14,2% din gospodării cu vârstnici, la sate ponderea lor era de 29%.

Aceste date confirmă necesitatea dezvoltării unor măsuri suplimentare, direcţionate 
spre atenuarea problemelor sărăciei şi prevenirea marginalizării persoanelor în etate, în 
special din mediul rural. 

Începând cu vârsta de pensionare și pe măsura înaintării în vârstă,, tot mai mulţi vârst-
nici din sate cad în capcana sărăciei, în grupa de vârstă de 75 ani și peste circa o jumătate 
sunt săraci. În mediul rural vârstnicii solitari şi cei care au în componenţa gospodăriilor alte 
persoane, de asemenea, se confruntă cu un risc avansat al sărăciei.
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Figura 4.26. Incidenţa sărăciei gospodăriilor cu vârstnici, pe medii de reşedinţă, %

Aspectele regionale ale sărăciei sunt de asemenea importante, analiza datelor pe grupe 
de vârstă în mare parte având aceleaşi tendinţe ca şi pe ţară. Cei mai afectaţi de sărăcie 
sunt vârstnicii în jurul vârstei de pensionare (până la 70 ani) de la Sud, posibil până reuşesc 
să se adapteze după ce îşi pierd activităţile obişnuite (vezi figura 4.27). 
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Figura 4.27. Nivelul sărăciei gospodăriilor cu vârstnici pe grupe de vârstă,  
tipuri de gospodărie şi zone statistice, 2010, %

Pe de altă parte, vârstnicii de la Nord şi Centru sunt supuşi îndeosebi riscului sărăciei 
după atingerea vârstei de 70 ani, atunci când aceştia au nevoie de îngrijiri suplimentare 
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din partea altor persoane, inclusiv a membrilor mai tineri ai gospodăriei, însă nu pot be-
neficia de ajutor în legătură cu emigrarea masivă a persoanelor tinere preponderent din 
aceste regiuni.

Cel mai avansat nivel al sărăciei se atestă în Centru (27,4%) şi la Sud (26,1%). Este nece-
sar de a sublinia faptul că în pofida costurilor înalte la facilităţi şi servicii, vârstnicii din mun. 
Chişinău sunt într-o situaţie mai bună decât restul regiunilor: după cheltuielile de consum 
doar 8,2% se află mai jos de pragul sărăciei (vezi tabelele 4.24 şi 4.25).

Discrepanţele semnificative privind nivelul de sărăcie în funcţie de mediul de reşedinţă, 
de asemenea, urmează să fie luate în calcul la elaborarea politicilor direcţionate spre redu-
cerea riscului sărăciei în rândul persoanelor vârstnice. Sunt necesare mai multe măsuri de 
popularizare şi mediatizare a politicilor adoptate, explicarea particularităţilor proceselor de 
îmbătrânire în mediul urban şi cel rural, ceea ce va contribui la ameliorarea relaţiilor sociale.

Trebuie să menţionăm că sărăcia vârstnicilor are o strânsă legătură cu vârsta persoanei 
– cu cât este mai în vârstă persoana, cu atât este mai mare riscul sărăciei. Cu excepţia mu-
nicipiului Chişinău, această constatare este valabilă pentru toate zonele statistice. Astfel, 
cea mai înaltă incidenţă a sărăciei printre vârstnicii de 75 ani şi peste este la Nord (42,7%), 
urmat de Centru (40,%) şi Sud (39%). În mun. Chişinău nivelul sărăciei este stabil pentru 
toate grupele de vârstă pensionară, fiind de circa 10%.

Autoaprecierea nivelului sărăciei

Autoaprecierea şi percepţia stării de sărăcie a vârstnicilor este deosebit de importantă, 
deoarece subaprecierea constituie un factor deprimant ce conduce la depresie, izolare, 
marginalizare şi, în special, la automarginalizare, sporeşte riscul excluziunii sociale a vârst-
nicilor, ceea ce va solicita noi resurse pentru socializarea lor.

Pentru a evalua percepţia persoanelor în vârstă privind starea de sărăcie au fost anali-
zaţi următorii indicatori: „Autoaprecierea: Cum apreciaţi nivelul de trai al gospodăriei Dvs.?” 
şi ”Compararea în timp: Cum trăieşte gospodăria Dvs. comparativ cu anul trecut?”16. 
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16  CBGC, chestionarul principal al gospodăriei, capitolul nr. 8 ”Aprecierea nivelului de trai”.
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La prima întrebare respondenţii au evaluat situaţia lor după criteriile ”foarte bun”, 
”bun”, ”satisfăcător”, ”rău, ”foarte rău”, iar la a doua – ”mult mai bine”, ”mai bine”, ”la fel”, ”mai 
rău”, ”mult mai rău”. Pentru comoditate, răspunsurile pozitive şi negative au fost grupate în 
blocuri comune: bine/foarte bine şi rău/foarte rău.

Din analiza datelor reiese că circa 17% dintre gospodăriile fără vârstnici apreciază nive-
lul lor de trai ”rău” sau ”foarte rău”, iar peste 30% dintre aceştia consideră că trăiesc mai rău 
comparativ cu anul precedent (vezi figura 4.28). 

În gospodăriile cu vârstnici percepţia sărăciei este mai acută. Mai mult de 25% dintre 
vârstnici au apreciat nivelul lor de trai ”rău/foarte rău”, iar 33,8% consideră că pe an ce 
trece trăiesc tot mai rău.

În perioada anilor 2006-2010, de asemenea, se atestă o creştere constantă a ponderii 
persoanelor care consideră că trăiesc mai rău comparativ cu anul precedent, atât în gos-
podăriile cu vârstnici, cât şi fără. Mai pesimişti sunt vârstnicii de 70 ani şi peste, dintre care 
aproape 30% consideră că trăiesc ”rău” sau ”foarte rău”, iar mai mult de o treime sunt de 
părere că ”trăiesc mai rău comparativ cu anul precedent”.

În funcţie de mediile de reşedinţă mai acut sărăcia se percepe în oraşe: pe parcursul anilor 
2006-2010 o treime dintre vârstnici au considerat că trăiesc rău sau foarte rău, iar fiecare a 
cincea persoană consideră că trăieşte mai rău faţă de anul precedent (vezi figura 4.29). 

În mediul rural vârstnicii se arată mai optimişti la autoaprecierea nivelului de trai, 
aceasta, însă, nu reflectă atât situaţia reală, cât modestia oamenilor de la sate, răbdarea 
nemărginită a unor persoane care deşi au trecut prin suferinţele războiului, deportări şi 
foamete, sunt mai modeşti în necesităţile lor curente decât orăşenii.
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gospodăria Dvs. compa rativ cu anul trecut?
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Figura 4.29. Autoaprecierea de către vârstnici şi compararea  
în timp a nivelului de trai, pe medii de reşedinţă, %

Autoaprecierea nivelului de trai variază esenţial pe zone statistice. Cei mai pesimişti sunt 
vârstnicii din mun. Chişinău, unde 36% apreciază nivelul lor de trai ”rău” sau ”foarte rău” şi 
mai mult de jumătate consideră că trăiesc mai rău faţă de anul precedent (vezi figura 4.30).
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Autoaprecierea: Cum apreciaţi nivelul  
de trai al gospodăriei Dvs.? 
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Figura 4.30. Autoaprecierea de către vârstnici şi compararea  
în timp a nivelului de trai, pe zone statistice, %

În mare parte pesimismul respondenţilor vârstnici este cauzat de posibilităţile limitate 
în achitarea costurilor ce ţin de întreţinerea locuinţelor (vezi capitolul Locuinţe şi utilităţi).

Costurile pentru întreţinerea locuinţei reprezintă un articol important în structura chel-
tuielilor de consum şi scot în evidenţă posibilităţile limitate ale gospodăriilor de a achita 
serviciile necesare. Pe an ce trece tot mai multe gospodării declară că pe parcursul ultime-
lor 12 luni au întâmpinat dificultăţi în achitarea serviciilor comunale şi procurarea produ-
selor alimentare. 

Cea mai mare problemă o constituie achitarea agentului termic. Despre acest fapt au 
relatat circa 86% dintre gospodăriile cu vârstnici şi 69%  -  fără vârstnici, ponderea lor 
având o evoluţie ascendentă (vezi figura 4.31). 
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Procurarea produselor alimentare, de asemenea, este o provocare pentru gospodării – 
46% au menţionat că întâmpină dificultăţi în procurarea produselor alimentare suficiente 
pentru hrană. Pe medii de reşedinţă, atât în mediul rural cât şi din cel urban, gospodăriile 
cu vârstnici se confruntă cu mari dificultăţi în achitarea agentului termic şi procurarea can-
tităţii suficiente de produse alimentare. Gospodăriile din oraşe, însă, fiind dependente de 
conectarea locuinţei la sistemele centralizate de asigurare cu servicii, se confruntă cu un 
risc mai mare, deoarece mai puţin pot monitoriza aceste cheltuieli şi, drept urmare, nu 
reuşesc să facă economii pe seama serviciilor prestate.

86
,8

%

66
,4

%

93
,3

%

56
,3

%

85
,0

%

53
,9

%

41
,1

%

44
,5

%

37
,9

%

41
,4

%

67
,3

%

40
,5

%

26
,2

% 34
,8

%

16
,0

%

32
,3

%

50
,5

%

32
,2

%

18
,9

%

19
,0

%

14
,4

%

19
,8

%

53
,9

%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Urban Rural Nord Centru Sud mun.Chişinău

Medii de reşedinţă Zona

Achitarea agentului termic (încălzire centrală) Procurarea produselor alimentare suficiente 

Achitarea gazelor naturale Achitarea energiei electrice

Figura 4.32. Dificultăţile gospodăriilor cu vârstnici în achitarea serviciilor şi procurarea alimentelor, pe medii de 
reşedinţă şi zone statistice, 2010, %

Astfel, în anul 2010, circa 90% dintre gospodăriile cu vârstnici din oraşe au avut difi-
cultăţi în achitarea agentului termic, mai mult de jumătate n-au putut procura alimente 
suficiente pentru hrană, peste 40% nu au putut achita integral gazele naturale, iar o treime 
au declarat că s-au confruntat cu dificultăţi la achitarea energiei electrice. În mediul rural 
vârstnicii au relatat aceleaşi probleme, deşi cu o intensitate mai estompată.

Pe zone statistice cele mai mari dificultăţi le întâmpină vârstnicii din zona de Nord a ţării 
(vezi figura 4.32).

Necesităţi financiare subiective 
Aspiraţiile vârstnicilor de a avea un nivel de trăi decent şi posibilităţile lor de a-şi asi-

gura necesităţile financiare de bază au fost examinate prin analiza răspunsurilor la două 
întrebări incluse în chestionarele CBGC, şi anume: Ce sumă de venituri băneşti lunare ar 
satisface necesităţile minime ale gospodăriei Dvs. “de a o duce de azi pe mâine”, lei? şi Ce sumă 
de venituri băneşti lunare ar satisface necesităţile gospodăriei Dvs. pentru un trai decent, lei? 

Vârstnicii din Moldova sunt destul de modeşti în aspiraţiile lor. Spre exemplu, în 2010 
pentru “a o duce de azi pe mâine” respondenţilor în medie le-ar fi suficientă suma de 1142,81 
lei, iar “suma de venituri băneşti lunare care ar satisface necesităţile gospodăriei pentru un trai 
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decent” a constituit în medie 2616,05 lei (vezi tabelul 4.24). Precizăm că minimul de existen-
ţă în 2010 a fost evaluat la 1373,4 lei, ceea ce constituie 120% faţă de aprecierile ”de azi pe 
mâine” şi doar 52,5% din cele dorite de vârstnici pentru un trai decent. 

Se observă o relaţie între vârsta persoanelor şi expresia valorică a necesităţilor financi-
are pentru trai: odată cu înaintarea în vârstă, sumele respective se reduc (vezi figura 4.33).

Sumele declarate de către vârstnici drept minimale diferă pe medii de reşedinţă. În 
mediul rural aceste sume sunt mai mici, ceea ce reflectă necesităţile mai modeste ale oa-
menilor de la sate, posibilităţile de care dispun, dar şi diferenţele existente pe medii în 
cultura menajului, posibilităţile de odihnă şi recuperare etc. .

Pe zone statistice nivelul cel mai mare al necesităţilor l-au declarat vârstnicii din mun. 
Chişinău, fiind urmat de Centru, Nord şi Sud (vezi figura 4.34). 
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Figura 4.33. Necesităţile subiective ale vârstnicilor în 
venituri băneşti, în funcţie de vârsta capului gospodăriei, 

2010, lei

Figura 4.34. Necesităţile subiective ale vârstnicilor în 
venituri băneşti, pe medii de reşedinţă şi zone statistice, 

2010, lei

Excluderea socială a vârstnicilor
Necesităţile subiective ale vârstnicilor în mijloacele financiare necesare pentru un nivel 

de trai decent au fost analizate şi prin modalitatea cum compară vârstnicii situaţia lor cu 
situaţia altor persoane. Peste 14,4% dintre vârstnicii intervievaţi din mediul urban au de-
clarat că situaţia lor financiară la momentul cercetării era mult mai proastă faţă de situaţia 
altor persoane, în mediul rural aşa consideră 12,0% dintre vârstnicii intervievaţi.

Femeile sunt mai pesimiste decât bărbaţii: peste 15,7% au declarat că situaţia lor este 
mai proastă în comparaţie cu alte persoane, pe când bărbaţii intervievaţi consideră astfel 
în proporţie de 9,7% (vezi tabelul 4.26). 

Un pesimism mai avansat se evidenţiază la persoanele de vârsta pensionară (57/62 ani 
şi peste) din mediul urban, unde 17,8% au declarat că situaţia lor este mai rea faţă de alte 
persoane (vezi tabelul 4.27).

Pe zone statistice mai mult pesimism manifestă vârstnicii din zona de Nord, unde 22% 
dintre pensionarii intervievaţi au declarat că situaţia lor financiară este mult mai proastă 
comparativ cu alte persoane. În zona de Centru mai pesimişti sunt persoanele din grupa 
de vârstă mai mare de 50 de ani, care au atins deja vârsta de pensionare (50-56/61 ani), 
16,1% dintre care au declarat că situaţia lor financiară este mult mai precară faţă de alte 
persoane (vezi tabelul 4.28).
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În contextul examinării aspectelor excluziunii sociale este necesar să cunoaştem, dacă 
gospodăria din care face parte persoana vârstnică îşi poate permite mijloace financiare 
pentru odihnă şi întâlniri cu prietenii, pentru procurarea facilităţilor, bunurilor, produselor 
alimentare, în special din carne şi peşte (vezi tabelul 4.29 şi 4.30). 
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Figura 4.35. Structura limitărilor financiare ale gospodăriei în procurarea bunurilor, alimentelor,  
organizarea vacanţei şi primirea prietenilor, pe grupe de vârstă şi medii de reşedinţă, 2009, %

Cercetarea a arătat că peste 91,2% dintre pensionarii din mediul urban şi 92,4% din 
mediul rural nu-şi pot permite o vacanţă, 94% dintre gospodăriile cu pensionari nu-şi pot 
permite schimbarea mobilei, peste 85% şi respectiv, circa 80% dintre pensionarii din oraşe 
şi sate nu au mijloace financiare pentru a procura haine noi. Persoanele de vârstă pensio-
nară din oraşe în proporţie de 79,7% au declarat că gospodăria nu-şi poate permite încăl-
zire suficientă în perioada rece a anului, iar 65,0% nu au posibilitate să primească prietenii 
în ospeţie (vezi figura 4.35).
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Figura 4.36. Structura limitărilor financiare ale gospodăriilor în procurarea bunurilor, alimentelor,  
organizarea vacanţei şi primirea prietenilor, pe zone statistice, 2009, %
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Posibilităţile vârstnicilor în procurarea bunurilor noi sunt diferite şi pe zone statistice. 
Vârstnicii menţionează că nu pot procura mobilă, îmbrăcăminte, au posibilităţi limitate 
pentru vacanţe, nu-şi pot permite încălzire suficientă etc. (vezi figura 4.36). Spre exemplu, 
vârstnicii din Centru au menţionat că sunt mai limitaţi în posibilităţi de procurare a pro-
duselor din carne şi peşte, iar în mun. Chişinău nu-şi pot permite încălzirea suficientă a 
locuinţelor. Primirea prietenilor în ospeţie este mai complicată pentru vârstnici de la Nord 
şi într-o măsură mai mică pentru cei din Centru. Pe de altă parte, la analiza acestor indica-
tori pe zone este necesar să se ţină cont de tradiţiile culturale specifice lor. De exemplu, 
atitudinea pe care o manifestă faţă de primirea oaspeţilor şi cheltuielile excesive aferente, 
este mai întâi de toate un factor subiectiv decât obiectiv, care influenţează răspunsurile 
respondenţilor.

SINTEZA CAPITOLULUI 4

Venituri
•	 Nivelul	veniturilor	persoanelor	în	vârstă	constituie	un	factor	determinant	pentru	cali-

tatea vieţii lor. Deşi în perioada anilor 2006-2010 se atestă o creştere a veniturilor dis-
ponibile ale vârstnicilor în urma politicilor de indexare a pensiilor, majorării salariilor, 
creşterii volumului remitenţelor de peste hotare, veniturile în gospodăriile cu vârstnici 
rămân a fi mai joase comparativ cu veniturile gospodăriilor fără vârstnici. 

•	 În	anul	2010	în	gospodăriile	fără	vârstnici	suma	veniturilor	disponibile	pentru	o	per-
soană a constituit 1325,00 lei, iar în gospodăriile cu vârstnici – 1232,00 lei. Venitul dis-
ponibil pentru un vârstnic în mediul rural constituie 1077,6 lei, cu mult mai puţin decât 
în oraş – 1477,2 lei, iar pe zone statistice constituie 962,2 lei la Sud, 1008,2 lei la Nord 
şi 1035,6 lei în Centru. În mun. Chişinău se înregistrează cel mai mare venit disponibil 
pentru o persoană – 1608 lei, aproape cu o treime mai mult faţă de alte zone statistice. 
Datorită statutului său de capitală, Chişinăul concentrează o parte semnificativă a in-
frastructurii economice şi sociale, oferind persoanelor în vârstă mai multe oportunităţi 
de a obţine veniturile necesare.

•	 Veniturile	gospodăriilor	care	au	în	componenţa	lor	persoane	în	vârstă	de	50	ani	şi	pes-
te sunt formare din veniturile provenite din activitatea salarială (37,7%), prestaţiile de 
asigurări sociale (30,6%), remitenţe (12,1%), veniturile din activitatea individual-agri-
colă (11,5%), precum şi alte venituri. Ponderea veniturilor obţinute de la proprietăţile 
deţinute (pământ, imobile adiţionale, apartamente) sunt nesemnificative, reprezintă 
circa 0,2% în structura veniturilor şi nu influenţează semnificativ nivelul de bunăstare 
al vârstnicilor.

•	 Structura	veniturilor	vârstnicilor	diferă	esenţial	în	funcţie	de	mediul	de	reşedinţă,	zone	
statistice şi de vârsta persoanei. Dacă în mediul urban veniturile salariale reprezintă 
aproape jumătate din veniturile disponibile în gospodăriile cu vârstnici, în mediul ru-
ral nu depăşeşte o treime din venituri, în schimb în sursele de venituri ale vârstnicilor 
de la sate creşte ponderea pensiilor şi altor prestaţii de asigurări sociale. Disparităţile 
semnificative în sursele de formare a veniturilor reflectă particularităţile de dezvoltare 
demografică şi economică a zonelor statistice. De exemplu, în municipiul Chişinău sa-
lariul reprezintă 58,5% din structura veniturilor, la Sud – 33,8%, în Centru – 31,7% şi la 
Nord – 27,5%. În cea mai ”vârstnică” zonă, de Nord, pensia constituie 34,2% din structu-
ra veniturilor, la Sud – 25,1%, în Centru – 24,8%, iar în municipiul Chişinău înregistrează 
cea mai mică pondere – 21,4%. 
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•	 Disparităţile cele mai esenţiale în formarea veniturilor se atestă în funcţie de categoriile 
de vârstă ale persoanelor în etate. După atingerea vârstei de pensionare şi pe măsura 
îmbătrânirii, creşte importanţa pensiei. Pentru persoanele în vârstă de 75 ani şi peste 
ponderea pensiei reprezintă circa 90% din veniturile de bază. De asemenea, în gospo-
dăriile formate dintr-o singură persoană vârstnică pensia reprezintă sursa principală de 
venit în mărime de 78,3%, pe când în cele formate din cuplu familial în vârstă – 59,1%. 

•	 Ponderea transferurilor de peste hotare (remitenţelor) în calitate de sursă de venituri 
în gospodăriile cu vârstnici diferă substanţial pe zone statistice. În Centru şi la Sud 
remitenţele constituie 16,0% şi, respectiv, 15,7% din structura veniturilor, pe când la 
Nord – 12%. În municipiul Chişinău remitenţele deţin în cea mai mică parte constitu-
ind doar 5,4%. 

•	 Analiza	comparativă	a	datelor	arată	că	transferurile	de	peste	hotare	sunt	mai	mari	în	
gospodăriile fără vârstnici. În anul 2010 gospodăriile casnice au beneficiat de remiten-
ţe în proporţie de circa 52%, dintre care 31,8% sunt fără persoane în vârstă, 20,2% – cu 
vârstnici. Cea mai mare parte din transferurile de peste hotare (56,6%) revine gospo-
dăriilor cu persoane de vârstă pre-pensionară (50-56/61 ani). Pentru gospodăriile cu 
vârstnici mai mari de 57/62 ani (după atingerea vârstei de pensionare) remitenţelor le 
revine o parte mai mică în structura veniturilor: în grupa de vârstă de 57/62-64 ani – 
16,2%, 65-69 ani şi 70-74 ani – 8,9% şi, respectiv, 5,4% din gospodării.

Cheltuieli
•	 Cheltuielile	 de	 consum	 ale	 gospodăriilor	 cu	 vârstnici	 includ	 totalitatea	 cheltuielilor	

curente pentru produse alimentare, nealimentare şi servicii. Analiza comparativă pen-
tru perioada anilor 2006-2010 a arătat că cheltuielile de consum ale gospodăriilor cu 
vârstnici permanent depăşesc veniturile disponibile ale acestora, ceea ce confirmă lip-
sa cronică de mijloace financiare ale persoanelor în vârstă. În anul 2010 cheltuielile 
de consum au constituit 1321,1 lei (cu 7,1% mai mult faţă de venituri). În mediul rural 
cheltuielile de consum (1141,1 lei) sunt mai joase faţă de media pe ţară şi faţă de cele 
din mediul urban (1598,2 lei). 

•	 Structura	cheltuielilor	de	consum	denotă	că	marea	parte	a	lor	este	utilizată	pentru	aco-
perirea consumului alimentar (43,3%), întreţinerea locuinţei (18,3%), îmbrăcăminte/
încălţăminte (9,3%) şi menţinerea sănătăţii (8,1%). În ultimul timp se atestă redistribu-
irea cheltuielilor de consum prin reducerea ponderii cheltuielilor destinate procurării 
produselor alimentare şi menţinerea sănătăţii, pe de o parte, şi majorarea celor ce ţin 
de întreţinerea locuinţei. Acestea, preponderent, sunt cheltuieli pentru electricitate, 
încălzire, alte servicii importante şi necesare vârstnicilor. 

•	 În	comparaţie	cu	populaţia	mai	 tânără	 (până	 la	50	de	ani)	vârstnicii	 fac	economii	 la	
cheltuielile destinate produselor alimentare, îmbrăcămintei/încălţămintei, transpor-
tului, însă plătesc mai mult pentru întreţinerea locuinţei şi menţinerea sănătăţii. Pe 
măsura îmbătrânirii capului gospodăriei, se atestă creşterea cheltuielilor de consum. 
Persoanele în vârstă de 75 ani şi peste cheltuiesc mai mult pentru produse alimentare 
(cu 8%), întreţinerea locuinţei (cu 5%) şi menţinerea sănătăţii (cu 3%) faţă de persoane-
le de vârstă pre-pensionară. În situaţie deosebit de grea se află persoanele în etate din 
gospodăriile formate doar din vârstnici solitari, care sunt nevoite să cheltuiască mai 
mult faţă de vârstnicii din alte gospodării. Gradul sporit de vulnerabilitate şi predispu-
nerea acestei categorii de populaţie spre sărăcie solicită o atenţie sporită din partea 
autorităţilor în procesul de elaborare a politicilor sociale.
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•	 Ponderea	cea	mai	mare	a	cheltuielilor	 în	gospodăriile	cu	vârstnici	revine	produselor	
alimentare, pe grupe de quintile, însă, gospodăriile sărace (quintilile I şi II) alocă mai 
mulţi bani pentru procurarea alimentelor (cu 23,5%), comparativ cu gospodăriile în-
stărite (quintila V). Cheltuielile mari la produsele alimentare predetermină persoanele 
în vârstă să facă economii, renunţând la procurarea mărfurilor noi, în special pentru 
facilitarea menajului şi socializare, ceea ce conduce la sărăcia şi excluziunea ulterioară 
a lor, la creşterea necesităţilor în îngrijire din partea altor persoane. 

Nivelul de trai şi sărăcia
•	 Persoanele	de	vârstă	pensionară	sunt	expuşi	riscului	sărăciei,	în	special	în	grupele	de	

vârste înaintate. În anul 2010 din populaţia ţării în vârstă de 75 ani şi peste ponderea 
persoanelor sărace a constituit 37,7%. Pe zone statistice incidenţa sărăciei acestor per-
soane constituie 42,7% la Nord, 40,4% în Centru, 39,0% la Sud, cel mai mic nivel fiind 
înregistrat în municipiul Chişinău – 9,1%. 

•	 Autoaprecierea	şi	percepţia	personală	a	stării	de	sărăcie sunt factori deosebit de impor-
tanţi, deoarece aceştia pot conduce la o stare de incertitudine, depresie, izolare şi, în 
special la autoizolarea vârstnicilor. Unui risc sporit sunt expuşi vârstnicii, care pe măsu-
ra îmbătrânirii sunt predispuşi spre autoizolare, iar pentru socializarea ulterioară a lor 
sunt necesare măsuri şi resurse suplimentare.

•	 Analiza	comparativă	reflectă	un	nivel	avansat	al	pesimismului	social.	Astfel,	mai	mult	
de o pătrime din gospodăriile cu vârstnici consideră că nivelul lor de trai este “rău” 
sau “foarte rău”, iar în 33,8% de cazuri au declarat că ”trăiesc mai rău în comparaţie cu 
anul precedent”. În grupa de vârstă de 70 ani dispoziţia pesimistă este şi mai evidentă: 
aproape 30% consideră că trăiesc “rău” sau “foarte rău”, iar mai mult de o treime consi-
deră că ”trăiesc mai rău în comparaţie cu anul precedent”. În pofida faptului că dispun 
de venituri mai mari şi un nivel mai înalt de viaţă, sărăcia se percepe mai acut în oraşe: 
pe parcursul anilor 2006-2010 peste o treime din respondenţi au menţionat că trăiesc 
“rău” sau “foarte rău” şi aproape fiecare al cincilea consideră că pe an ce trece îi este 
mai greu. În mediul rural vârstnicii estimează nivelul vieţii mai optimist, aceasta, însă, 
reflectă mai mult modestia şi răbdarea nemărginită a vârstnicilor de la sate, care au su-
pravieţuit greutăţilor războiului, deportărilor şi foametei, care îşi limitează necesităţile 
proprii mai mult decât cei de la oraşe. 

•	 Pesimismul	respondenţilor	este	cauzat	de	posibilităţile	limitate	în	achitarea	cheltuie-
lilor pentru întreţinerea locuinţei – unul din cele mai importante articole de cheltuieli. 
Pensiile mici, lipsa veniturilor adiţionale necesare pentru achitarea serviciilor din ce în 
ce mai scumpe creează dificultăţi la întreţinerea locuinţei. Se atestă o creştere anuală 
a gospodăriilor care menţionează că în ultimile 12 luni au avut dificultăţi la achitarea 
serviciilor comunale şi procurarea produselor alimentare. Mai mult de 86% din gospo-
dăriile cu vârstnici şi 69% fără vârstnici consideră dificilă achitarea serviciilor pentru 
încălzire, iar 46% au menţionat că nu sunt în stare să-şi asigure alimentarea necesară şi 
să procure produsele alimentare suficiente pentru trai.

•	 Riscul	excluziunii	sociale	este	mai	avansat	pentru	persoanele	vârstnice	care	nu	au	posi-
bilităţi de a procura utilităţi suplimentare, mărfuri, diferite bunuri care contribuie la so-
cializare sau pentru odihnă şi agrement. Peste 90% din persoane de vârstă pensionară 
din sate şi din oraşe au indicat că nu-şi pot permite să plece în vacanţă; aproape 94% 
din gospodăriile cu vârstnici – să schimbe mobila; peste 85% din asemenea gospodării 
în oraşe şi peste 80% la sate nu dispun de mijloace financiare pentru a procura îmbră-
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căminte nouă; 79,7% din respondenţii din oraş au menţionat că nu au posibilitatea 
să-şi încălzească suficient locuinţa pe timp de iarnă şi peste 2/3 – să primească prieteni 
în ospeţie.

•	 Cu	 toate	acestea,	 vârstnicii	 sunt	destul	de	modeşti	 la	determinarea	necesităţilor	 lor	
financiare –suma medie lunară necesară pentru “a o duce de pe azi pe mâine” ei au 
evaluat-o la 1142 lei, iar pentru “a satisface necesităţile gospodăriei pentru un trai de-
cent” – 2616 lei. Doleanţele vârstnicilor în ”necesităţile pentru un trai decent” depăşesc 
de două ori nivelul veniturilor vârstnicilor şi pe zone statistice: 2362 lei – la Nord,  
2416 lei – în Centru, 2352 lei – la Sud, şi 3686 lei – în municipiul Chişinău. 

CAPITOLUL 4. VENITURI ŞI CHELTUIELI



92

LOCUINŢE ŞI UTILITĂŢI 

Capitolul

5
Indiferent de împrejurările în care sunt oameni mai în vârstă, eu au dreptul şi trebuie 

să locuiască în condiţiile care le permit să-şi dezvolte capacităţile. În acest context, o 
importanţă deosebită o au locuinţele, mediul înconjurător şi condiţiile de trai. Dispo-

nibilitatea şi securitatea locuinţelor, povara financiară pentru a menţine spaţiul locativ în 
bună regulă, sentimentul de securitate emoţională şi psihologică, pe care casa îl conferă 
vârstnicilor, sunt factori importanţi care influenţează sănătatea lor şi contribuie la îmbătrâ-
nirea activă şi un trai autonom în familie, casă, localitate, comunitate etc.

În prezentul capitol sunt examinare aspectele privind asigurarea vârstnicilor cu spaţiu 
locativ, nivelul de dotare a locuinţelor cu instalaţii care facilitează menajul şi identifică 
nevoile persoanelor în vârstă, în baza datelor din CBGC şi cercetarea “Excluderea socială a 
populaţiei” ale BNS.

Locuinţe
O particularitate a îmbătrânirii în Republica Moldova constă în faptul că aceasta are loc 

pe fundalul unui proces intens al emigrării populaţiei, preponderent din mediul rural, în 
condiţia în care acolo locuiește majoritatea populaţiei ţării (58,4%)17. De asemenea, în sate 
este mai mare şi ponderea gospodăriilor cu vârstnici (57,8%). Astfel, emigrarea tinerilor 
are consecinţe duale: pe de o parte contribuie ”în mod artificial” la îmbătrânirea popula-
ţiei, pe de altă parte – privează vârstnicii, în caz de necesitate, de ajutorul membrilor de 
familie în menajul casnic şi întreţinerea locuinţelor.

Factorul de ”ruralizare” în această situaţie are un rol extrem de important, deoarece 
infrastructura comunală locală, dotarea locuinţelor, accesul la serviciile sociale şi cultura 
menajului tradiţional diferă semnificativ pe medii de reşedinţă.

De regulă, vârstnicii din Republica Moldova, în special din mediul rural, dispun de locu-
inţe particulare – case mari construite în perioada sovietică. Dar existenţa spaţiului locativ 
nu reflectă neapărat şi un nivel înalt de bunăstare. Cheltuielile pentru întreţinerea caselor 
consumă cea mai mare parte din mijloacele financiare ale vârstnicilor, iar pensiile mici şi 
preţurile mari la materialele de construcţie necesare şi cheltuite pentru întreţinerea case-
lor sporesc riscul sărăciei. Insuficienţa mijloacelor, la rândul ei, nu le permite vârstnicilor să 
procure mărfuri şi obiecte care le-ar face viaţa mai uşoară şi independentă.

La nivel de ţară, nivelul de asigurare a vârstnicilor cu spaţiu locativ este foarte înalt – 
circa 99% din gospodăriile cu vârstnici dispun de locuinţe particulare. În trecut o parte 
dintre acestea au avut o altă formă de proprietate (de stat sau departamentală), care a 
devenit privată în procesul de privatizare din anii 1996-1999. Se înregistrează totuşi, un 
număr redus de cazuri, când bătrânii închiriază spaţiu locativ de la particulari. 

După tipul locuinţelor aflate în proprietate, circa ¼ dintre gospodăriile cu vârstnici dis-
pun de apartamente separate, acestea în majoritate fiind cele din mediul urban, iar circa 
¾ dispun de casă sau o parte a casei particulare, în special în mediul rural. Doar un nu-
17  În mediul urban, de regulă, infrastructura comunală, dotarea locuinţelor şi accesul la serviciile sociale sunt mai dezvoltate 
decât în mediul rural.
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măr nesemnificativ de vârstnici locuiesc în cămine. Repartizarea menţionată a locuinţelor 
după forma de proprietate şi după tipul locuinţei se menţine relativ stabilă pe parcursul 
ultimului deceniu (vezi tabelul 5.1).

Cu toate acestea, disponibilitatea spaţiului locativ nu constituie un indicator de bunăs-
tare în sine. Pentru a evalua condiţiile de trai ale vârstnicilor a fost examinată supraaglome-
rarea locuinţei şi numărul de camere.

În cazul supraaglomerării locuinţei, când vârstnicii împart spaţiul cu alte persoane, ei nu 
au condiţiile necesare de intimitate, în perioada când cel mai mult au nevoie de o cameră 
separată şi spaţiu suficient pentru a-şi asigura liniştea şi traiul confortabil. 

Analiza condiţiilor de trai a scos în evidenţă că gospodăriile cu vârstnici înregistrează 
un nivel redus de aglomerare. Astfel, ponderea gospodăriilor cu vârstnici în care o cameră 
revine pentru mai puţin de o persoană este de 61,7%, pe când în gospodăriile fără vârst-
nici – 29,0%.

De asemenea, în gospodăriile cu vârstnici este mai mare spaţiul locativ ce revine unei 
persoane. De exemplu, în anul 2010 ponderea gospodăriilor cu vârstnici în care unei per-
soane îi revine mai puţin de 13 m2 de spaţiu locativ, a constituit doar 20%, pe când în 
gospodăriile fără vârstnici – 45% (vezi tabelul 5.2). Totodată, în anul 2010 peste 80% dintre 
gospodăriile cu vârstnici au avut în medie 13 m2 şi peste de spaţiu locativ per persoană, iar 
58% dispuneau de 20 m2 şi mai mult.

În perioada anilor 2000-2010 ultimul indicator este în creştere continuă, în special pen-
tru persoanele de vârstă mai înaintată (vezi figura 5.1). Dacă capul gospodăriei are 75 ani şi 
peste, numărul gospodăriilor în care unei persoane îi revine mai mult de 20 m2 de spaţiu 
locativ a crescut cu circa 10%.

Capul gospodăriei are 50+ ani Capul gospodăriei are 75+ ani
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Figura 5.1. Dinamica distribuţiei gospodăriilor  
cu vârstnci, în funcţie de suprafaţa locuibilă per persoană, %

Se menţine, totodată, un număr neînsemnat de gospodării, în care persoanele de vâr-
stă înaintată (75+ ani), dispun de o suprafaţă mică de locuit (mai puţin de 9 m2 per persoa-
nă). Datele mai detaliate privind disponibilitatea spaţiului locativ în gospodăriile care au 
în componenţă persoane de 50 ani şi mai mult, în funcţie de vârsta capului gospodăriei, 
sunt prezentate în tabelul 5.3 din anexă.

De asemenea, este vizibilă legătura directă dintre nivelul de trai şi mărimea spaţiului 
locativ de care dispune gospodăria per persoană. Cu cât este mai înalt nivelul de trai, cu atât 
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este mai mare suprafaţa locuibilă ce revine unei persoane. Astfel, 2/3 dintre gospodăriile 
care au mai puţin de 5 m2 suprafaţă locuibilă per persoană şi aproape jumătate dintre cele 
care dispun de 5-7, 7-9 şi 9-13 m2 de persoană sunt mai puţin asigurate (quintilele I-II). Dintre 
gospodăriile în care fiecărui membru îi revine mai mult de 20 m2, doar circa 30% fac parte 
din quintilele sărace (vezi figura 5.2). Totodată, cu cât este mai în vârstă capul gospodăriei, cu 
atât este mai mare suprafaţa de spaţiu locuibil ce revine unei persoane (vezi figura 5.3).
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Figura 5.2. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici,  
în funcţie de suprafaţa spaţiului locuibil per persoană  

şi pe grupe de quintile, 2010, %

Figura 5.3. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici,  
în funcţie de vârsta capului gospodăriei şi suprafaţa 

spaţiului locuibil per persoană, 2010, %

Situaţia, aparent bună, în ceea ce priveşte asigurarea vârstnicilor cu spaţiu locativ, la 
examinarea comparativă a gospodăriilor cu vârstnici pe grupe de quintile scoate în eviden-
ţă problemele ce ţin de posibilitatea întreţinerii spaţiului dat. 

Analiza a arătat că o parte semnificativă (35%) din gospodăriile în care capul gospodă-
riei este în vârstă de 50 ani şi peste sunt gospodării sărace (quintila I şi II), fapt ce confirmă 
presupunerea că acestea se confruntă cu greutăţi considerabile pentru întreţinerea locu-
inţelor (vezi figura 5.4). 

După atingerea vârstei de pensionare şi ieşirea la pensie, situaţia se complică şi mai 
mult. Din gospodăriile cu vârstnici de 65 ani şi peste, 40% fac parte din grupele de quintile 
sărace (I şi II), iar în cazul vârstnicilor de 75 ani şi peste – 45% din gospodăriile cu vârstnicii 
din grupa de vârstă respectivă. Mai mult de jumătate din gospodăriile cu vârstnici, unde 
capul gospodăriei este de 70-75 ani, şi peste 60% din gospodăriile unde capul gospodăriei 
este de 75 ani şi peste, se plasează în cea mai săracă quintilă (I). Pentru aceste gospodării 
este caracteristic un surplus al spaţiului locativ, când într-o cameră locuieşte mai puţin de 
o persoană (vezi tabelul 5.4).

Pe de altă parte, surplusul spaţiului locativ solicită cheltuieli suplimentare, iar faptul că 
aceste gospodării se plasează în quintilele sărace conduce la concluzia că ele nu dispun 
de mijloacele financiare necesare pentru achitarea serviciilor și întreţinerea locuinţelor re-
spective.
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Figura 5.4. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici, pe grupe de vârstă şi pe grupe de quintile, 2010, %

Pe medii de reşedinţă, de asemenea, există disparităţi esenţiale în asigurarea vârstnicilor 
cu spaţiu locativ. Potrivit tradiţiilor, familiile din mediul rural dispun de case spaţioase, cu 
suprafeţe locuibile mari. În pofida transformărilor la care este supus în prezent institutul 
familiei, inclusiv în mediul rural, tradiţia de a avea case mari se menţine.

În mediul rural ponderea gospodăriilor cu vârstnici care dispun de suprafaţă locuibilă 
mai mare de 20 m2 per persoană constituie 66,7%, comparativ cu 45,5% în mediul urban. 
Diferenţe semnificative, de 10-26%, se înregistrează şi în cazul analizei comparative a da-
telor pe medii şi grupe de vârstă (vezi figura 5.5). 
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Figura 5.5. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici pe medii de reşedinţă,  
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Tendinţe similare se observă şi analizând disponibilitatea camerelor de locuit în gos-
podăriile cu vârstnici, raportat la numărul de persoane din gospodărie. În mediul rural 
procentul gospodăriilor cu mai puţin de o persoană la o cameră de locuit constituie 70%, 
comparativ cu 49% în mediul urban. 

Disparităţile dintre oraş şi sat se menţin şi în cazul în care comparăm datele pe medii 
de reşedinţă şi pe vârsta capului gospodării cu vârstnici, cu excepţia grupei de vârstă de 
75 ani şi după (vezi figura 5.6). 
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Figura 5.6. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici, în funcţie de vârsta capului gospodăriei,  
numărul persoanelor care revin la o cameră de locuit, pe medii de reşedinţă, 2010, %

Dotarea locuinţelor cu utilităţi
Vârstnicii sunt mai puţini mobili şi mai puţin sănătoşi, din care cauză petrec mai mult 

timp în locuinţă sau în preajma acesteia, astfel ei au nevoie de condiţiile care să le asigure 
un trai sănătos şi confortabil. Unul dintre cele mai importante criterii de evaluare a locu-
inţelor pentru vârstnici este dotarea cu utilităţi, în special prezenţa facilităţilor extrem de 
necesare: apeduct, sistem de încălzire, grup sanitar şi alte utilităţi.

Există diferenţe pronunţate după nivelul de dotare a locuinţelor cu utilităţi între gos-
podăriile cu persoane în vârstă de 50 ani şi peste şi gospodăriile fără vârstnici.

Potrivit datelor pe anul 2010, în gospodăriile cu vârstnici doar 49,9% din locuinţe au 
fost dotate cu apeduct, 45,1% – cu sistem de canalizare (public sau propriu), doar 31,5% – 
cu apă caldă, pe când în gospodăriile fără vârstnici cu aceleaşi utilităţi erau dotate 60,7%, 
60,3% şi, respectiv, 46,9% din locuinţe. Lipsa gazului natural sau în butelii este remarcată 
în 3,7% din gospodăriile cu vârstnici şi în 4,4% fără vârstnici. Deşi în acest caz diferenţele 
par nesemnificative, la analiza factorului respectiv trebuie să ţinem cont că vârstnicii pre-
feră să utilizeze gazul în butelii, deoarece nu-şi pot permit conectarea la reţelele centrali-
zate, utilizând gazul doar pentru a prepara mâncarea. 

Existenţa sistemului de încălzire, a băii, telefoniei fixe şi altor utilităţi fac mult mai como-
dă şi sănătoasă viaţa vârstnicilor, prelungeşte posibilitatea unui trai autonom. Dar în gos-
podăriile cu vârstnici de astfel de dotări dispun relativ puţine locuinţe: 29,3% – de sistem 
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public sau propriu de încălzire; 37% – de baie sau duş, pe când gospodăriile fără vârstnici 
sunt mai dotate, aceşti indicatori constituind 44% şi, respectiv, 52%. Mai mult de 14% din-
tre gospodăriile cu vârstnici nu sunt conectate la reţeaua de telefonie fixă (vezi tabelul 5.5).

Este important să subliniem că dotarea locuinţelor cu utilităţile necesare în ele rămâne 
destul de limitată. Mai puţin de jumătate din gospodăriile cu vârstnici dispun de apeduct 
în casă, gaz centralizat, sistem de canalizare, doar o treime din locuinţe au apă caldă şi baie 
sau duş, circa o pătrime beneficiază de sistem de încălzire (public sau propriu) şi de grup 
sanitar în interior. 

Totodată, pe parcursul anilor 2000-2010 ponderea locuinţelor dotate cu telefonie fixă 
a crescut de la 35,8% la 85,8%, în această perioadă cu 24% s-a majorat procentul locuin-
ţelor conectate la apeduct, cu 22% – la gaz central, cu 20% – la sistemul de canalizare, cu 
13% – care au baie sau duş (vezi tabelul 5.6).

Cel mai puţin a crescut accesul la sistemul public/propriu de încălzire (cu 2,5%). Încălzi-
rea cu sobe rămâne a fi la fel de răspândită în gospodăriile cu vârstnici. De asemenea, s–a 
înregistrat o creştere nesemnificativă a ponderii gospodăriilor care au acces la apă caldă şi 
grup sanitar în locuinţele unde trăiesc vârstnicii (vezi figura 5.7).
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Figura 5.7. Dinamica dotării cu utilităţi a gospodăriilor cu vârstnici, 2000-2010, %

Analiza datelor CBGC a relevat corelarea negativă între accesul la utilităţi în locuinţă şi 
vârsta capului gospodăriei. Cu cât este mai în vârstă capul gospodăriei, cu atât mai puţine 
gospodării au acces la apeduct, sistem de canalizare şi de încălzire, etc., inclusiv la telefon. 

În gospodăriile în care capul gospodăriei are 75 ani şi peste doar 20% din locuinţe sunt 
dotate cu apă caldă, sistem de încălzire (public sau propriu), baie sau duş, grup sanitar în 
interiorul locuinţei; doar o treime din asemenea locuinţe au apeduct, sistem de canaliza-
re, gaz centralizat; 60% de gospodării utilizează gazul în butelie, iar peste 80% încălzesc 
locuinţele cu sobe. 

Aproape 30% din gospodăriile conduse de persoane în vârstă de 75 ani şi peste nu 
dispun de telefonie fixă, deosebit de necesară vârstnicilor pentru asigurarea necesităţilor 
de socializare şi comunicare, posibilitatea contactării medicului, solicitării ajutorului în caz 
de necesitate ş.a. (vezi figura 5.8).
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Figura 5.8. Dotarea locuinţelor cu utilităţi, în funcţie de grupa de vârstă a capului gospodăriei, 2010, %

Cunoaşterea condiţiilor în care locuiesc vârstnicii de 75 ani şi peste este o condiţie 
importantă care predetermină calitatea şi eficienţa politicilor economice şi sociale, elabo-
rarea măsurilor de ajutor social pentru această categorie de persoane. Ţinând cont şi de 
caracteristicile sociodemografice ale persoanelor de vârsta respectivă (statutul familial, 
nivelul de bunăstare, particularităţile de trai, starea de sănătate ş.a.) putem conchide că 
această categorie de persoane este una dintre cele mai vulnerabile în structura populaţiei 
pe grupe de vârstă.
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Una dintre cele mai afectate categorii sunt, de asemenea, vârstnicii solitari, pentru care 
nivelul de dotare a locuinţei cu utilităţi constituie un factor determinant care le permite să 
trăiască autonom o perioadă cât mai îndelungată în propria locuinţă şi în comunitate. 

Însă în comparaţie cu alte tipuri de gospodării cu persoane în etate, locuinţele cu vârst-
nici solitari au cel mai jos nivel de dotare cu apă caldă (22,3%), sistem de încălzire (25,9%), 
baie sau duş (30,3%), sistem de canalizare (38%), gaz centralizat (42%), apeduct (45,4%) 
(vezi figura 5.9). 

Totodată, nivelul de dotare a locuinţelor cu utilităţi depinde în mare parte de mediul 
de reşedinţă şi de nivelul de dezvoltare în localitate a infrastructurii sociale locale – gaz 
centralizat, apeduct, linii de telefonie fixă etc (vezi figura 5.10). 
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Figura 5.10. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici, în funcţie de nivelul de dotare  
a locuinţelor cu utilităţi, pe medii de reşedinţă, 2010, %

În mediul rural 73% dintre locuinţele vârstnicilor nu dispun de apeduct şi gaz centrali-
zat, peste 80% nu au sistem de canalizare, apă caldă, baie sau duş, 95% nu au grup sanitar 
în interiorul locuinţei. De menţionat că aproape 20% din locuinţele respective nu sunt 
conectate la reţeaua de telefonie fixă.

În mediul urban nivelul de dotare a locuinţelor cu utilităţi este mult mai mare, deşi nu 
acoperă pe deplin necesităţile persoanelor în vârstă. Prin urmare, 15% dintre locuinţele 
unde trăiesc vârstnicii nu au apeduct şi sistem de canalizare, circa 20% – gaz centralizat, 
circa 30% – baie sau duş şi grup sanitar în interiorul locuinţei, 35% – sistem de încălzire, iar 
40% nu au apă caldă (vezi tabelul 5.8). 

Comparată pe zone geografice situaţia privind dotarea locuinţelor în care trăiesc vârst-
nicii cu utilităţi denotă că cel mai puţin sunt asigurate locuinţele vârstnicilor de la Nord, 
urmate de Centru (fără municipiul Chişinău) şi Sud (vezi figura 5.11).
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Figura 5.11. Repartizarea gospodăriilor cu vârstnici, în funcţie de dotarea locuinţelor cu utilităţi,  
pe zone statistice, 2010, %

În municipiul Chişinău dotarea spaţiului locativ cu utilităţi este mult mai bună faţă de 
alte zone statistice, dar chiar şi în municipiu sunt gospodării care nu dispun de apeduct 
(2,5%), sistem de canalizare (3,3%), apă caldă (13,1%), gaz centralizat (4,5%), baie sau duş 
(8,4%), grup sanitar în interiorul locuinţei (10%). În circa 10% din locuinţe vârstnicii se în-
călzesc cu sobe. 

De remarcat că diferenţe în nivelul de dotare a locuinţelor între gospodăriile cu vârstnici 
şi gospodăriile fără vârstnici sunt observate în zona de Nord şi Centru (vezi figura 5.12).

Deşi în municipiul Chişinău dotarea locuinţelor cu utilităţi este practic identică atât 
pentru gospodăriile cu vârstnici, cât şi pentru gospodăriile fără vârstnici, la analiza datelor 
şi elaborarea unor politici menite să îmbunătăţească situaţia persoanelor în etate, trebuie 
să se ia în considerare că posibilităţile financiare ale acestor gospodării de a achita servici-
ile comunale sunt total diferite (vezi capitolul Venituri şi cheltuieli).
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Figura 5.12. Nivelul de dotare a locuinţelor cu utilităţi în gospodăriile  
cu/fără vârstnici, pe zone statistice, 2010, %

SINTEZA CAPITOLULUI 5

Locuinţa şi spaţiul locativ
•	 Locuinţa,	mărimea	spaţiului	locativ	ce	revine	unei	persoane	şi	dotarea	locuinţei	cu	uti-

lităţi reprezintă un indicator important al calităţii vieţii şi al gradului de bunăstare al 
vârstnicilor. Deşi, doar faptul existenţei locuinţei nu confirmă în mod automat şi un 
grad de bunăstare al vârstnicilor. Cheltuielile pentru întreţinerea caselor/locuinţelor 
mari consumă o parte considerabilă din mijloacele financiare ale vârstnicilor, iar pensi-
ile mici şi preţurile mari la materialele de construcţie, necesare şi utilizate pentru lucră-
rile de reparare, contribuie la o şi mai mare sărăcie a vârstnicilor. 

•	 Asigurarea	vârstnicilor	în	Republica	Moldova	cu	spaţiu	locativ	este	la	un	nivel	destul	de	
înalt – 99% din gospodăriile cu persoane în etate dispun de locuinţe private. O parte 
din acestea anterior au avut un alt tip de proprietate – de stat sau departamentală – 
care au devenit private în procesul de privatizare din anii 1996-2000. Se înregistrează 
totuşi cazuri când vârstnicii arendează spaţiul locativ de la proprietarii privaţi (0,2%).

•	 Pe	tipuri	de	locuinţe,	24,1%	din	vârstnicii	locuiesc	în	apartamente	separate,	74,3%	–	în	
case separate, 1,4% – într-o parte din casă, 0,2% – în cămine sau locuinţe arendate. 

•	 Nivelul de asigurare cu spaţiu locativ pentru o persoană în gospodăriile cu vârstnici 
este mai mare faţă de gospodăriile fără vârstnici. În medie, în gospodăriile cu vârstnici 
în care capul gospodăriei este de 50 ani şi peste, doar în 7,7% de cazuri asigurarea cu 
spaţiu locativ per persoană este mai mică decât norma sanitară stabilită de 9 m².
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•	 Pe	măsura	înaintării	în	vârstă	a	capului	gospodăriei,	se	reduce	ponderea	gospodăriilor	
în care asigurarea cu spaţiu locativ per persoană este mai mică decât norma sanitară. 
Pentru grupa de vârstă de 50-56/61 ani gospodăriile cu mai puţin de 9 m² per persoană 
reprezintă 8,8%, de 57/62-64 ani – 6,9%, de 65-69 ani – 6,1%, de 70-74 ani – 5,0%, iar la 
vârsta de 75 ani şi peste – 3,5%. 

•	 Supraaglomerarea	 locuinţei	 în	gospodăriile	 cu	vârstnici	este	mult	mai	mică,	 faţă	de	
gospodăriile fără vârstnici. Printre gospodăriile cu vârstnici, în 61% o cameră revine 
pentru mai puţin de o persoană, faţă de gospodăriile fără vârstnici, în care acest indi-
cator constituie 29%.

•	 Pe	medii	de	reşedinţă,	cel	mai	mult	spaţiu	locativ	revine	vârstnicilor	de	la	sate.	Pe	par-
cursul cercetării s-a observat şi raportul direct între vârsta capului gospodăriei şi mări-
mea spaţiului locativ (cu cât este mai în vârstă persoana, cu atât este mai mare şi spa-
ţiul locativ de care dispune), precum şi între disponibilitatea spaţiului locativ şi nivelul 
de trai (cu cât este mai înalt nivelul de trai, cu atât este mai mare spaţiul locativ care 
revine unui membru al gospodăriei).

•	 Totodată,	indicatorii	înalţi	de	asigurare	cu	spaţiu	locativ	devin	în	unele	cazuri	un	ob-
stacol pentru vârstnicii care din cauza limitărilor financiare nu pot întreţine locuinţa în 
stare decentă (încălzire pe timp de iarnă, posibilitatea efectuării la timp a reparaţiilor 
curente, inclusiv procurarea instalaţiilor tehnice care facilitează menajul etc.) sau nu 
pot acoperi cheltuielile necesare pentru întreţinerea acesteia. 

Dotarea locuinţelor cu utilităţi
•	 Nivelul	de	dotare	a	locuinţelor	diferă	esenţial	între	gospodăriile	cu	vârstnici	şi	gospo-

dăriile fără vârstnici. Doar jumătate din gospodăriile cu vârstnici dispun de apeduct, 
45,1% – de sistem de canalizare, 31,5% – de apă caldă, pe când în gospodăriile fără 
vârstnici gradul de asigurare cu asemenea utilităţi este mai mare şi reprezintă 60,7%, 
60,3% şi, respectiv, 46,9%.

•	 Dotarea locuinţelor cu sistem de încălzire (public sau propriu), baie, telefon şi alte utilităţi 
facilitează considerabil traiul vârstnicilor, influenţează starea lor de sănătate, contribuie la 
un trai autonom în familie şi în comunitate. Nu toate locuinţele cu vârstnici sunt dotate cu 
astfel de utilităţi. De sistem de încălzire (public sau propriu) dispun doar 29% din gospodă-
rii, baie sau duş – 37%, comparativ cu 44% şi, respectiv, 52% în gospodăriile fără vârstnici. 

•	 Mai	mult	de	14%	dintre	gospodăriile	cu	vârstnici	nu	dispun	de	telefonie	fixă,	fapt	ce	
influenţează gradul lor de socializare şi limitează posibilitatea de a solicita ajutor în caz 
de situaţii extreme. 

•	 Din	punctul	de	vedere	al	dotării	locuinţelor	cu	utilităţi	în	cea	mai	complicată	situaţie	
sunt vârstnicii de 75 ani şi peste, precum şi vârstnicii solitari. Având în vedere şi alte 
particularităţi sociodemogarfice (statutul familial, nivelul de bunăstare, particularită-
ţile mediului de trai, starea de sănătate etc.), acest grup de persoane trebuie plasat 
printre cele mai vulnerabile categorii de vârstnici, predispuşi la un risc sporit de izolare 
şi de marginalizare socială. De ei trebuie să se ţină cont în mod special în procesul de 
elaborare a politicilor de îmbătrânire a populaţiei.

•	 Tradiţiile	existente	şi	particularităţile	ce	ţin	de	cultura	menajului	 în	sat	şi	 în	oraş	de-
termină gradul de asigurare cu spaţiu locativ şi dotarea acestuia cu utilităţi pe medii 
de reşedinţă. În mediul rural, unde se află cea mai însemnată parte a gospodăriilor cu 
vârstnici (67,4%), nivelul de dotare a locuinţelor cu utilităţi ce asigură condiţii de viaţă 
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sănătoase la bătrâneţe, cum ar fi apeductul, sistemul de canalizare, şi de încălzire este 
mult mai jos faţă de mediul urban.

•	 Nivelul insuficient de dotare a locuinţelor din mediul rural cu diverse utilităţi reflectă şi 
posibilităţile reduse ale infrastructurii locale. Sunt necesare politici de stimulare a investiţi-
ilor de capital în dezvoltarea şi modernizarea domeniului respectiv, direcţionate în scopul 
echilibrării intereselor comunităţii şi ale tuturor generaţiilor de locuitori din comunitate.

•	 Dotarea	a	locuinţelor	cu	utilităţi	în	gospodăriile	fără	vârstnici,	deşi	este	mai	bună	faţă	de	
gospodăriile cu vârstnici, nu este suficientă pentru asigurarea unor condiţii adecvate 
de trai membrilor acestor gospodării la bătrâneţe. Sunt necesare măsuri ce stimulează 
proiectarea şi construcţia în perspectivă a noilor locuinţe, cu o mai bună planificare, a 
unor locuinţe-model, în special în mediul rural, cu asigurarea măsurilor de protecţie 
a mediului ambiant, capabile să dezvolte cultura menajului şi să asigure posibilităţi 
pentru un trai autonom la bătrâneţe.

•	 De	asemenea,	este	necesar	de	a	aduce	la	cunoştinţa	persoanelor	în	etate,	membrilor	
familiei, precum şi celor care îngrijesc de vârstnici, informaţii oportune, veridice şi re-
comandări privind tipurile de locuinţe, de care ei ar putea beneficia.

•	 În	cadrul	cercetării	calitative	respondenţi	au	menţionat	în	calitate	de	problemă	deose-
bită, în special pentru mediul rural, necesitatea de a îmbunătăţi serviciile în domeniul 
transportului public.

•	 Pe	zone	statistice	mai puţin dotate cu utilităţi, în ordine descrescătoare, sunt locuinţele 
cu vârstnici la Nord, Centru (fără municipiul Chişinău) şi Sud. În municipiul Chişinău 
fondul locativ este dotat practic în egală măsură atât în gospodăriile cu vârstnici, cât 
şi fără, însă la analiza datelor şi elaborarea unor măsuri de îmbunătăţire a situaţiei per-
soanelor vârstnice în municipiu, este necesar să se ia în considerare că posibilităţile de 
a obţine venituri şi de a achita serviciile comunale pentru diferite tipuri de gospodării 
sunt total diferite. De exemplu, la aprecierea nivelului de trai al vârstnicilor, circa 86% 
din respondenţi au indicat drept problemă achitarea agentului termic, 36% – gazelor 
naturale, 24% – electricităţii.
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PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ ŞI PIAŢA MUNCII.  
PENSIONARII

Capitolul

6
Date generale

Unul dintre obiectivele principale ale MIPPA constă în oferirea posibilităţilor de a mun-
ci tuturor vârstnicilor care doresc și au posibilităţi să lucreze.

Îmbătrânirea, ca o perioadă a ciclului de viaţă, se distinge prin pierderea treptată de 
către individ a capacităţii de a munci din cauza particularităţilor fiziologice de dezvoltare 
şi a îmbătrânirii organismului uman, precum şi din cauza unor limitări de ordin social, con-
diţionate de stabilirea pensiei, schimbarea tipului de activitate etc. Totodată, pe măsura 
îmbătrânirii se acumulează şi experienţa de muncă, creşte calitatea potenţialului forţei de 
muncă. Însă, capacităţile intelectuale şi experienţa bogată de activitate ale vârstnicilor din 
Republica Moldova nu sunt pe deplin folosite. Deci, este extrem de important de a găsi 
formele adecvate de a beneficia de potenţialul de muncă al populaţiei în curs de îmbătrâ-
nire în scopul satisfacerii nevoilor vârstnicilor, dar şi ale societăţii în ansamblu. 

În prezentul capitol, în baza datelor AFM, ANOFM şi CNAS, au fost cercetate aspec-
tele ce ţin de ocuparea persoanelor în vârstă de 50 ani şi peste (populaţia economic acti-
vă18 şi populaţia economic inactivă19), posibilităţile şi preferinţele vârstnicilor în angajare, 
posibilităţile pieţei muncii, ocuparea 
vârstnicilor după atingerea vârstei de 
pensionare etc. 

Pentru persoanele de vârstă pre-
pensionară (50-56/61 ani) încadrarea 
în câmpul muncii are o importanţă 
deosebită, deoarece influenţează ve-
chimea stagiului de cotizare necesar 
stabilirii pensiei pentru limită de vâr-
stă şi garantează plata pensiei. Pen-
tru persoanele de vârstă pensionară 
încadrarea în câmpul muncii este o 
posibilitate de a obţine venituri supli-
mentare, precum şi una din formele 
de integrare socială. Astfel, persoane-
le ocupate şi persoanele care sunt în 
căutarea unui loc de muncă în vârstă 
de 50 ani şi peste, inclusiv pensiona-
rii20, la angajare sunt ghidate de inte-
rese diferite.
18  Populaţia activă din punct de vedere economic – persoanele care furnizează forţa de muncă disponibilă pentru producţia de 
bunuri şi servicii, incluzând populaţia ocupată şi şomerii.
19  Populaţia economic inactivă în vârstă de 50 ani şi peste include pensionarii de toate categoriile, casnicele, persoanele întreţi-
nute de alte persoane ori de stat sau care se întreţin din alte venituri şi persoanele declarate plecate peste hotare la lucru sau în 
căutare de lucru. 
20  Pensionarii pentru limită de vârstă – persoanele care beneficiază de pensie la atingerea vârstei standard de 57 ani pentru 
femei şi 62 ani pentru bărbaţi şi care confirmă vechimea necesară a stagiului de cotizare – 30 ani pentru femei şi 35 ani pentru 
bărbaţi.

În condiţiile îmbătrânirii populatiei, chestiunile 
cu privire la ocuparea persoanelor în etate figurează 
pe agenda Consiliului Europei. În primăvara anului 
2000, la summit-ul de la Lisabona, a fost menţionat 
un nivel scăzut al ocupării forţei de muncă în Eu-
ropa, în special a femeilor şi persoanelor în vârstă. 
Asigurarea ocuparii tuturor persoanelor, prin crea-
rea locurilor de muncă mai multe şi mai atractive 
au fost incluse în agenda europeană. În acest scop 
au fost trasate două obiective principale – până în 
anul 2010 de a asigura rata de ocupare la nivelul de 
70% (pentru persoanele de 15-64 ani) şi de ocupare 
a femeilor de aceeaşi vârstă – 60%.

Consiliul Europei, la reuniunea de la Stockholm 
din primăvara 2001, a adăugat obiectivul de a ma-
jora până în anul 2010 rata de ocupare a persoane-
lor vârstnice (55-64 ani) până la nivelul de 50%, iar 
în calitate de obiective intermediare, în anul 2005 
rata de ocupare să constituie 67% şi rata de ocupa-
re a femeilor – 57%.

CAPITOLUL 6. PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ ŞI PIAŢA MUNCII. PENSIONARII



105

Prin urmare, îmbunătăţirea politicilor şi practicilor în scopul folosirii raţionale a poten-
ţialului de muncă al persoanelor în vârstă constă în crearea condiţiilor şi mecanismelor 
necesare pentru: (1) menţinerea şi integrarea repetată a lucrătorilor vârstnici în activitate 
prin dezvoltarea şi accesibilitatea serviciilor oferite de către agenţiile publice şi private de 
încadrare în câmpul muncii, (2) acordarea suportului informaţional, (3) oferirea serviciilor 
de consultanţă şi altor tipuri de servicii. 

Principala prioritate a politicilor 
ocupaţionale urmează să fie orientată 
pentru protecţia vârstnicilor împotriva 
discriminării în câmpul muncii şi for-
marea atitudinii pozitive faţă de lucră-
torii în etate.

În cadrul examinării aspectelor 
ce ţin de ocuparea vârstnicilor este 
necesar de a ţine cont de faptul că 
transformările sistemice şi liberalizarea 
economiei au condus la transformări 
esenţiale pe piaţa muncii din Repu-
blica Moldova. În paralel cu reducerea 
dramatică a indicatorilor ce ţin de ocu-
parea populaţiei, s-au produs transfor-
mări esenţiale în structura pe vârste a 
populaţiei, tipurile de activitate econo-
mică, locul de trai, nivel de studii etc. 

Pentru o mai bună înţelegere a proceselor este necesar să ţinem cont că contingentul 
examinat al populaţiei s-a format în perioada sovietică, în cadrul sistemului sovietic de 
organizare a muncii, ce se caracteriza printr-o legătură strânsă a salariatului cu întreprin-
derea. Aceasta se obţinea prin stabilirea interdicţiilor de a practica activităţi antreprenori-
ale, nereglementate de stat, limitărilor libertăţii profesionale şi autorealizării, altor măsuri 
menite să reducă mobilitatea angajaţilor între organizaţii. O măsură importantă în acest 
sens a fost şi limitarea activităţilor prin cumul (cu unele excepţii, ce ţineau de activitatea 
ştiinţifică şi didactică). Ulterior toate acestea s-au resimţit în activitatea populaţiei în vârstă 
de 50 ani şi peste, care nu a fost pregătită să se adapteze la noile condiţii pe piaţa muncii 
şi la noile tipuri de activităţi economice, survenite în urma transformărilor de la sfârşitul 
secolului trecut.

Posibilităţile de angajare a persoanelor în vârstă de 50 ani şi peste în mare măsură 
depind de transformările sociodemografice, coraportul între populaţia economic activă 
şi economic inactivă, de capacitatea pieţei muncii, direcţionarea politicilor ocupaţionale 
implementate în ţară şi de alţi factori. 

Populaţia economic activă în vârstă de 50 ani şi peste
Toată populaţia în vârstă de 50 ani şi peste reprezintă totalitatea populaţiei economic 

active şi a populaţiei economic inactive de această vârstă. 
Populaţia economic activă în structura populaţiei de 50 ani şi peste, la rândul ei se 

compune din totalitatea populaţiei ocupate şi a şomerilor de această vârstă. 
Pe parcursul anilor 2000-2010, în ţară a crescut ponderea populaţiei în vârstă de 15-49 

ani, dar concomitent a crescut şi contingentul populaţiei analizate.

Codul Muncii al Republicii Moldova nu sta-
bileşte restricţii la muncă după atingerea vârstei 
standard de stabilire a pensiei pentru limită de 
vârstă, însă pot fi reduse perioadele de timp pen-
tru care pensionarul poate fi angajat în baza unui 
contract de muncă pe durată determinată.

Astfel, potrivit art.55, lit.f ), contractul de mun-
că poate fi încheiat cu persoanele pensionate pen-
tru limită de vârstă ori vechime în muncă (sau care 
au obţinut dreptul la astfel de pensii) şi nu sunt în-
cadrate în câmpul muncii – pe o perioadă de până 
la 2 ani. Contractul poate fi prelungit de părţi în 
condiţiile legii. 

Pensionarii au dreptul să muncească şi să fie 
remuneraţi pentru munca efectuată, cu menţine-
rea dreptului de a primi mărimea integrală a pen-
siei stabilite.
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În pofida creşterii numărului şi a ponderii persoanelor în etate în structura populaţi-
ei, în perioada dată proporţia populaţiei vârstnice economic active s-a redus de 44,5% la 
34,5% (vezi figura 6.1).
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Figura 6.1. Dinamica populaţiei de vârstă de 50 ani şi peste,  
inclusiv a populaţiei economic active şi ocupate, anii 2000-2010, mii

Sursa: ANOFM şi BNS-AFM, 2000-2010.

Populaţia ocupată în vârstă de 50 ani şi peste. Nivelul de ocupare a populaţiei eco-
nomic active de 50 ani şi peste este destul de înalt, variind între 96,1% – 97,9%. 

Un anumit impact asupra nivelului de ocupare, însă, a avut recesiunea financiară glo-
bală din anii 2009-2010, în urma căreia în ţară s-a redus ponderea populaţiei ocupate şi a 
celei economic active de 50 ani şi peste, precum şi în total, numărul populaţiei ocupate de 
15-49 ani micşorându-se cu 263,6 mii persoane. Nivelul de ocupare a vârstnicilor însă s-a 
menţinut relativ stabil, înregistrând chiar o creştere faţă de totalul populaţiei ocupate în 
ţară, de la 23,1% în 2000 la 28,8% către anul 2010. 

Populaţia vârstnică ocupată se distinge prin anumite particularităţi în funcţie de sex şi 
mediul de reşedinţă, care reflectă schimbările în politicile ocupaţionale şi de pensionare 
(vezi figura 6.2).

Analiza în dinamică a populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste pe sexe arată o dis-
crepanţă persistentă între bărbaţi şi femei pe parcursul perioadei respective (cu excepţia 
anului 2000) şi pe toate grupele de vârstă (vezi figurile 6.2 şi 6.3, tabelele 6.8 şi 6.9). 

Condiţiile grele de lucru în sectorul agricol, lipsa utilajelor mecanice mici, fluctuaţiile 
sezoniere de temperatură fac mai puţin atractivă activitatea în mediul rural, însă, în lipsa 
locurilor de muncă alternative, circa 2/3 sau 69,6% din vârstnicii ocupaţi activează anume 
în sectorul agrar. Ponderea vârstnicilor în totalul populaţiei ocupate din mediul urban a 
crescut de la 18,3% în anul 2000 la 26,1% în anul 2010.
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Figura 6.2. Populaţia ocupată în vârstă de 50 ani şi peste, pe sexe şi medii de reşedinţă,  
faţă de totalul populaţiei ocupate, 2000-2010, %

În mediul rural în această perioadă, numărul populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi 
peste s-a redus (ceea ce se explică prin reducerea numărului total al populaţiei ocupate 
din mediul rural). Dar în acelaşi timp ponderea vârstnicilor în totalul populaţiei ocupate 
din mediul rural a crescut de la 26,1% până la 31,3% (vezi figura 6.2 şi tabelul 6.10). 
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Figura 6.3. Repartizarea populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste, pe grupe de vârstă şi sex, anii 2000-2010, %
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Analiza populaţiei vârstnice ocupate pe grupe de vârstă şi pe medii de reşedinţă con-
firmă tendinţa reducerii ponderii persoanelor ocupate pentru toate grupele de vârstă, atât 
în urbe, cât şi în mediul rural, cu excepţia grupei de vârsta de 55-59 ani.

Este alarmant nivelul jos de ocupare în grupele de vârstă pre-pensionară, 50-54 ani 
şi 55-59 ani. Lipsa oportunităţilor de angajare reduce esenţial posibilităţile acestor per-
soane, atât în mediul urban, cât şi în cel rural, de a obţine venituri din activitate, dar şi de 
a acumula stagiul de cotizare necesar stabilirii pensiei pentru limită de vârstă, de 30 ani 
pentru femei şi 35 ani pentru bărbaţi (vezi figura 6.4 şi tabelul 6.10). 
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Figura 6.4. Repartizarea populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe grupe de vârstă şi medii de reşedinţă, anii 2000-2010 г., %

Pe zone statistice ponderea cea mai mare a populaţiei vârstnice ocupate revine Nordului 
şi Centrului, într-o măsură mai mică – municipiului Chişinău şi zonei de Sud (vezi figura 6.5).

Populaţia vârstnică ocupată pe activităţi economice. Ocuparea populaţiei de 50 ani 
şi peste pe tipurile activităţii economice reflectă posibilităţile pieţei muncii, dar şi preferin-
ţele individuale ale persoanelor.

Potrivit clasificărilor utilizate de BNS, activităţile economice se împart în următoarele 
grupe: (1) agricultură, silvicultură şi pescuit; (2) industrie; (3) construcţii; (4) comerţ, ho-
teluri şi restaurante; (5) transporturi şi comunicaţii; (6) administraţie publică, învăţământ, 
sănătate, asistenţă socială; (7) alte activităţi. 

Potrivit datelor AFM, în anul 2010 din 329,4 mii persoane ocupate în vârstă de 50 ani şi 
peste 118,4 mii activau în agricultură, 37,2 mii – în industrie, 13,6 mii – în construcţii, 43,3 
mii – în comerţ, 17,1 mii – în transporturi şi comunicaţii, 80,1 mii – în administraţia publică, 
etc., 19,7 mii – în alte domenii (vezi tabelul 6.11).
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Figura 6.5. Repartizarea populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste, pe zone statistice, 2007-2010, %

Pe parcursul ultimului deceniu s-a redus esenţial ponderea vârstnicilor ocupaţi în do-
meniile care necesită eforturi fizice (agricultură, silvicultură) în favoarea activităţii în co-
merţ, hoteluri şi restaurante. În mod deosebit această reducere se observă în agricultură: 
ponderea vârstnicilor ocupaţi în agricultură s-a redus de la 66% în anul 2000, la 36% în 
anul 2010, pe când proporţia persoanelor ocupate în comerţ a crescut practic de trei ori, 
şi de circa 2 ori – în administrarea publică. De asemenea, s-a mărit ponderea vârstnicilor 
ocupaţi în transport şi comunicaţii (vezi figura 6.6).
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Ocuparea vârstnicilor pe tipuri de activitate economică este condiţionată de mai mulţi 
factori. 

Creşterea ponderii persoanelor în etate pe anumite sectoare ale activităţii economice 
nu reprezintă o finalitate a politicilor orientate spre integrarea lor pe piaţa muncii şi cre-
area locurilor de muncă special pentru vârstnici. În cea mai mare parte acest proces este 
cauzat de necesităţile pieţei muncii survenite în urma migrării masive a populaţiei tinere. 
Iar creşterea ponderii vârstnicilor ocupaţi în administraţia publică, sistemul de educaţie 
şi sănătate este, de asemenea, cauzat de emigrarea masivă a medicilor şi pedagogilor de 
vârste mai tinere, fapt ce a oferit oportunităţi pentru angajarea vârstnicilor. 

Populaţia ocupată de 50 ani şi peste, pe grupe de vârstă. Analiza populaţiei ocupate 
pe grupe de vârstă şi activităţi economice confirmă faptul că vârstnicii sunt interesaţi să 
desfăşoare activităţi de muncă. Însă, în lipsa alternativelor la alegerea locului de muncă, 
sunt nevoiţi să accepte ocuparea în sectorul agrar (59,6%), în special la vârsta de 65 ani şi 
peste, deşi starea lor fizică nu le permite o activitate plenară în acest domeniu (vezi figura 
6.7 şi tabelul 6.12). 
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Figura 6.7. Repartizarea populaţiei ocupate în vârsta de 50 ani şi peste,  
pe grupe de vârstă şi activităţi economice, 2010, %

Analiza comparativă a populaţiei vârstnice ocupate, pe grupe de vârstă, activităţi eco-
nomice, sexe şi medii de reşedinţă confirmă faptul că ponderea cea mai mare a lucrătorilor 
vârstnici revine grupelor de vârstă de 50-54 ani şi 55-59 ani, pe când grupele imediat ur-
mătoare sunt reprezentate mai puţin şi în descreştere constantă, cu excepţia activităţii în 
domeniul agrar, precum şi în autorităţile publice. Indicatorii sunt în mare parte similari pe 
medii de reşedinţă şi pentru bărbaţi şi femei (vezi tabelele 6.13 şi 6.14). 

Analiza populaţiei pe grupe de vârstă şi tipurile de activitate economică scoate în evi-
denţă discrepante semnificative în funcţie de sexul persoanelor şi pe medii de reşedinţă. 
Spre exemplu, la bărbaţii de toate vârstele ponderea cea mai mare a persoanelor ocupate 
revine agriculturii: 40% în grupa de vârstă de 50-54 ani, 37% – de 55-59 ani, 39% – de 60-
64 ani şi peste, 58% –de 65 ani şi peste. La femei, în grupele de vârstă de 50-54 ani şi 55-59 
ani cea mai mare parte, câte 33%, activează în cadrul autorităţilor publice, iar la vârste mai 
înaintate – 60-64 ani şi 65 ani şi peste – în sectorul agrar – 40% şi, respectiv, 62% din totalul 
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femeilor ocupate de vârsta respectivă. Diferenţe şi mai semnificative se înregistrează pe 
medii de reşedinţă. Astfel, în grupa de vârstă de 65 ani şi peste, circa 51% din vârstnicii 
ocupaţi din mediul urban activează în cadrul autorităţilor publice, pe când în mediul rural 
– peste 90% activează în sectorul agricol, la munci fizice grele (vezi figura 6.8). 
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Figura 6.8. Repartizarea populaţiei vârstnice ocupate, pe grupe de vârstă,  
tipuri de activităţi economice, medii de reşedinţă şi sexe, anul 2010, %

Nivelul de instruire al persoanelor ocupate în vârstă de 50 ani şi peste. Educaţia şi 
nivelul de instruire constituie indicatori ce facilitează procesul de căutare a unui loc de 
lucru şi de angajare a vârstnicilor, sporeşte capacitatea de adaptare la transformările per-
manente de pe piaţa muncii, oferă posibilităţi suplimentare pentru autorealizare. Analiza 
datelor arată că, în pofida nivelului înalt de instruire, vârstnicii au anumite probleme în 
realizarea potenţialului lor.

În primul rând, din totalul persoanelor ocupate în vârstă de 50 ani şi peste, ponde-
rea persoanelor cu studii superioare reprezintă doar 20,1% (vezi figura 6.9), fiind mai mică 
comparativ cu nivelul din rândul persoanelor ocupate mai tinere cu studii superioare, 
pentru care ea constituie 23,1%. 

În al doilea rând, din totalul populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste ponderea 
cea mai mare revine persoanelor din grupele de vârste de 50-54 ani şi 55-59 ani, fapt ex-
plicabil din punctul de vedere al politicilor ocupaţionale şi sociale, mai puţin fiind ocupate 
persoanele în vârstă de 60-64 ani şi 65 ani şi peste. Dar potrivit caracteristicilor sociode-
mografice, anume în aceste grupe de vârste este mai mare ponderea persoanelor cu studii 
superioare – 19,3% şi, respectiv, 13,6% (vezi capitolul Caracteristicile sociodemografice). 

Parţial, vârstnicii realizează potenţialul lor de instruire activând în sistemul de sănătate, 
educaţie, administrare publică (vezi tabelul 6.11), dar lipsa locurilor de muncă reprezintă 
un impediment substanţial pentru autorealizarea de către ei a studiilor deţinute.
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Figura 6.9. Repartizarea populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste,  
în funcţie de nivelul de studii, 2010, %

Un alt impediment major în autorealizarea vârstnicilor, având în vedere nivelul lor de 
instruire, reprezintă ”apatia socială” şi plasarea în poziţia de ”autosacrificare” a vârstnicilor 
în favoarea generaţiilor mai tinere. În cadrul cercetării calitative, mai mulţi vârstnici au 
subliniat că ar dori să lucreze în baza unui program flexibil şi pe măsura posibilităţilor lor 
fizice, dar la întrebarea”Doriţi Dumneavoastră să continuaţi activitatea de muncă?” pensio-
narii în toate grupele cu cel mai des au răspuns: ”Tinerii nu au unde lucra. Este necesar să se 
angajeze tinerii, să lucreze acasă şi să nu plece din sat (… familie, oraş, ţară)”. De remarcat că 
respondenţii de vârstă tânără (35-50 de ani), de asemenea, au temeri referitor la activita-
tea lor ulterioară. 

Persoanele cu studii medii de 
specialitate în totalul populaţi-
ei vârstnice ocupate reprezintă 
peste 18%, comparativ cu 15,8% 
în rândul persoanelor cu studii 
respective din populaţia ocupată 
mai tânără de 50 de ani.

Deşi se atestă reducerea pon-
derii vârstnicilor ocupaţi pe toate 
grupele de vârstă, indiferent de 
nivelul de studii, totuşi pentru 
persoanele cu studii superioare 
intensitatea procesului este mai 
mică. Putem rezuma că studiile 
superioare contribuie la o mai 
mare participare a vârstnicilor în 
activitatea economică, la posibili-
tatea de a se menţine în câmpul 
muncii, având în vedere specificul 
acesteia şi impactul asupra pieţei 
muncii a proceselor migraţionale 
(vezi tabelul 6.15). 

Strategia Naţională de ocupare a forţei de 
muncă pentru anii 2007-2015 (aprobată prin Ho-
tărârea Guvernului RM nr. 605 din 31 mai 2007) 
stabileşte drept obiectiv facilitarea aflării produc-
tive a lucrătorilor de vârstă pre- şi tpensionară în 
câmpul muncii.

Rezultatele scontate ale Strategiei:
•	 majorarea	 duratei	 medii	 a	 vieţii	 şi	 păstrarea	

capacităţilor fizice şi intelectuale necesare 
pentru menţinerea statutului economic activ 
la vârstă înaintată;

•	 sporirea	 atractivităţii	 locurilor	 de	muncă	 şi	 a	
ponderii populaţiei economic active şi ocupa-
te, precum şi participarea mai activă pe piaţa 
muncii a persoanelor în vârstă pre- şi pensio-
nară;

•	 sporirea	 oportunităţilor	 de	 angajare	 pentru	
persoanele de vârstă înaintată;

•	 sporirea	 transparenţei	 stabilirii	 pensiilor:	
cuantumul pensiilor va depinde întru totul de 
mărimea salariului şi de mărimea cotizaţiilor 
personale transferate în bugetul asigurărilor 
sociale de stat. 
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Statutul ocupaţional. În cazul în care vârstnicii ocupaţi dispun de un statut oficial, 
acesta serveşte drept garanţie oficială a respectării de către patron a obligaţiunilor con-
tractuale, asigurării măsurilor de securitate socială, diferitor facilităţi stabilite în cadrul 
contractului colectiv, cum ar fi: respectarea perioadei concediilor plătite, achitarea presta-
ţiilor sociale, indemnizaţiilor în caz de incapacitate temporară de muncă etc. 

Politicile ocupaţionale realizate în ţară sunt direcţionate spre susţinerea creşterii ratei 
formale de ocupare, inclusiv pentru populaţia în vârstă. În prezent aceste probleme sunt 
deosebit de actuale, dat fiind că începând cu 1 iulie 2011 pentru bărbaţi a fost majorată de la 
30 la 35 ani perioada stagiului cotizat necesar la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă. 

Potrivit datelor AFM, în anul 2010 din numărul total al populaţiei ocupate din ţară 
70,7% au constituit salariaţii; 26,0% – lucrători pe cont propriu; 0,6% – patroni; 2,7% – 
persoane cu alt statut. Pentru vârstnicii ocupaţi se menţin, practic, aceleaşi proporţii, cu 
excepţia salariaţilor, ponderea cărora este mai redusă şi constituie 65,1% din totalul per-
soanelor ocupate în vârstă de 50 ani şi peste.

Salariaţii – sunt persoane care exercită activitatea lor de muncă în baza unui contract, 
în schimbul remunerării sub formă de salariu. În populaţia ocupată în vârstă de 50 ani şi 
peste, salariaţii constituie 223,6 mii persoane, sau circa 65% din totalul vârstnicilor ocupaţi. 
Cea mai mare pondere a salariaţilor vârstnici se atestă în administrarea publică (35,7%), 
industrie (16,2%), comerţ (15,3%), agricultură (13,0%), transport (7,0%), alte activităţi eco-
nomice (8,5%). 

Pe grupe de vârstă ponderea mai pronunţată a salariaţilor de 47,9% şi de 35,6% revine 
persoanelor de 50-54 ani şi, respectiv, de 55-59 ani. Dintre persoanele ocupate în vârstă 
de 65 ani doar 4,1% (9,1 mii persoane) sunt pensionari. Analiza pe sexe şi pe grupe de 
vârstă (vezi tabelele 6.9, 6.13 şi 6.16) arată diferenţe semnificative în favoarea bărbaţilor. 
Cea mai mare pondere a femeilor ocupate (6,9%), revine grupei de vârstă de 50-54 ani. 
Însă, odată cu atingerea vârstei de pensionare (57 ani), proporţia femeilor ocupate scade 
şi creşte ponderea bărbaţilor ocupaţi. Deşi speranţa de viaţă la femei este mai mare decât 
la bărbaţi şi vârsta de pensionare este cu 5 mai mică, femeile nu prea au oportunităţi reale 
de a continua activitatea de muncă după stabilirea pensiei.

Lucrătorii pe cont propriu reprezintă circa 26% din totalul populaţiei ocupate în vârstă de 
50 ani şi peste. Bărbaţii sunt mai predispuşi acestor activităţi, decât femeile, ponderea lor în 
totalul bărbaţilor ocupaţi este de circa 30%, pe când indicatorul similar pentru femei con-
stituie 21%. Pe grupe de vârste ponderea lucrătorilor ocupaţi pe cont propriu reprezintă 
27% (50-54 ani), 25% (55-59 ani) şi 31% (60-64 ani) în totalul persoanelor ocupate de vârsta 
respectivă. De regulă, pe grupe de vârstă ponderea bărbaţilor lucrători ce cont propriu este 
mai mare faţă de femei, cu excepţia grupei de vârstă de 60-64 ani (vezi tabelul 6.17).

Patronii reprezintă un număr nesemnificativ de persoane în totalul persoanelor ocupate – 
0,6%, sau circa 2000, dintre care 74% sunt bărbaţi. Lipsa datelor dezagregate privind statutul 
ocupaţional al vârstnicilor nu a făcut posibilă analiza mai detaliată a aspectului respectiv. 

Forma încheierii contractului individual de muncă. Un grad sporit de protecţie a 
drepturilor persoanelor angajate revine contractului de muncă şi modalităţii în care a fost 
încheiat. În cazul angajaţilor, contractul se încheie, de regulă, în formă scrisă.

Astfel, în anul 2010 circa 93,5% din salariaţi au fost angajaţi în baza unui contract indi-
vidual de muncă în formă scrisă, iar 6,5% – în baza unei înţelegeri verbale dintre patron şi 
angajat. În mediul urban, unde nivelul cunoştinţelor şi al culturii juridice este mai ridicat, 
ponderea salariaţilor angajaţi în baza unui contract individual de muncă în formă scrisă 
constituie 95,5%, comparativ cu 91,7% în mediul rural.
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Figura 6.10. Repartizarea răspunsurilor respondenţilor în vârstă de 50 ani şi peste la întrebarea:  
”Cum credeţi, care este probabilitatea că aţi putea pierde locul de muncă în următoarele 6 luni?”, 2009, %

Probabilitatea pierderii locului de muncă. De regulă, contractul de muncă încheiat 
între salariat şi patron pentru o durată nelimitată de timp oferă mai multe garanţii în stabi-
litatea locului de muncă. Acest indicator se deosebeşte substanţial pe medii de reşedinţă. 
În mediul urban, 94% din toate contractele individuale de muncă încheiate de salariaţii 
vârstnici cu patronii au fost încheiate pentru o durată nedeterminată de timp. Pe când în 
mediul rural asemenea contracte s-au încheiat în 56% de cazuri. 

Cu toate că dispun de contracte individuale de muncă, vârstnicii ocupaţi au anumite 
temeri privind stabilitatea locului lor de muncă (vezi figura 6.10). Fiecare al patrulea res-
pondent în vârstă de 50-54 ani consideră concedierea sa foarte/destul de probabilă. O 
situaţie similară se atestă şi pentru vârstnicii ocupaţi de 60-64 ani. Pentru persoanele care 
au atins vârsta de pensionare sunt caracteristice temerile că patronul va rezilia în mod 
unilateral contractul odată cu ieşirea la pensie. Pe de altă parte, persoanele în vârstă de 
50-54 ani consideră că riscul pierderii locului de muncă ţine de sporirea concurenţei pe 
piaţa muncii, având temeri că patronul va prefera în locul lor lucrători mai tineri. În grupa 
de vârstă de 55-59 ani asemenea temeri au 18,9% din respondenţi, iar în grupa de vârstă 
de 65 ani şi peste astfel consideră doar 10,1%.

Condiţiile de lucru şi efortul la locul de muncă. Orice activitate profesională prezumă 
un anumit efort fizic sau intelectual din partea persoanei. La vârste înaintate executarea 
sarcinilor de lucru solicită un efort fizic mai mare decât la lucrătorii mai tineri. În afară de 
efortul fizic, există şi o solicitare psihologică mai mare, care conduce la apariţia diferitor 
boli profesionale şi la incapacitatea temporară de muncă (vezi figura 6.11). 

Respondenţii au fost rugaţi să aprecieze în ce măsură serviciul lor presupune un efort 
prea mare şi este stresant. Grila de răspunsuri a cuprins: foarte mult de acord; de acord; 
nici de acord, nici împotrivă; nu sunt de acord; nu ştiu.

Peste o pătrime din persoanele ocupate în vârstă de 50-54 ani sunt de acord cu faptul 
că lucrul solicită foarte mult efort şi este stresant; 38,5% – nu sunt de acord, nici împotrivă, 
iar 32,8% nu sunt de acord cu această afirmaţie. Printre respondenţii în vârsta de 55-59 ani 
ponderea persoanelor care consideră că lucrul solicită un efort foarte mare şi este stresant 
reprezintă 26,8%, nu sunt nici de acord, nici împotrivă – 28,0%, iar 43,4% din lucrători nu 
s-au apreciat cu răspunsul la această întrebare. 
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Figura 6.11. Repartizarea răspunsurilor respondenţilor în vârstă de 50 ani şi peste la întrebarea:  
”Sunteţi de acord cu afirmaţia că termenul de executare a sarcinilor este restrâns?”, 2009, %

Respondenţii în vârstă de 60-64 ani au fost de acord cu afirmaţia enunţată în proporţie de 
35,5% de cazuri, nu au fost de acord – în 31,8% şi nu s-au determinat – în 31,1% de cazuri. 

Printre lucrătorii în vârstă de peste 65 ani doar 14,6% consideră că lucrul solicită un 
efort foarte mare şi este stresant, pe când nu sunt de acord cu această afirmaţie 50,4%. 

Aceste diferenţe majore se explică prin faptul că ponderea cea mai însemnată a lu-
crătorilor în vârstă de peste 65 ani revine persoanelor ocupate în administraţia publică, 
educaţie şi sănătate, unde condiţiile de lucru diferă de cele din ramurile de producere şi 
necesită mai puţin efort fizice.

Factorii nocivi la locul de muncă care influenţează sănătatea angajaţilor. Un număr 
considerabil de persoane au remarcat că asupra stării sănătăţii lor influenţează negativ 
condiţiile nocive de la locul de muncă, factori de natură fizică, chimică, biologică etc. Acest 
lucru a fost remarcat de circa 36,8% din respondenţii în vârstă de 50-54 ani, 34,0% – de 55-
59 ani, 32,8% – de 60-64 ani şi 16,1% de respondenţi în vârstă de 65 ani şi peste.

Motivarea materială, serviciul interesant, posibilităţile de avansare în carieră. Sa-
lariul, care reprezintă în majoritatea cazurilor unica sursă de venit a salariaţilor, prezintă 
principalul motiv de menţinere a angajaţilor la locul de muncă. În prezent mărimea sa-
lariilor nu acoperă necesităţile lucrătorilor şi majoritatea dintre ei nu sunt satisfăcuţi de 
remunerare. Totodată, doar numai o parte din lucrători pot desfăşura activităţi prin cumul 
pentru a majora veniturile lor.

În cadrul cercetării ”Excluderea socială a populaţiei”, respondenţii au răspuns la între-
barea: “În ce măsură sunteţi de acord cu afirmaţia că munca Dvs. este bine remunerată?”. Gri-
la de răspunsuri a cuprins următoarele variante: foarte mult de acord; de acord; nici de 
acord, nici împotrivă; nu sunt de acord; nu ştiu.

Ponderea lucrătorilor care sunt foarte mult de acord că sunt bine remuneraţi este ex-
trem de mică şi constituie doar 1,3% din respondenţii în vârstă de 50-54 ani şi 1,5% din 
respondenţii în vârstă de 60-64 ani. 

Respondenţii care sunt de acord cu afirmaţia respectivă constituie 4,9% din lucrătorii 
în vârstă de 50-54 ani, 13,6% – de 55-59 ani, 4,3% – de 60-64 ani şi 1,9% – în vârstă de 65 
ani şi peste. 
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Figura 6.12. Repartizarea răspunsurilor vârstnicilor la întrebarea ”În ce măsură sunteţi de acord  
cu afirmaţia că munca Dvs. este bine remunerată?”, 2009, %

Dar mai mult de jumătate din respondenţi nu sunt de acord cu faptul că sunt bine 
remuneraţi. Au răspuns negativ la această întrebare circa 55,3% din lucrătorii în vârsta de 
50-54 ani, 57,2% –de 55-59 ani, 62,6% – de 60-64 ani şi 61,3% – în vârstă de 65 ani şi peste 
(vezi figura 6.12).

Lucrul interesant şi posibilitatea avansării în carieră, creşterea nivelului profesional nu 
sunt factori care motivează ocuparea persoanelor în vârstă de 50 ani şi peste. 

Mulţi respondenţi au remarcat că nu le place activitatea pe care o desfăşoară. Astfel, 
18,4% din respondenţii în vârstă de 50-54 ani, 17,0% –de 55-59 ani şi 8,2% – în vârsta de 60-
64 ani consideră că lucrul lor este plictisitor şi neinteresant. Faptul că aceste persoane rămân 
să lucreze în continuare la locul lor de muncă, reconfirmă posibilităţile limitate de angajare a 
vârstnicilor la un alt loc de muncă, în special a persoanelor de vârstă pre-pensionară. 

Diversificarea activităţilor, sporirea interesului şi creşterea nivelului profesional pot fi 
precondiţii pentru o mai bună integrare a vârstnicilor în activitatea de muncă.

De asemenea, este important de remarcat că în pofida nivelului de instruire, experi-
enţei profesionale şi a unei perioade impresionante de muncă, majoritatea persoanelor 
ocupate în vârstă de 50 ani şi peste este dezamăgită şi nu vede perspective în avansare 
profesională. Din respondenţii în vârstă de 50-54 ani circa 76,9% consideră că locul lor de 
muncă nu le oferă nici o posibilitate de avansare în carieră. Astfel consideră şi 80,5% din 
lucrătorii în vârsta de 55-59 ani. Cu toate că pe măsura îmbătrânirii posibilităţile avansării 
profesionale se reduc substanţial, este necesar de a găsi noi factori de motivare, ce ar per-
mite folosirea plenară a potenţialului profesional al vârstnicilor.
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Şomerii 21 
O parte din populaţia economic activă nu are posibilitatea de a fi angajată din lipsa 

locurilor de muncă, a calificărilor necesare sau din cauză că piaţa de muncă modernă so-
licită alte profesii, etc. Persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă se consideră 
şomeri, o parte dintre aceştia sunt în vârstă de 50-64 ani.

Tabelul 6.1. Dinamica şomerilor în vârstă de 50-64 ani în numărul total al şomerilor, anii 2000-2010, mii

Indicatorii 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total şomeri 140,1 117,7 109,9 117,1 116,5 103,7 99,9 66,7 51,7 81,0 92,0
din care:
bărbaţi 80,6 70,1 64,4 69,9 70,1 59,8 61,7 41,5 30,0 50,8 57,3
femei 59,5 47,6 45,4 47,2 46,4 43,9 38,2 25,2 21,8 30,2 34,7
Şomeri în vârstă de 50-64 
ani

13,1 12,0 10,5 13,4 14,7 15,0 14,2 9,5 7,8 12,1 13,5

din care:
bărbaţi 7,6 7,3 7,1 9,3 8,9 9,7 8,7 6,8 5,4 7,8 8,7
femei 5,5 4,7 3,3 4,1 5,9 5,3 5,5 2,7 2,5 4,4 4,8
Ponderea şomerilor în 
vârstă de 50-64 ani faţă de 
numărul total al şomerilor, 
%

9,3 10,2 9,5 11,4 12,6 14,5 14,2 14,3 15,1 15,0 14,7

Sursa: AFM, 2000-201022

În anii 2000-2008 în Republica Moldova se atestă reducerea numărului şomerilor şi 
doar în ultimii doi ani, drept urmare a recesiunii financiare globale, numărul total al şome-
rilor este în creştere. Însă, în pofida trendurilor pozitive privind şomajul în general, pon-
derea şomerilor în vârstă de 50-64 ani în ultimul deceniu este în constantă creştere. Din 
anul 2000 până în anul 2005 ponderea lor în totalul şomerilor a crescut de la 9,3% până la 
12,6%, iar în anii 2006-2011 oscilează între 14%-15%.Din totalul şomerilor în vârstă de 50-
64 ani ponderea cea mai mare revine bărbaţilor – ei reprezintă circa 2/3 din şomeri. 

mun.Chişinău
39

Nord
24

Centru
21

Sud
16

Figura 6.13. Repartizarea şomerilor în vârstă de 50 ani şi peste pe zone statistice, 2010,%

Deşi în localităţile urbane sunt mai multe posibilităţi de angajare faţă de mediul rural, 
ponderea cea mai mare a şomerilor se atestă totuşi în mediul urban. Din totalul şomerilor 
în vârstă de 50-64 ani, 39,9% revin municipiului Chişinău, altor zone statistice le revine mai 
21  Şomeri în Republica Moldova, conform clasificării Biroului Internaţional al Muncii (BIM) sunt persoane în vârstă de 15 ani şi 
peste, care în decursul perioadei de referinţă nu au un loc de muncă şi nu desfăşoară activităţi în scopul obţinerii unui venit; sunt 
în căutarea unui loc de muncă şi sunt disponibili să înceapă lucrul în următoarele 15 zile.
22  Datele statistice folosite în prezentul capitol sunt pentru începutul anului 2010, astfel pot apărea discrepanţe nesemnificative 
cu alte capitole, în care s-au utilizat datele pentru sfârşitul anului 2010.

CAPITOLUL 6. PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ ŞI PIAŢA MUNCII. PENSIONARII



118

puţin: 24% – la Nord, 21% – în Centru şi 16% – la Sud (vezi figura 6.13). Aceste date, însă, 
nu reflectă realitatea, deoarece în mediul rural pentru persoanele vârstnice constituie o 
anumită problemă înregistrarea la agenţiile teritoriale de ocupare în câmpul muncii din 
cauza necunoaşterii de către populaţie a modalităţilor de adresare la agenţie, dar şi a lipsei 
cunoştinţelor juridice în rândul populaţiei etc.

Există şi impedimente de natură obiectivă: lipsa transportului, distanţele mari între 
sate şi centrele raionale, programul de lucru al agenţiilor etc. 

Cu atât mai mult că înregistrarea în calitate de şomer a persoanelor vârstnice de 50-64 
ani nu este şi soluţia pentru rezolvarea problemei de angajare a lor. Perioada în care un 
vârstnic înregistrat în calitate de şomer se află în căutare de lucru constituie în medie peste 
12 luni23. Şi, cu cât persoana este mai în vârstă, cu atât este mai mare perioada în care se 
află în căutarea locului de muncă. Spre exemplu, la vârsta de 50-54 ani perioada medie 
de căutare o locului de muncă constituie 16 luni, la vârsta de 55-59 ani – 20 luni. Astfel, 
problema angajării vârstnicilor în prezent este destul de dificilă. Patronii de care depinde 
decizia respectivă, preferă angajarea la muncă a categoriilor mai tinere de populaţie – mai 
mobile, mai dinamice, cu iniţiativă şi capabile să se adapteze mai rapid la transformări.

O parte semnificativă a persoanelor în vârstă de 50 ani care a pierdut locul de muncă nu 
are posibilitate să se angajeze din nou, sau dacă reuşesc, se angajează pentru o perioadă scur-
tă de timp – fapt ce reduce motivarea persoanelor vârstnice de a căuta noi locuri de muncă.

Printre persoanele neangajate în vârstă de 50 ani şi peste ponderea celor care nu caută 
un loc de muncă constituie 87,4% în grupa de vârstă de 50-54 ani, 88,3% – de 55-59 ani şi 
98,6% – în grupa de vârstă de 60-64 ani.

Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă apelează la ajutorul rudelor, contactează 
nemijlocit patronii, folosesc anunţurile publicitare sau se adresează la agenţiile private de 
angajare (vezi figura 6.14). 
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Figura 6.14. Repartizarea răspunsurilor la întrebarea ”Dacă aţi căutat un loc de muncă,  
care a fost principala modalitate folosită în acest scop?”, 2009, %

23  Datele cercetării ”Excluderea socială a populaţiei”, BNS, 2009.
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Cu regret, vârstnicii se adresează foarte rar la ANOFM pentru înregistrare, parţial din 
cauza lipsei informaţiei necesare privind activitatea oficiilor teritoriale, fie ca urmare a 
experienţelor negative în cazul adresărilor anterioare. Datele, însă, denotă că adresarea 
vârstnicilor la oficiile teritoriale de ocupare a forţei de muncă sporeşte şansele de angaja-
re. Potrivit datelor administrative prezentate de ANOFM, în anul 2009 la oficiile teritoriale 
au apelat 12770 persoane în vârstă de 50-64 ani, sau 16,1% din numărul total al adresări-
lor. Ponderea persoanelor în vârstă de 50-64 ani angajate a fost de 21,7% (2775 persoane), 
comparativ cu proporţia persoanelor mai tinere de 50 ani – 21,4%.

Perioada de aflare în căutarea unui loc de muncă poate să dureze de la câteva zile până 
la câteva luni sau chiar mai mult de un an. Această perioadă depinde de nivelul pregătirii 
profesionale, de solicitarea unor anumite profesii pe piaţa muncii etc. (vezi figura 6.15). 
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Figura 6.15. Repartizarea răspunsurilor la intrebarea ”Cât timp aţi căutat un loc de muncă?”, 2009, %

Totodată, există un raport direct între vârsta persoanei şi durata perioadei de aflare în 
căutarea unui loc de muncă: cu cât este mai în vârstă persoana, cu atât mai mult durează 
căutarea locului de muncă. 

Cea mai mare parte a vârstnicilor au căutat loc de muncă de la 4 până la 6 luni: în grupa 
de vârstă de 60-64 ani și reprezintă 100%, de 54-59 ani – 48,7%, iar în grupa de vârsta de 
50-54 ani – 31,7%. În prima lună este angajată doar o parte nesemnificativă (6,8%) din 
persoanele de 50-54 ani.

Prin urmare, cea mai mare parte a şomerilor de vârstă de 50 ani şi peste nici nu încearcă 
să se angajeze. Drept motive principale se invocă stabilirea pensiei, starea precară a sănă-
tăţii sau determinarea gradului de invaliditate etc. (vezi figura 6.16). 

Pentru persoanele în vârstă de 50-54 ani în mod special urmează a fi evidenţiat ”pesi-
mismul social” în calitate de motiv: 12% nu caută un loc de muncă, deoarece consideră că 
din cauza vârstei ”oricum nu voi găsi de lucru”. Starea precară a sănătăţii sau determinarea 
invalidităţii a fost invocată în 43% de cazuri, experienţa negativă în angajarea precedentă 
etc. – 3,1%. 
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Figura 6.16. Repartizarea răspunsurilor la întrebarea ”Care este motivul principal  
pentru care nu aţi căutat un loc de muncă?”, 2009, %

Astfel, pentru a asigura o mai bună integrare a vârstnicilor în activitatea de muncă nu 
sunt suficiente măsurile ce ţin de separarea politicilor ocupaţionale şi sociale pentru aceas-
tă categorie de persoane. Sunt necesare transformări complexe ale politicilor educaţionale 
şi ocupaţionale în corelare cu factorii demografici, educaţionali, sociali, psihologici etc.

Populaţia economic inactivă
Populaţia economic inactivă cuprinde toate persoanele, indiferent de vârstă, care nu 

au lucrat cel puţin o oră şi care nu sunt înregistrate în calitate de şomeri. 
Din populaţia economic inactivă în vârstă de 50 ani şi peste fac parte (1) pensionarii de 

toate categoriile (80,2%); (2) persoanele casnice (1,7%); (3) persoanele declarate plecate 
peste hotarele ţării la lucru sau în căutare de lucru (5,6%) şi (4) alte persoane (12,5%). 

De remarcat că ponderea populaţiei economic inactive în totalul populaţiei în vârsta de 
50 ani şi peste a crescut de la 54,5% în anul 2000 până la 65,5% în anul 201024 şi constituie 
651 mii persoane, sau circa 2/3 din populaţia în vârstă de 50 ani şi peste (vezi tabelul 6.20). 

Ponderea cea mai mare în structura populaţiei economic inactive revine femeilor – 
63,3%, iar pe medii de reşedinţă – mediului rural – 59,9%. 

Populaţia economic inactivă, per ansamblu, are un nivel mai inferior de instruire (ca 
regulă, gimnazial sau primar), în deosebi în mediul rural (vezi tabelele 6.21 şi 6.22). 

Deoarece ponderea persoanelor casnice şi ”altor persoane” în structura populaţiei econo-
mic inactive este relativ mică, analiza mai detaliată a situaţiei este efectuată doar pentru cate-
goriile “pensionari” şi”migranţi”. Pe de altă parte, ţinând cont de faptul că populaţia în vârstă 
de 50-64 ani are un posibil potenţial de muncă, această categorie a fost analizată separat.

Populaţia economic inactivă în vârsta de 50-64 ani. Ponderea persoanelor în vârstă 
de 50-64 ani în totalul populaţiei economic inactive a crescut de la 37,8% în anul 2000 
până la 42,5% în anul 2010 şi constituie 276,6 mii persoane. Din acest număr, 63,3% sunt 
femei, iar 59,9% – persoane care locuiesc în sate.
24  BNS-AFM, 2010.
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Instruirea şi formarea profesională a persoanelor din această grupă de vârstă a avut loc 
în anii 80-90 ai secolului trecut, perioada unei stabilităţi relative şi a unor posibilităţi mai 
mari în accesul la instruire. Fapt ce în mare măsură explică creşterea constantă a nivelului 
de instruire la persoanele din grupa de vârstă respectivă. În anul 2010 ponderea popu-
laţiei economic inactive în vârstă de 50-64 ani cu studii superioare în totalul populaţiei 
economic inactive cu studii superioare a constituit 46,9%, cu studii medii de specialitate 
– 58,8%, cu studii secundare profesionale – 66,6%, cu studii medii generale – 72,5%, cu 
studii gimnaziale – 41,0% şi doar 5,6% cu studii primare sau fără studii. Însă, acest poten-
ţial înalt de instruire al persoanelor vârstnice este valorificat mai puţin decât al populaţiei 
economic active (ocupate).

Migranţii
Persoanele declarate plecate la lucru peste hotare reprezintă o categorie deosebită 

a populaţiei economic inactive. Numărul emigranţilor în vârstă de 50-64 ani în perioada 
anilor 2000-2010 a crescut de 8 ori şi prezintă circa 5,6% din totalul populaţiei economic 
inactive în vârstă de 50 ani şi peste.

Însă la examinarea aspectelor ce ţin de îmbătrânirea populaţiei şi folosirea raţională 
a resurselor umane din ţară, problemele migraţiei nu pot fi evitate. Ponderea migranţilor 
faţă de numărul stabil al populaţiei şi faţă de numărul populaţiei apte de muncă este în 
creştere constantă. Fiind forţa motrice ce asigură creşterea şi dezvoltarea economică, mi-
graţia este benefică doar în cazul în care permite o alegere, şi nu constituie unica soluţie 
pentru supravieţuirea migrantului sau a familiei lui.
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Figura 6.17. Dinamica numărului persoanelor declarate plecate peste hotare,  
pe grupe de vârstă, 2000-2010, %

Problemele de ordin economic şi social în perioada tranziţiei la economia de piaţă şi 
lipsa locurilor de muncă au fost cauzele principale ale migraţiei de muncă din Republica 
Moldova. În perioada anilor 2000-2010 peste hotare în scop de muncă se află între 8%-
10% din populaţia ţării sau 23%-25% din populaţia ei economic activă. Ponderea cea mai 
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mare în numărul migranţilor (2/3) – revine bărbaţilor, precum şi migranţilor care provin 
din mediul rural. 

Dereglările de pe piaţa muncii în perioada reformelor economice au condus la apariţia 
unor discrepanţe semnificative în nivelul de remunerare, stabilitatea locului de muncă, 
în posibilităţile de avansare profesională. Situaţia dată a afectat în primul rând populaţia 
tânără, care a investit în instruire, dar pentru care piaţa naţională nu oferă posibilităţi de 
angajare. Nivelul cel mai mare de şomaj în rândul tinerilor în vârstă de 20-24 ani pe parcur-
sul mai multor ani a cauzat migraţia lor intensă (circa 20% din numărul total al migranţilor 
de muncă). În afară de populaţia mai tânără, începând cu anul 2002, în procesele migraţi-
onale tot mai activ se implică populaţia vârstnică. Numărul migranţilor în vârstă de 50-64 
ani a crescut de la 3,8 mii persoane în 2002, până la 36,2 mii în anul 2010.

Situaţia dată prezintă un indicator al posibilităţilor limitate de angajare pe piaţa naţi-
onală a persoanelor în vârstă, precum şi un semnal posibil de transformare a proceselor 
migraţiei provizorii în migraţie definitivă, când are loc integrarea familiilor prin plecarea 
părinţilor la copiii lor plecaţi în alte state.

Intensitatea şi perioada îndelungată a proceselor migraţionale a influenţat substanţial 
toate aspectele vieţii sociale şi economice în general, dar şi a individului vârstnic în par-
ticular. Pe de o parte, migraţia a contribuit la reducerea nivelului sărăciei gospodăriilor 
casnice (vezi capitolul Venituri şi cheltuieli). Pe de altă parte, perioada îndelungată a mi-
graţiei iregulare a generat un şir de probleme pentru migranţi, dar şi pentru societate în 
ansamblu. 

În primul rând, aflarea şi activitatea ilegală a migranţilor în statele de destinaţie nu a 
permis (nu permite) asigurarea pentru ei a dreptului la muncă şi la măsurile de securitate 
socială. Această situaţie ulterior va genera probleme la examinarea dreptului persoanelor 
respective la pensie pentru limită de vârstă potrivit prevederilor legislaţiei naţionale, pre-
cum şi la confirmarea stagiului de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei (35 ani – pen-
tru bărbaţi şi 30 ani – pentru femei).

În al doilea rând, migranţii nu contribuie la formarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat (BASS) din ţară. Deoarece sistemul de pensionare din Republica Moldova este bazat 
pe principiul solidarităţii generaţiilor (când populaţia aptă de muncă prin contribuţiile 
sale asigură plăţile sociale pentru populaţia inaptă de muncă: bătrâni, copii, invalizi etc.), 
migraţia iregulară a populaţiei apte de muncă conduce la diminuarea părţii de venit la 
BASS şi, în consecinţă, influenţează mărimea plăţilor sociale curente (vezi compartimentul 
Pensionarii).

Măsurile întreprinse de Guvern pentru asigurarea securităţii sociale a lucrătorilor mi-
granţi25 (încheierea acordurilor bilaterale în domeniul migraţiei forţei de muncă, precum şi 
a acordurilor ce ţin de protecţia socială a lucrătorilor migranţi), prezintă o soluţie parţială 
la problema dată, deoarece sub incidenţa acordurilor respective nimeresc doar migranţii 
cu statut legal de şedere pe teritoriul statului de destinaţie. În afară de aceasta, este impor-
tant să menţionăm că astfel de acorduri nu au forţă retroactivă. 

Având în vedere circumstanţele menţionate, în scopul asigurării în viitor a dreptului la 
pensie, au fost dezvoltate mecanisme juridice ce le permit migranţilor, care doresc să-şi 
asigure stagiul de cotizare (dar nu mai mult de 10 ani), să încheie contracte individuale cu 
CNAS. La achitarea contribuţiilor, stabilite în mărimea echivalentă sumei cotizaţiilor pen-
tru persoanele care practică activităţi individuale, anul respectiv se include în vechimea de 
muncă ce asigură dreptul la pensie. 

25  Raportul Social Anual 2010 al MMPSF, Chişinău, 2011
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Însă mecanismul propus în prezent este puţin atractiv pentru migranţi. Anual, în cali-
tate de contribuabili la CNAS, se înregistrează un număr nesemnificativ de migranţi, com-
parativ cu numărul persoanelor aflate peste hotare (vezi tabelul 6.2). 

Tabelul 6.2. Mărimea contribuţiilor transferate în Fondul Social de către patroni şi salariaţi, numărul migranţilor care 
au încheiat contracte individuale de asigurare socială cu CNAS, 2005-2010

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mărimea transferurilor în Fondul Social efec-
tuate de patron/lucrător pentru salariaţi,  
% din salariu

27% 
+2%

26% 
+3%

25% 
+4%

24% 
+5%

23% 
+6%

23%
+6%

Mărimea cotizaţiilor individuale pentru per-
soanele ce practică activitate individuală, lei

1374,0 2013,0 2318,0 2920,0 3708,0 4044,0

Numărul persoanelor aflate temporar peste 
hotare la lucru sau în căutare de lucru, mii

394,5 310,1 335,6 309,0 295,0 311,0

Numărul migranţilor care au înregistrat con-
tracte individuale cu CNAS, persoane

1 561 998 386 246 330

Sursa: BNS, MMPSF şi CNAS, anii 2005-2010.

De remarcat că deşi veniturile provenite în urma migraţiei contribuie la reducerea nive-
lului sărăciei în gospodăriile casnice şi la creşterea veniturilor curente ale acestora, din cauza 
instabilităţii şi a caracterului informal al veniturilor, ele nu influenţează volumul acumulări-
lor curente pentru fondurile de pensionare, nici mărimea viitoarelor pensii ale migranţilor.

Şi economia tenebră, în afară de migraţia iregulară a forţei de muncă, are un impact 
semnificativ asupra veniturilor acumulate pentru fondurile sociale. Potrivit cercetărilor 
realizate de MMPSF, în 201026 circa 57% din toată populaţia ocupată au declarat parţial 
veniturile obţinute, ceea ce, potrivit estimărilor experţilor, a diminuat venitul BASS cu circa 
4,7 mlrd lei.

Pensionarii
Ponderea cea mai semnificativă în totalul populaţiei economic inactive în vârstă de 50 

ani şi peste revine pensionarilor – 80,2%. Procesele de îmbătrânire demografică în mod 
inevitabil vor conduce în viitor la creşterea numărului pensionarilor în structura populaţiei 
şi creşterea presiunii cu vârstnici. În anul 2010 raportul între numărul populaţiei ocupate 
şi numărul pensionarilor a constituit 1:1,8, iar raportul salariaţilor la numărul pensionarilor 
a fost şi mai mic – 1:1,3.

Concomitent, permanent creşte numărul pensionarilor cărora le-a fost stabilită pensia 
în urma determinării unui grad de invaliditate, cauzate de înrăutăţirea sănătăţii populaţiei 
şi a morbidităţii. În perioada anilor 2000-2010, ponderea persoanelor care beneficiază de 
pensie stabilită în urma determinării unui grad de invaliditate în numărul total al pensio-
narilor a crescut de la 10,4% la 16,3%, sau cu circa 30875 persoane în cifre absolute (vezi 
figura 6.18 şi tabelul 6.24). 

Raportul pe sexe în structura pensionarilor în vârsta de 50 ani şi peste reflectă diferen-
ţele în vârsta de stabilire a pensiei pentru bărbaţi (62 ani) şi pentru femei (57 ani), precum 
şi cele existente în speranţa de viaţă la naştere între bărbaţi şi femei. Pe măsura înaintării 
în vârstă devine tot mai evidentă asimetria pe sexe în structura pensionarilor în vârstă de 
50 ani şi peste (vezi figura 6.19). În anul 2010 femeile constituiau circa 2/3 din totalul pensi-
onarilor în vârstă de 50 ani şi peste (indiferent de tipul pensiei de care beneficiază).

26  Datele CNAS pentru anii 2009, 2010. CNAS este unica structură în Republica Moldova responsabilă de administrarea sistemu-
lui asigurărilor sociale de stat, este instituţie publică executivă autonomă la nivel naţional.
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Figura 6.18. Dinamica pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste, pe tipul pensiilor, 2000-2010,%

Până la vârsta de 55 ani în structura pensionarilor deosebirile pe sexe nu sunt foarte 
evidente. În această categorie de vârstă a pensionarilor, atât la bărbaţi şi la femei, pon-
derea cea mai importantă revine persoanele care beneficiază de pensii de invaliditate. În 
grupa de vârstă de 55-59 ani şi de 60-65 ani diferenţele pe sexe ale pensionarilor devin 
mult mai evidente, din cauza numărului în creştere a femeilor, cărora li s-a stabilit pensia 
la atingerea vârstei de pensionare. Ponderea femeilor în numărul pensionarilor de vârsta 
respectivă constituie 78,2% şi, respectiv, 73,2%. 
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Figura 6.19. Repartizarea pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe grupe de vârste şi sexe, 2010, %

Sursa: CNAS, 2010.
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În grupa de vârstă de 65-70 ani, după atingerea de către bărbaţi a limitei de vârstă ce 
acordă dreptul de pensionare, discrenanţele pe sexe în structura pensionarilor se reduc 
parţial, care, însă, iarăşi devin mai evidente la grupele de vârstă înaintate (din cauza supra-
mortalităţii masculine), în grupa de vârstă de 85 ani şi peste ponderea femeilor pensionare 
ajungând la 70%.

Feminizarea pensionarilor, asimetriile pronunţate pe sexe şi grupe de vârstă ale pensi-
onarilor etc. generează probleme economice şi sociale cu consecinţe de lungă durată. De 
exemplu, în grupele de vârstă mai înaintate creşte ponderea văduvelor, care sunt lipsite 
de susţinerea financiară suplimentară din partea soţului (vezi capitolul Caracteristicile soci-
odemografice) şi care, din cauza mărimii mici a pensiei, sunt expuse unui risc mai mare de 
sărăcie şi excluziune socială.

În structura generală a pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste a crescut numărul pen-
sionarilor invalizi, de la 63,3 mii în anul 2000 până la 94,2 mii în anul 2010. Practic fiecare al 
şaselea pensionar în vârstă de 50 ani şi peste este invalid. 
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Figura 6.20. Ponderea pensionarilor-invalizi în totalul pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe sexe şi medii de reşedinţă, 2000-2010, %

Sursa: CNAS.

Dacă pe parcursul anilor 2001-2010 se menţine un echilibru relativ în raportul pen-
sionarilor-invalizi pe sexe (femeile-invalide depăşesc nesemnificativ bărbaţii-invalizi), pe 
medii de reşedinţe diferenţele sunt mult mai pronunţate. În special se observă o creştere 
cu 2,9% a ponderii invalizilor din mediul rural faţă de total pe ţară, şi cu 5,8% comparativ 
cu mediul urban, (vezi figura 6.20).

Posibilităţile fizice limitate ale vârstnicilor cu grad de invaliditate necesită elaborarea 
unor măsuri speciale de asistenţă şi de ajutor, determinarea politicilor posibile de ordin 
socioeconomic şi sociocultural, dezvoltarea institutelor de susţinere etc. Dinamica rapor-
tului pe grupe de invaliditate (grupele 1, 2 şi 3) este prezentată în figura 6.21.

Pe parcursul anilor 2000-2010, se observă reducerea ponderii pensionarilor-invalizi de 
gradul 1 (de la 17,3% până la 11,5%) şi gradul 2 de invaliditate (de la 76,8% până la 72,0%) 
şi creşterea substanţială a invalizilor cărora le-a fost determinat gradul 3 de invaliditate (de 
la 5,9% până la 16,5%). În ansamblu, se pare că tendinţele sunt pozitive, însă numărul per-
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soanelor cu gradul 1 de invaliditate, ca cifre absolute, s-a redus doar cu 131 persoane, pe 
când numărul invalizilor de gradul 2 a crescut cu 19 mii de persoane şi de 4 ori (cu aproape 
12 mii) a crescut numărul persoanelor cărora le-a fost determinat gradul 3 de invaliditate 
(vezi tabelul 6.25). 
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Figura 6.21. Repartizarea pensionarilor invalizi în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe grade de invaliditate, 2000-2010, %

Înrăutăţirea stării de sănătate proprie, caracteristică tuturor persoanelor în etate şi, ca 
rezultat, determinarea gradului de invaliditate, are anumite particularităţi pe sexe. Din nu-
mărul pensionarilor cu gradul 1 şi 3 de invaliditate, ponderea cea mai mare revine bărbaţi-
lor (54,9% şi, respectiv, 56,6%), pe când invaliditatea de gradul 2 este mai feminină – 53,4% 
(vezi figura 6.22 şi tabelul 6.26). 
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Figura 6.22. Repartizarea pensionarilor-invalizi în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe grade de invaliditate şi sexe, 2000-2010, %

Numărul mare al bărbaţilor invalizi, precum şi supramortalitatea masculină în vârstă 
aptă de muncă este cauzată de un şir de factori ce ţin de condiţiile nocive de muncă, dar 
şi de cei care rezultă din diferenţele comportamentale între bărbaţi şi femei (tabagismul, 
alcoolismul etc. – vezi capitolul Sănătatea).
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De asemenea, bărbaţii, potrivit percepţiilor sociale bazate pe stereotipurile de gen din 
societatea noastră, sunt obligaţi să asigure familia cu toate cele necesare. Or, în prezent, în 
condiţiile unui presiuni socioeconomice, scăderii dramatice a nivelului de trai, s-au redus 
substanţial şi posibilităţile bărbaţilor pentru o autorealizare plenară, ceea ce contribuie 
la înrăutăţirea stării lor de sănătate. O parte din bărbaţi, în scopul asigurării necesităţilor 
familiei, a luat decizia de a pleca la muncă peste hotare, iar migraţia, de asemenea, are şi 
va avea un impact asupra stării de sănătate. 

Pe medii de reşedinţă cea mai mare pondere a persoanelor cărora le este determinat 
un grad de invaliditate revine mediului rural. Pe parcursul ultimului deceniu a crescut pon-
derea pensionarilor invalizi din mediul rural (de la 54,4% până la 57,3%), dar şi pe grupe de 
invaliditate (vezi figura 6.23 şi tabelul 6.27), având un caracter mai pronunţat pentru gradul 
1 (cu 4,2%) şi gradul 3 de invaliditate (3,8%).
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Figura. 6.23. Repartizarea pensionarilor-invalizi, pe grade de invaliditate  
şi medii de reşedinţă, 2000-2010, %

Aceste diferenţe se explică atât prin factori de natură obiectivă, cât şi subiectivă. Din 
factorii obiectivi fac parte morbiditatea sporită în mediul rural ce rezultă din specificul 
muncii la aer liber; utilizarea substanţelor chimice în procesul de lucru; impactul climei 
etc.; lipsa posibilităţilor de adresare sau adresarea întârziată la medic în scopul unei con-
sultări şi/sau acordării unui serviciu medical ş.a. 

Printre factorii subiectivi vom include atitudinea neglijentă faţă de propria sănătate; 
lipsa culturii ce ţine de un trai sănătos; tendinţa populaţiei de a se încadra într-un grad de 
invaliditate pentru a-şi asigura pensia de invaliditate, în lipsa altor surse de subzistenţă ş.a. 

Mărimea pensiei are o importanţă deosebită pentru pensionarii vârstnici, în special la 
vârste înaintate, când pensia reprezintă sursa principală de existenţă, în multe cazuri şi 
unica (vezi capitolul Venituri şi cheltuieli). 

Rapoartele Sociale Anuale ale Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei27, pre-
cum şi rapoartele Casei Naţionale de Asigurări Sociale28, permit monitorizarea schimbărilor 
în mărimea medie a pensiei în funcţie de tipul ei (pentru limită de vârstă, de invaliditate, 
în legătură cu pierderea întreţinătorului etc.), ţinând cont de disparităţile pe sexe, inclusiv 
indexările anuale. Având în vedere specificul cercetării (în prezentul capitol este evaluată 
situaţia pensionarilor în totalul populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste, ce constituie 576330 
persoane) vom examina diferenţele existente în mărimea pensiei pe grupe de vârstă şi pe 
sexe, fără a ţine cont de tipul pensiei stabilite. 

27  Raportul Social Anual 2010 al MMPSF, Chişinău, 2011.
28  http://cnas.md/lib.php?l=ro&idc=417&
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Figura 6.24. Dinamica schimbărilor în mărimea pensiei, anii 2000-2010, %

Pentru comoditate în comparaţia şi analiza datelor, au fost folosite 6 grupe de pensii, în 
funcţie de mărimea lor: până la 500 lei; 501-750 lei; 751-1000 lei; 1001-1500 lei; 1501-2000 
lei; peste 2001 lei. 

Examinarea retrospectivă a datelor pe ultimii zece ani arată creşterea mărimii pensiei 
şi reducerea semnificativă a ponderii persoanelor ce au beneficiat de pensii mai mici de 
500 lei şi între 501-750 lei (vezi figura 6.24). Însă, în pofida creşterii mărimii pensiei, potrivit 
datelor CNAS din anul 2010, pensii mici – între 501-750 lei – primesc aproape 40%, între 
751-1000 lei – aproape 35% din totalul pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste (vezi ta-
belul 6.28).

Prin urmare, peste ¾ din pensionarii în vârstă de 50 ani şi peste beneficiază de pensii 
care nu depăşesc 1000 lei, pe când minimul de existenţă pentru pensionari în anul 2010 a 
constituit 1184,3 lei (1277,3 lei în oraşe şi 1127,3 lei în sate)29.

Analiza pe grupe de vârstă şi pe sexe arată discrepanţe semnificative în mărimea pen-
siei (vezi figura 6.25, tabelele 6.29 şi 6.30). Pensiile mici (până la 500 lei) revin grupelor de 
vârstă de 50-54 ani şi 55-59 ani. De exemplu, în grupa de vârstă de 50-54 ani, pensii mai 
mici de 500 lei primesc 43% din bărbaţi şi peste 38% din femei, pe când în vârsta de 55-59 
ani – 33,6% din bărbaţi şi, respectiv, 15,8% din femei. Majoritatea acestor persoane sunt 
beneficiari ai pensiilor de invaliditate. 

În grupele de vârstă de 64-69 ani şi 70-74 ani pensii în mărime de 751-1000 lei primesc 
51,5% şi, respectiv, 52,2% din femei, ponderea bărbaţilor pensionari fiind de 25,3% şi, re-
spectiv, 48,4% din bărbaţii pensionari de vârsta respectivă. Pensii mari, de la 1000 până la 
1500 lei primesc doar 14,5% şi, respectiv, 10% din femei şi 21,7% şi, respectiv, 23,5% – din 
bărbaţi. 

29  http://statbank.statistica.md/pxweb/temp/NIV050120121544496.xls

CAPITOLUL 6. PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ ŞI PIAŢA MUNCII. PENSIONARII



129

38,0

15,8

7,3

2,
2

36,2

51,2

48,6

31,2

35,5

47,7

56,9

69,4

16,0

16,2

23,2

51,5

52,2

46,6

38,4

25,5

6,0

11,4

15,2

14,0

10,1

4,5

3,2

2,6

3,
3

3,
6

1,
8

1,
2

0,
4

2,
0

2,
0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

75-79 

80-84 

85 ani 
+

FEMEI

până la 500 lei 501-750 lei 751-1000 lei 1001-1500 lei 1501-2000 lei peste 2001 lei

44,0

33,6

13,4

4,5

10,6

29,1

29,0

35,0

36,6

19,0

20,6

28,4

31,2

15,4

20,1

20,7

25,3

48,4

54,9

54,3

45,4

7,2

10,9

17,9

21,7

23,5

18,9

12,6

11,2

4,
0

7,5

7,2

5,6

3,
3

2,
5

5,6

4,8

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

BĂRBAŢI

până la 500 lei 501-750 lei 751-1000 lei 1001-1500 lei 1501-2000 lei peste 2001 lei

Figura 6.25. Repartizarea pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste, pe grupe de vârstă şi sexe, 2010, %

Totodată, se menţine raportul negativ între vârsta persoanei şi mărimea pensiei. Astfel, 
cele mai mici pensii revin pensionarilor din cele mai înaintate grupe de vârstă (peste 80 de 
ani) şi care, din cauza posibilităţilor fizice reduse, nu pot să activeze şi să-şi asigure surse 
suplimentare de venit. De exemplu, în grupa de vârstă de 85 ani şi peste, 95% din femei şi 
72% din bărbaţi primesc pensii în mărime de până la 1000 lei.

SINTEZA CAPITOLULUI 6

Populaţia economic activă
•	 Procesele	îmbătrânirii	demografice	din	Republica	Moldova	afectează	atât	piaţa	muncii	

din ţară în general (prin schimbarea coraportului între categoriile populaţiei în vârstă 
aptă şi inaptă de muncă), cât şi forţa de muncă în particular (se atestă îmbătrânirea for-
ţei de muncă înseşi). Inerţia internă de durată, inerentă proceselor demografice solicită 
adoptarea măsurilor ce ţin de reorganizarea din timp a pieţei muncii în scopul asigu-
rării unei ocupări de durată a vârstnicilor (dezvoltarea tehnologiilor moderne, crearea 
unor condiţii sănătoase de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de muncă etc.). Din alt 
punct de vedere, este necesar de a crea condiţii pentru o mai bună implicare a vârst-
nicilor în muncă, ţinând cont de indicatorii medico-biologici ai îmbătrânirii (program 
flexibil de muncă, dotarea corespunzătoare a locului de muncă etc.)

•	 În	paralel	cu	creşterea	ponderii	persoanelor	în	vârstă	în	structura	populaţiei,	inclusiv	în	
structura populaţiei economic active, pe piaţa naţională pe parcursul mai multor ani se 
atestă o tendinţă de reducere a persoanelor ocupate în vârstă de 50 ani şi peste.

•	 Pe	tipuri	de	activităţi	economice,	ponderea	cea	mai	însemnată	a	vârstnicilor	este	antre-
nată în lucrările agricole, sector relativ accesibil pentru activitatea lor. Însă, ţinând cont 
de specificul muncii în agricultură, de sarcina fizică, de caracterul sezonier al lucrului, 
precum şi de alţi factori, activitatea respectivă nu le asigură nici vârstnicilor venitul 
scontat, nici patronilor randamentul aşteptat de la activitatea lucrătorilor.

•	 Oportunităţile persoanelor în etate de a se angaja în câmpul muncii, în special după 
vârsta de pensionare, sunt limitate atât de lipsa locurilor de muncă, dar şi de instruirea 
neadecvată a vârstnicilor. În pofida unui înalt nivel de instruire, calitatea şi nivelul cunoş-
tinţelor vârstnicilor nu corespunde necesităţilor pieţei de muncă moderne. Realizarea 
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cu succes a programelor de ocupare a vârstnicilor, adoptate de stat, necesită o abordare 
complexă a aspectelor îmbătrânirii ce vizează piaţa muncii, instruirea, crearea pentru 
persoanele în etate a mecanismelor de (auto)instruire continuă, dezvoltarea unor abili-
tăţi noi, ţinând cont de nivelul de instruire şi experienţa profesională pe care le deţin.

•	 Durata	îndelungată	a	perioadei	de	tranziţie,	restructurarea	întreprinderilor	industriale,	
trecerea la tehnologiile inovaţionale au condus la o supra-prezenţă pe piaţa naţională a 
reprezentanţilor unor anumite profesii şi, drept rezultat, la şomajul de durată a acestor 
persoane. Cel mai mult a fost afectată populaţia în vârstă de 50 ani şi peste, inclusiv cei 
cu specializarea îngustă şi instruire tehnico-profesională din perioada sovietică, nesoli-
citate în noile condiţii. Cercetarea a arătat că persoanele cu studii tehnico-profesionale 
sau cei fără o profesie sunt supuse celui mai mare risc de a rămâne în afara câmpului 
muncii. Perioada îndelungată de căutare a locului de muncă (16/20 de luni, în funcţie 
de vârsta persoanei), contribuie la apariţia unei apatii sociale, conduce la excluziunea 
socială şi degradarea profesională.

•	 Deoarece	cea	mai	mare	parte	a	populaţiei	 în	vârstă	de	50	ani	 şi	peste	s-a	 format	 în	
timpul sovietic, în perioada unui sistem centralizat de repartizare, ea nu dispune de 
abilităţi antreprenoriale, necesare pentru o economie competitivă şi nici nu doreşte să 
se lanseze în afaceri. Însă ponderea extrem de mică a antreprenorilor de 50 ani şi peste 
– de doar 0,6% din totalul antreprenorilor – reflectă, de asemenea, lipsa politicilor de 
motivare a statului pentru această categorie de persoane de a desfăşura activităţile 
respective, atât în mediul urban, cât şi în cel rural.

•	 În practica naţională pe piaţa muncii există discriminare de facto faţă de persoanele în vâr-
stă de 50 ani şi peste, care se manifestă prin faptul că patronii sunt mai puţin dispuşi să le 
ofere posibilităţi pentru instruire sau recalificare, acordând prioritate tinerilor. De aseme-
nea, acest fapt se confirmă şi prin rata mică de ocupare a vârstnicilor care beneficiază de 
pensii, sau prin perioade îndelungate de timp în căutarea unui loc de muncă în cazul vârst-
nicilor (50+ ani) înregistraţi în calitate de şomeri, comparativ cu persoanele mai tinere.

•	 Reducerea	ponderii	populaţiei	apte	de	muncă	şi	a	celei	ocupate	odată	cu	creşterea	
numărului pensionarilor şi menţinerea proceselor de emigrare iregulară a forţei de 
muncă, subminează sustenabilitatea sistemului de pensionare. Măsurile întreprinse în 
anul 201130 pentru stabilizarea acestuia (unificarea condiţiilor pentru diferite tipuri de 
pensii, majorarea stagiului de cotizare ce asigură dreptul la pensie pentru bărbaţi etc.) 
prezintă o soluţie parţială, deoarece disparităţile de gen în speranţa de viaţă la naştere 
şi pe piaţa muncii (nivelul mai redus de ocupare a femeilor faţă de bărbaţi şi discrimi-
narea în nivelul de remunerare), menţin în continuare decalajele existente între femei 
şi bărbaţi la stabilirea pensiilor şi reduc eficienţa de redistribuire a fondurilor sociale. 
Reformarea ulterioară a sistemului de pensionare urmează să ţină cont de o eventuală 
egalare a vârstei de pensionare între bărbaţi şi femei, cu dezvoltarea în paralel a condi-
ţiilor pentru o mai bună ocupare a femeilor pe piaţa muncii.

•	 În	ultimul	deceniu	numărul	pensionarilor-invalizi	în	totalul	populaţiei	în	vârstă	de	50	
ani şi peste a crescut cu 50%. Acordarea gradului de invaliditate transferă în mod au-
tomat aceste persoane în categoria persoanelor vulnerabile. Pensionarii-invalizi, în 
comparaţie cu alţi vârstnici, sunt şi mai puţin solicitaţi pe piaţa muncii, şi mai limitaţi 
în accesul la sursele suplementare de venit. Deşi la determinarea gradului de invalidi-
tate există şi factori de natură subiectivă, intensitatea creşterii numărului persoane-

30  Lega nr.56 din 9 iulie 2011. 
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lor pentru care a fost determinat un grad de invaliditate, precum şi supramortalitatea 
masculină în vârstă aptă de muncă, pune în prim-plan problema stării de sănătate a 
populaţiei, aspectele ce ţin de cultura sănătăţii persoanelor, responsabilizarea patro-
nilor în crearea unor condiţii sănătoase la locul de muncă, excluderea factorilor nocivi 
din procesele de producţie cu impact asupra stării de sănătate a lucrătorilor etc.

Populaţia economic inactivă
•	 Nivelul	înalt	al	dependenţei	cu	pensionari	(coraportul	populaţiei	ocupate	faţă	de	pen-

sionari constituie 1:1,8, iar coraportul salariaţilor faţă de pensionari1:1,3) şi tendinţe-
le de îmbătrânire demografică prezintă o provocare majoră pentru stabilitatea pieţei 
muncii şi al sistemului actual de pensionare. 

•	 Creşterea	persistentă	a	ponderii	populaţiei	economic	inactive	în	vârstă	de	50-64	ani,	
care reprezintă un grup potenţial de muncă, în totalul populaţiei de vârsta respectivă, 
va condiţiona în viitor probleme de confirmare a stagiului de cotizare necesar la stabi-
lirea pensiei pentru limită de vârstă.

•	 Se observă deplasarea activităţii vârstnicilor din sectorul economiei formale spre cea infor-
mală, precum şi de la activitatea din sectorul industrial şi agricol în sfera serviciilor (comer-
ţul şi alimentaţia publică). Deoarece activităţile din domeniile respective nu necesită pre-
gătire suplimentară, ele atrag tot mai multe persoane de calificare joasă sau nu utilizează 
pe deplin potenţialul de instruire al vârstnicilor, fapt ce scade interesul acestor persoane şi 
conduce la pierderea aptitudinilor profesionale ale lor. Toţi aceşti factori au impact negativ 
asupra eficienţei muncii şi asupra nivelului veniturilor obţinute de persoanele în vârstă. 

•	 Procesele	migraţiei	iregulare	tot	mai	mult	atrag	grupe	mobile	ale	populaţiei,	inclusiv	
populaţia în vârstă de 50-64 ani, şi au impact negativ asupra volumul acumulărilor 
sociale prezente şi cele viitoare, reduc posibilitatea fondurilor publice de a mări plăţile 
sociale, influenţează negativ asupra formării stagiului de cotizare necesar la stabilirea 
pensiei pentru limită de vârstă atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei.

•	 Modificarea	condiţiilor	de	stabilire	a	pensiilor	 în	anul	1998	 într-o	anumită	măsură	a	
motivat persoanele de vârstă pre-pensionară să rămână active pe piaţa muncii pentru 
a-şi asigura condiţiile necesare de stabilire a pensiei. Însă reformele ulterioare nu au 
inversat tendinţa de creştere a ponderii populaţiei economic inactive în vârsta potenţi-
ală de muncă de 50-64 ani, precum şi ajustarea comportamentului acestei categorii de 
populaţie la solicitările de pe piaţa muncii. Prin urmare, trebuie dezvoltate oportunităţi 
de angajare a persoanelor de vârstă pre-pensionară pentru acumularea de către ei a 
stagiului de cotizare, necesar la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

•	 De	asemenea,	este	recomandabilă	dezvoltarea	premiselor	pentru	o	mai	mare	ocupare	
a persoanelor de vârstă pensionară. După atingerea vârstei de pensionare şi stabilirea 
pensiei se reduce continuu ponderea persoanelor ocupate. Această situaţie se explică 
atât prin discriminarea existentă de facto a vârstnicilor pe piaţa muncii (când patronii 
preferă angajarea persoanelor mai tinere şi mai mobile31), dar şi prin lipsa informaţiei 
necesare vârstnicilor referitor la necesităţile şi posibilităţile de pe piaţa muncii, despre 
serviciile şi ofertele agenţiilor de stat şi celor private privind plasarea în câmpul muncii. 
Este necesară iniţierea proiectelor speciale de motivare a patronilor în crearea locurilor 
de muncă pentru vârstnici (introducerea unui program flexibil de muncă sau crearea 
condiţiilor de muncă ce ţin cont de posibilităţile fizice şi biologice ale lor etc.)

31  Vezi populaţia economic activă.
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•	 În	anul	2010	circa	¾	din	pensionarii	 în	vârstă	de	50	ani	şi	peste	primeau	o	pensie	în	
mărime de până la 1000 lei, ce a constituit mai puţin decât minimul de existenţă deter-
minat pentru pensionari în acel an, iar 8% – în mărime de până la 500 lei, fapt ce solicită 
dezvoltarea continuă a mecanismelor de indexare diferenţiată a mărimii pensiilor în 
scopul asigurării unui nivel de trai decent pentru vârstnici.

•	 Îmbătrânirea	 activă	 şi	 prelungirea	 perioadei	 de	 activitate	 economică	 reprezintă	 nu	
doar o necesitate economică, dar reflectă şi doleanţa vârstnicilor de a munci şi de a 
fi integraţi social. Deşi majoritatea absolută a respondenţilor în cadrul cercetărilor au 
subliniat că nu sunt satisfăcuţi de remunerarea de la locul de muncă, iar o parte consi-
derabilă - de condiţiile de muncă sau au indicat lipsa oportunităţilor de avansare pro-
fesională, ei doresc să se menţină cât mai mult timp posibil la locul de muncă.

•	 Politicile	naţionale	de	integrare	a	vârstnicilor	pe	piaţa	muncii	urmează	nu	doar	să	pre-
vină pensionarea anticipată, dar, totodată, trebuie să contribuie la dezvoltarea măsu-
rilor complexe, direcţionate spre menţinerea capacităţii de activitate a vârstnicilor şi 
crearea pentru ei a oportunităţilor de angajare.

•	 Schimbarea	condiţiilor	privind	majorarea	stagiului	de	cotizare	care	acordă	dreptul	la	
pensie, trebuie să fie efectuate în paralel cu măsurile de îmbunătăţire a sănătăţii, ceea 
ce ar permite vârstnicilor să rămână sănătoşi şi activi pentru o perioadă îndelungată de 
timp. Societatea civilă în general, şi persoanele în particular, urmează să-şi asume res-
ponsabilitatea pentru realizarea politicilor şi programelor în domeniu. De asemenea, 
un interes trebuie să manifeste şi patronii, care pot contribui la crearea pentru vârstnici 
a condiţiilor propice şi sigure de activitate.
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SĂNĂTATEA, LIMITĂRILE ŞI ÎNGRIJIREA  
PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ

Capitolul

7
Conferinţa Internaţională pentru Populaţie şi Dezvoltare de la Cairo (1994) a trasat 

în calitate de obiective principale în domeniul sănătăţii creşterea speranţei de viaţă 
sănătoasă, a calităţii vieţii pentru toţi, reducerea mortalităţii şi morbidităţii.

Una din condiţiile importante pentru menţinerea sănătăţii la bătrâneţe este promova-
rea sănătăţii și asigurarea accesului egal al tuturor vârstnicilor la serviciile de sănătate şi 
medicale, inclusiv profilaxia bolilor pe parcursul vieţii. Activităţile de promovare a sănătăţii 
şi profilaxia bolilor ar trebui să vizeze păstrarea autonomiei în ceea ce priveşte îngrijirea 
de propria persoană, prevenirea şi încetinirea survenirii bolilor şi a invalidităţii, asigurarea 
tratamentului, precum şi creşterea activităţii şi calităţii vieţii pentru vârstnicii care deja 
sunt invalizi.

Pentru menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate nu pot fi suficiente doar măsu-
rile concrete de protejare a sănătăţii unor persoane în particular. Asupra stării sănătăţii 
în mare măsură influenţează factorii de natură economică şi socială, condiţiile ecologice, 
sistemul de educaţie, antrenarea în câmpul muncii, posibilitatea obţinerii veniturilor, sta-
tutul social al persoanei, susţinerea socială, cultura menajului, vârsta şi sexul persoanelor 
în etate etc. 

Informaţia privind starea de sănătate a persoanelor în etate (în vârstă de 50 ani şi peste) 
a fost colectată şi analizată în baza CBGC şi cercetărilor privind starea sănătăţii şi accesul la 
serviciile medicale din anii 2008 şi 2010, fiind examinate următoarele aspecte:
•	 Autoevaluarea	de	către	respondenţi	a	stării	de	sănătate;
•	 Existenţa	gradului	de	invaliditate,	a	bolilor	şi	simptomelor	cronice;
•	 Folosirea	medicamentelor;
•	 Accesul	la	serviciile	medicale	şi	cheltuielile	pentru	sănătate;
•	 Existenţa	limitărilor	funcţionale	în	legătură	cu	starea	sănătăţii	şi	necesitatea	ajutorului	

din partea altor persoane.

Autoevaluarea stării de sănătate
În perioada anilor 2000-2010 autoevaluarea stării sănătăţii de către persoanele vârst-

nice s-a îmbunătăţit. Se atestă o creştere generală a ponderii persoanelor care afirmă că 
starea sănătăţii este bună sau foarte bună, de la 10,1% în 2000 până la 11,4% în 2010. Deși 
proporţia persoanelor în vârstă de 50 ani şi peste în perioada dată s-a mărit cu 16,7%, de 
la 42,3% în anul 2000 până la 59% în anul 2010, ponderea vârstnicilor care consideră că 
starea lor de sănătate este proastă sau foarte proastă s-a redus de la 47,6% până la 29,6%. 
Tendinţa de reducere a ponderii persoanelor care consideră că starea lor de sănătate este 
proastă sau foarte proastă, bună sau foarte bună are un caracter liniar pe parcursul anilor 
2000-2010 (vezi figura 7.1).

Distribuţia populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste pe grupe de vârstă şi sexe, în funcţie de 
autoevaluarea stării lor de sănătate, conform datelor pentru anul 2010 este prezentată în 
figura 7.2. Odată cu înaintarea în vârstă, se observă o reducere semnificativă a persoanelor 
care consideră că starea lor de sănătate este bună, foarte bună sau satisfăcătoare şi creşte-
rea celor care consideră că starea lor de sănătate este proastă sau foarte proastă.

CAPITOLUL 7. SĂNĂTATEA, LIMITĂRILE ŞI ÎNGRIJIREA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ



134

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Foarte bună/bună Satisfăcătoare Rea/foarte rea

Figura 7.1. Autoevaluarea stării de sănătate la persoanele vârstnice, 2000-2010, %

Astfel, 23% din persoanele de ambele sexe în vârsta de 50-54 ani consideră că au o sănă-
tate bună sau foarte bună şi doar 1,2% din vârstnicii de 75 ani şi peste afirmă acelaşi lucru. 
Pe de altă parte, 16% din vârstnicii de ambele sexe în vârsta de 50-54 ani consideră că sănă-
tatea lor este proastă/foarte proastă, în comparaţie cu 54% în vârstă de 75 ani şi peste.
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Figura 7.2. Autoevaluarea stării de sănătate la persoanele vârstnice, pe grupe de vârstă şi sexe, 2010, %

Există o diferenţă semnificativă în autoevaluarea stării de sănătate între sexe. Femeile 
în vârstă de 50 ani şi peste mai des decât bărbaţii de aceeaşi vârstă consideră că starea lor 
de sănătate este proastă sau foarte proastă. Şi, respectiv, bărbaţii mai mult decât femeile 
consideră că starea lor de sănătate este bună sau foarte bună. Decalajul între sexe creşte 
odată cu înaintarea în vârstă. Astfel, la vârsta de 50-54 ani 27,8% dintre bărbaţi consideră 
că starea lor de sănătate este bună sau foarte bună, comparativ cu 19,3% – în cazul femei-
lor. În grupa de vârstă de 70 ani şi peste diferenţa dintre sexe creşte, când doar 0,5% dintre 
femei consideră că starea lor de sănătate este bună sau foarte bună, comparativ cu 2,3% 
– la bărbaţi (vezi figura 7.2).
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Figura.7.3. Autoevaluarea stării de sănătate la persoanele vârstnice,  
pe grupe de vârstă şi medii de reşedinţă, 2010, %

Autoevaluarea stării de sănătate a vârstnicilor diferă semnificativ şi pe medii de reşedin-
ţă: urban şi rural. Ponderea persoanelor în vârstă de ambele sexe care evaluează starea lor 
de sănătate bună sau foarte bună este mai mare în rândul populaţiei urbane (14,8%), de-
cât în mediul rural (12,3%). Totodată, ponderea populaţiei vârstnice de ambele sexe care 
consideră că starea lor de sănătate este proastă sau foarte proastă în mediul urban este de 
24,4%, comparativ cu 31,3% – în mediul rural. 

Şi mai pronunţat este decalajul pe medii de reşedinţă între diferite grupe de vârstă 
(vezi figura 7.3). De exemplu, la vârsta de 50-54 ani ponderea persoanelor din mediul rural 
care consideră că sănătatea lor este proastă sau foarte proastă este de două ori mai mare 
decât în mediul urban. Această diferenţă este mai puţin semnificativă la persoanele în 
vârste mai avansate.
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Figura. 7.4. Autoevaluarea stării sănătăţii la persoanele vârstnice, pe zone statistice, 2010, %
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Ponderea cea mai mare a persoanelor vârstnice, care consideră că sănătatea lor este 
bună sau foarte bună se atestă în zona de Sud (14,1%), iar cea mai mică – în municipiul 
Chişinău (9,3%). De asemenea, în mun. Chişinău este cel mai mic procentul persoanelor, 
care consideră că starea lor de sănătate este proastă sau foarte proastă (23,3%), compara-
tiv cu alte regiuni ale ţării. Totodată, în mun. Chişinău proporţia vârstnicilor care evaluează 
starea lor de sănătate satisfăcătoare este relativ înaltă şi constituie 67,3%, comparativ cu 
60,9% – în zona Centru, 56,3% – în zona de Nord şi 54,2% – în zona de Sud.
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Figura 7.5. Autoevaluarea stării sănătăţii a persoanelor vârstnice, pe grupe de quintile, 2010, %

Autoevaluarea stării de sănătate a vârstnicilor de ambele sexe relevă diferenţe semni-
ficative în răspunsurile respondenţilor în funcţie de gradul lor de bunăstare (vezi figura 7.5). 
Odată cu creşterea nivelului de bunăstare, creşte ponderea persoanelor care consideră că 
starea lor de sănătate este mai bună. Ponderea vârstnicilor din gospodăriile sărace (quin-
tila 1), care evaluează starea lor de sănătate proastă sau foarte proastă este de 31,3%, sau 
cu 7% mai mare decât a persoanelor din quintila 5 (24%).

Invaliditatea
În perioada anilor 2000-2010 a crescut numărul absolut al persoanelor cu grad de inva-

liditate în totalul persoanelor în etate de la 93 de mii până la 127 de mii. Însă, coraportul 
dintre ponderea diferitor grade de invaliditate faţă de numărul total al vârstnicilor nu s-a 
schimbat esenţial.
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Figura 7.6. Ponderea invalizilor în funcţie de gradul determinat de invaliditate  
faţă de totalul persoanelor în vârstă de 50 ani şi peste, 2000-2010, %
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Potrivit situaţiei anului 2010, din totalul populaţiei vârstnice, cel mai mare procent re-
vine persoanelor cu gradul 2 de invaliditate – 7,4%, urmat de persoanele cu gradul 3 de 
invaliditate – 1,9% şi gradul 1 de invaliditate – 1,7%.
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Figura 7.7. Raportul invalizilor în funcţie de gradul de invaliditate, pe vârste şi sexe, 2010, %

Nu mai puţin importantă este analiza persoanelor cu un anumit grad de invaliditate 
în totalul vârstnicilor cu invaliditate, pe grupe de vârstă şi sexe. Dominarea grupului de 
persoane cu gradul 1 de invaliditate este direct proporţională şi creşte concomitent cu 
înaintarea în vârstă: de la 9,9% pentru grupa de vârstă de 50-54 ani până la 28,6% pentru 
vârsta de 75 ani şi peste în cazul ambelor sexe. Totodată, pe măsura înaintării în vârstă, se 
atestă reducerea ponderii persoanelor cu gradul 3 de invaliditate, de la 24,8% la vârsta de 
50-54 ani până la 8,4% la vârsta de 75 ani şi peste. Cu creşterea vârstei se observă o redu-
cere lentă a ponderii persoanelor cu gradul 2 de invaliditate. Pe medii reşedinţă, însă, nu 
se atestă diferenţe semnificative în distribuţia pe grade de invaliditate.
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Figura 7.8. Repartizarea invalizilor vârstnici, în funcţie de gradul de invaliditate  
şi pe zone statistice, 2010, %
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Pe de altă parte, situaţia este diferită pe zone statistice. Astfel, ponderea cea mai mică a 
persoanelor vârstnice cu gradul 3 de invaliditate din totalul invalizilor din zona respectivă 
este în zona Nord şi în municipiul Chişinău, comparativ cu zona Centru şi Sud, iar pon-
derea persoanelor cu gradul 1 de invaliditate este mai mare în zona Sud şi în municipiul 
Chişinău (vezi figura 7.8).
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Figura 7.9. Repartizarea persoanelor vârstnice cu grad de invaliditate, pe grupe de quintile, 2010, %

Vârstnicii pentru care a fost determinaţi un grad de invaliditate provin mai des din rândul 
persoanelor cu un nivel mai ridicat de bunăstare. De exemplu, un grad de invaliditate a fost 
determinat pentru 12% din vârstnicii din quintilele înstărite (4 şi 5), pe când în quintilele 1, 
2 și 3 este sub 10%. Diferenţele sunt şi mai mari în cazul analizei persoanelor cu grade de 
invaliditate severă – 1 şi 2, care predomină în quintilele 4 şi 5, faţă de quintilele mai sărace 
– 1 şi 2 (vezi figura 7.9).

Afecţiunile cronice
Tendinţele de schimbare a răspândirii afecţiunilor cronice sunt descrise pentru peri-

oada ultimilor cinci ani în baza răspunsurilor respondenţilor raportat la numărul total al 
persoanelor în vârstă de 50 ani și peste de ambele sexe. În rândul populaţiei studiate se 
atestă o creştere a numărului, dar şi a ponderii afecţiunilor cronice. Astfel, numărul absolut 
al persoanelor care au declarat că suferă de una sau mai multe boli cronice a crescut de la 
498 mii de persoane (47,5%) în anul 2006 până la 678 mii în anul 2010, ceea ce constituie 
58,1% din totalul persoanelor în vârstă de 50 ani şi peste din ţară (vezi figura 7.10).

Cele mai răspândite afecţiuni cronice menţionate de vârstnici sunt bolile sistemului cir-
culator (cardiovascular). În ultimii cinci ani se observă tendinţa unei creşteri rapide a bolilor 
respective: de la 17,8% în 2006 până la 24,6% în 2010.

Pe locul doi din maladiile cronice se plasează bolile sistemului osteoarticular, cu o 
tendinţă de creştere în ultimii cinci ani de la 6,6% până la 9,7%. Printre alte maladii sunt 
răspândite bolile aparatului digestiv, bolile endocrine, bolile sistemului nervos şi urogenital, 
precum şi bolile infecţioase şi parazitare. Ponderea lor în perioada anilor 2006-2010, de 
asemenea, este în creştere relativă. O scădere este menţionată doar pentru bolile respira-
torii (de la 3,6% până la 2,9%) şi ale sistemului nervos (de la 3,6% până la 2,6%).
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Figura 7.10. Ponderea afecţiunilor cronice la populaţia vârstnică, 2006-2010, %

Afecţiunile cronice nu sunt răspândite uniform între diferite grupe de vârstă. Putem 
observa că cele mai răspândite în rândul vârstnicilor, în special după vârsta de 65 ani, sunt 
bolile sistemului cardiovascular şi ale sistemului osteoarticular. Alte afecţiuni cronice, cum 
sunt bolile sistemului digestiv şi endocrin sunt mai frecvente în grupa de vârstă de 50-70 
ani (vezi figura 7.11).
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Figura 7.11. Răspândirea afecţiunilor cronice ale persoanelor vârstnice,  
care suferă de una sau mai multe boli, pe vârste, 2010, %

Potrivit estimărilor, numărul total al femeilor vârstnice, care au menţionat că suferă de 
una sau mai multe boli cronice, constituie 432 mii şi este semnificativ mai mare compara-
tiv cu numărul bărbaţilor (247 mii) cu maladii cornice. În afară de aceasta, se atestă dife-
renţe în răspândirea unor afecţiuni cronice între bărbaţi şi femei. Astfel, ponderea bolilor 
cardiovasculare în rândul femeilor vârstnice, care suferă de una sau mai multe boli cronice 
este de 46,1%, substanţial mai mare decât în rândul bărbaţilor cu aceeaşi maladie – 35,9%. 
În schimb, la bărbaţi se întâlnesc mai frecvent bolile sistemului digestiv şi ale sistemului 
respirator (vezi figura 7.12).

CAPITOLUL 7. SĂNĂTATEA, LIMITĂRILE ŞI ÎNGRIJIREA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ



140

35,9%
46,1%

16,9%

16,7%
12,3%

10,8%

11,9%
5,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Bărbaţi Femei

alte

boli infecţioase și parazitare

boli ale sistemului nervos

boli ale aparatului respirator

boli ale aparatului genetico-urinar

boli endocrine

boli ale aparatului digestiv

boli ale sistemului osteoarticular

boli ale aparatului circulator

Figura 7.12. Ponderea nozologiilor în rândul persoanelor vârstnice cu boli cronice, pe sexe, 2010, %

Ponderea celor mai răspândite afecţiuni cronice în rândul persoanelor vârstnice, care 
suferă de una sau mai multe boli cronice, diferă și în funcţie de mediul de reşedinţă (figura 
7.13). În mediul urban se atestă prevalenţa bolilor sistemului cardiovascular, pe când în 
mediul rural predomină bolile aparatului osteoarticular şi ale organelor digestive.
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Figura 7.13. Ponderea nozologiilor în rândul persoanelor vârstnice, pe medii reşedinţă, 2010, %

Dat fiind faptul că prevalenţa bolilor sistemului cardiovascular este mai răspândită 
în rândul vârstnicilor din mediul urban, nozologiile respective au o pondere mai mare în 
municipiul Chişinău, comparativ cu alte zone statistice. Astfel, 46,7% din respondenţii din 
Chişinău au menţionat că suferă de boli ale sistemului circulator (vezi figura 7.14). Alte di-
ferenţe esenţiale în răspândirea bolilor cronice pe zone statistice nu se observă.
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Figura 7.14. Ponderea nozologiilor în rândul persoanelor vârstnice cu boli cronice,  
pe zone statistice, 2010, %

Din quintila 1 de bunăstare aproape 51% din persoanele vârstnice au indicat că su-
feră de una sau mai multe afecţiuni cronice. Procentul persoanelor cu astfel de afecţiuni 
se mărește odată cu creşterea nivelului lor de bunăstare. Astfel, ponderea persoanelor 
vârstnice care suferă de una sau mai multe afecţiuni cronice din quintila 2 de bunăstare 
reprezintă 55%, din quintila 3 – 59%, din quintila 4 – 59,8%, iar din quintila 5 – 64,7%.

Din analiza datelor pe grupe de quintile, observăm o creştere nesemnificativă a ponderii 
bolilor sistemului cardiovascular în raport direct cu creşterea nivelului de bunăstare (vezi 
figura 7.15).
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Figura 7.15. Ponderea nozologiilor în rândul persoanelor vârstnice cu boli cronice,  
pe grupe de quintile, 2010,%
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Simptomele32 exprimate
Totodată, respondenţii au fost rugaţi să identifice simptomele care i-au deranjat în ulti-

mele 6 luni din cele enumerate în chestionar (figura 7.16). Se observă că cele mai frecvente 
simptome menţionate atât de bărbaţi, cât şi de femei, sunt durerile în regiunea lombară 
şi articulaţii (70%), urmate de problemele cardiace (36%), insomnie (31%) şi edeme la pi-
cioare (29%).
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Figura 7.16. Simptomele exprimate la persoanele în vârstă de 60 ani şi peste, pe sexe, 2010,%

Femeile au indicat mai des decât bărbaţii prezenţa simptomelor în ultimele 6 luni: 77% 
dintre femei şi 61% dintre bărbaţi în vârstă de 60 ani şi peste au menţionat că au dureri în 
regiunea lombară şi articulaţii. Majoritatea celorlalte simptome, de asemenea, sunt mai 
răspândite printre femei.
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Figura 7.17. Simptomele exprimate la persoanele în vârstă de 60 ani şi peste,  
pe grupe de vârstă, 2010, %

Este important de subliniat faptul că odată cu înaintarea în vârstă se atestă creşterea 
frecvenţei exprimării tuturor simptomelor menţionate în chestionar (vezi figura 7.17).

32  Simptomul se refera la manifestările subiective ale unei boli. Un simptom este un fenomen perceput numai de către bolnav 
(de exemplu, anxietatea, durerea de spate şi oboseala). Pe de altă parte, semnele reprezintă manifestările obiective ale bolii, 
observabile de către pacient, doctor, asistentă, etc.
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Folosirea medicamentelor
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Figura 7.18. Folosirea medicamentelor de către persoanele în vârstă de 60 ani şi peste, pe sexe, 2010, %

Ca şi în cazul frecvenţei exprimării simptomelor pentru diferite boli şi stări de sănătate, 
ponderea femeilor în vârstă de 60 ani şi peste care folosesc preparate medicamentoase 
este mai mare, comparativ cu bărbaţii de aceeaşi vârstă. Potrivit datelor chestionarului, în 
ultimele 4 săptămâni au folosit medicamente hipotensive 54% dintre femei şi 33% dintre 
bărbaţi, analgezice – 35% femei şi 26% bărbaţi, medicamente pentru reducerea durerii în 
articulaţii – 28% femei şi 20% bărbaţi. De asemenea, femeile folosesc mai des decât bărba-
ţii şi restul medicamentelor frecvent utilizate de vârstnici (vezi figura 7.18).
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Figura 7.19. Folosirea preparatelor medicamentoase de persoanele  
în vârstă de 60 ani şi peste, pe grupe de vârstă, 2010, %

Există o frecvenţă înaltă de folosire a preparatelor hipotensive şi analgezice la persoa-
nele în vârstă de 65-69 ani, ponderea lor fiind 52% şi, respectiv, 37% (vezi figura 7.19). Astfel 
de medicamente cel mai des sunt folosite de persoanele care au depăşit vârsta de 75 ani. 
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Având în vedere faptul că din chestionarul prezentat respondenţii puteau selecta unul 
sau mai multe preparate medicamentoase folosite pe parcursul ultimelor patru săptă-
mâni, suma ponderii tuturor medicamentelor folosite pe grupe de vârstă constituie 188% 
la persoanele în vârstă de 75 ani şi peste, comparativ cu 165% – de 70-74 ani, 170% – de 
65-69 ani şi 152% în grupa de vârstă de 60-64 ani.

Accesul la servicii medicale
În ultimele patru săptămâni precedente intervievării, mai multe femei, decât bărbaţi, 

au beneficiat de servicii medicale – aproximativ 22% bărbaţi şi 34% femei în vârstă de 50 
ani şi peste. De asemenea, se înregistrează diferenţe şi pe grupele de vârstă a responden-
ţilor, mai evidente fiind în rândul bărbaţilor.
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Figura 7.20. Persoanele în vârstă care au beneficiat de servicii medicale,  
pe grupe de vârstă şi sexe, 2010, %

Astfel, grupele de vârste mai tinere se adresează după servicii medicale mai rar decât 
persoanele în vârste avansate. Ponderea adresării la medicul de familie sau la asistenta 
medicală depăşeşte cu mult adresările după alte tipuri de servicii (vezi figura 7.20).
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Figura 7.21. Persoanele în vârstă care au beneficiat de servicii medicale,  
pe grupe de vârstă şi medii de reşedinţă, 2010, %
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Putem observa un nivel mai avansat de adresare după servicii medicale a vârstnicilor din 
oraşe. Astfel, ponderea orăşenilor care pe parcursul ultimelor 4 săptămâni au beneficiat de 
servicii medicale este de 36%, în timp ce în mediul rural – aproximativ 24% (vezi figura 7.21).
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Figura 7.22. Persoanele în vârstă care au beneficiat de servicii medicale,  
pe grupe de vârstă şi grupe de quintile, 2010, %

Se evidenţiază lergătura dintre nivelul adresărilor după serviciile medicale cu nivelul 
de bunăstare al respondenţilor, serviciile fiind solicitate mai des de persoanele din quin-
tilele mai sărace. Dacă din quintila 1 de bunăstare au beneficiat de servicii medicale doar 
19% din respondenţi, din quintila 2 – 20%, din quintila 3 – 33%, din quintila 4 – 37%, în 
quintila 5 ponderea lor a constituit 33% (vezi figura 7.22).
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Figura 7.23. Persoanele în vârstă, care au beneficiat de spitalizare, pe grupe de vârstă, 2010, %

Aproape 17% dintre persoanele în vârstă de 50 ani şi peste au beneficiat de spitalizare, 
cel puţin o dată în ultimele 12 luni (vezi figura 7.23). Totodată, se constată o creştere neu-
niformă a spitalizării persoanelor odată cu înaintarea în vârstă.
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Figura 7.24. Estimarea de către vârstnici a calităţii serviciilor medicale oferite,  
pe grupe de vârstă, 2010, %

Respondenţii au fost întrebaţi dacă în ultimele 12 luni calitatea serviciilor medicale 
s-a îmbunătăţit. Majoritatea lor (51%) consideră că acestea nu s-au înrăutăţit sau nu s-au 
schimbat şi doar 21% afirmă că serviciile au devenit mai calitative (figura 7.24).
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Figura 7.25. Estimarea de către vârstnici a accesibilităţii serviciilor medicale, pe grupe de vârstă, 2010, %

Aproximativ 28% din persoanele în vârstă de 50 ani şi peste consideră că în ultimele 
12 luni serviciile medicale au devenit mai accesibile. Totodată, 41% dintre ei consideră că 
accesibilitatea nu s-a redus, iar 31% – nu au putut răspunde. Se distinge creşterea ponderii 
vârstnicilor din grupa de vârstă de 50-69 ani care consideră că accesibilitatea serviciilor 
medicale a crescut semnificativ, pe de altă parte, persoanele în vârstă de 70 ani şi peste 
care sunt de aceeaşi părere sunt într-o proporţie mai mică (vezi figura 7.25).
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Cheltuieli pentru serviciile de sănătate
Mărimea medie a sumelor cheltuite de populaţia în vârstă de 50 ani şi peste pentru 

serviciile medicale a crescut semnificativ în perioada anilor 2004-2010. În special, cheltu-
ielile pentru medicamente au crescut mai mult de cinci ori pe parcursul acestor ani (vezi 
figura 7.26).
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Figura 7.26. Cheltuielile medii pentru serviciile medicale ale persoanelor în vârstă, 2004-2010, lei

Cheltuielile personale ale persoanelor în vârstă de 50 ani şi peste pentru un caz de spi-
talizare au constituit în anul 2010 circa 1265 de lei, care variază în funcţie de vârstă. Cele 
mai mari cheltuieli le suportă grupa de vârstă de 65-69 ani (2435 de lei), iar persoanele în 
vârstă de 75 ani şi peste au cheltuit pentru un caz de spitalizare 1864 lei (vezi figura 7.27).
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Figura 7.27. Cheltuielile medii pentru un caz de spitalizare, pe grupe de vârstă, 2010, lei

Limitări în activitatea cotidiană sau în lucru, nevoia de ajutor
Mai mult de jumătate dintre respondenţii în vârstă de 60 ani au afirmat că nu pot fi în 

mişcare mai mult de două ore (59% – bărbaţi şi 62% – femei), sau că pentru ei este dificil să 
împingă sau să mute un lucru greu, de exemplu, o canapea (42% – bărbaţi şi 61% – femei). 
Alte limitări indicate de respondenţi pot fi analizate în figura 7.28.
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Figura 7.28. Limitări în activitatea persoanelor în vârstă de 60 ani, pe sexe, 2010, %

La persoanele vârstnice se observă un nivel înalt al limitărilor pentru diferite activităţi. 
Putem sesiza tendinţa în creştere, odată cu înaintarea în vârstă, a ponderii vârstnicilor care 
întâmpină limitări în activitatea cotidiană sau în lucru (vezi figura 7.29). 
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Figura 7.29. Limitări în activitate, pe grupe de vârstă, 2010, %

Respondenţii au fost rugaţi să răspundă dacă au nevoie de ajutor pentru a mânca, a se ri-
dica, a se îmbrăca, a face baie, a se folosi de grupul sanitar sau pentru alte activităţi similare. 

Se observă creşterea liniară în nevoia de ajutor din partea altor persoane odată cu îna-
intarea în vârstă. Dacă pentru persoanele de 60-64 ani de ambele sexe au nevoie de ajutor 
doar 2,5% din vârstnici, la vârsta de 75 ani şi peste ponderea lor creşte până la 22%. Feme-
ile, de regulă, au nevoie de ajutor mai des decât bărbaţii, cu excepţia grupei de vârstă de 
60-64 ani. Diferenţa cea mai semnificativă între femei şi bărbaţi, de peste 10%, se observă 
la grupa de vârstă de 75 ani şi peste (vezi figura 7.30).
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SINTEZA CAPITOLULUI 7
•	 Ultimii	10	ani	arată	o	îmbunătăţire	în	autoevaluarea	stării	sănătăţii	în	rândul	persoane-

lor în vârstă de 50 ani şi peste, însă situaţia diferă esenţial în funcţie de vârsta persoa-
nelor, mediul de reşedinţă şi grupe de quintile. Ponderea cea mai mică a persoanelor 
în vârstă care au apreciat starea lor de sănătate drept bună sau foarte bună revine 
persoanelor în vârste mai înaintate, din mediul rural şi din familii puţin asigurate. Se 
atestă discrepanţe semnificative în autoevaluarea sănătăţii în funcţie de sexul vârst-
nicilor: femeile mai rar decât bărbaţii apreciază starea lor de sănătate drept bună sau 
foarte bună. Pe zone statistice cea mai mare pondere a persoanelor care au apreciat 
starea de sănătate drept bună/foarte bună sau satisfăcătoare revine vârstnicilor din 
municipiul Chişinău.

•	 Persistă	tendinţa	creşterii	numărului	persoanelor	în	vârstă	pentru	care	a	fost	determi-
nat un grad de invaliditate, în special un grad uşor de invaliditate. Odată cu înaintarea 
în vârstă, creşte şi numărul persoanelor pentru care este determinat gradul I de invali-
ditate, în special în zona de Sud şi municipiul Chişinău. Cercetarea a evidenţiat faptul 
că cel mai des se acordă un grad de invaliditate vârstnicilor din gospodăriile înstărite 
(quintilele 4 şi 5), decât celor din gospodăriile mai puţin înstărite (quintilele 1 şi 2). 
Această situaţie ar fi posibil să se datoreze unei atitudini neobiective faţă de sănătatea 
vârstnicilor săraci, fapt ce necesită o studiere şi analiză suplimentară.

•	 Se	 atestă	 creşterea	 anuală	 a	 afecţiunilor	 cronice,	 din	 care	 ponderea	 cea	mai	 mare	
revine bolilor sistemului cardiovascular. O creştere mai evidentă a bolilor sistemului 
cardiovascular şi osteoarticular se atestă la persoanele în vârstă de 65 ani şi peste. Tot-
odată, o parte semnificativă revine bolilor aparatului digestiv, sistemului respirator şi 
sistemului nervos. Femeile sunt mult mai susceptibile bolilor cronice, ponderea celor 
care suferă de bolile sistemului cardiovascular este cu mult mai mare, comparativ cu 
bărbaţii. Pe de altă parte, la bărbaţi prevalează bolile sistemului digestiv şi respirator. 
Prin urmare, din datele cercetării reiese că nu sunt suficiente activităţile întreprinse în 
scopul reducerii riscului îmbolnăvirilor.

•	 Incidenţa	bolilor	cardiovasculare	este	mai	mare	în	rândul	populaţiei	urbane,	compa-
rativ cu populaţia rurală, la care prevalează bolile aparatului osteoarticular şi ale siste-
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mului digestiv. Un rol important în formarea acestor boli reprezintă aşa factori de risc, 
cum sunt modul de trai şi mediul ambiant, factori ce urmează a fi luaţi în consideraţie 
la elaborarea şi formularea politicilor şi strategiilor, menite să îmbunătăţească starea 
de sănătate. De asemenea, ponderea vârstnicilor cu boli cronice creşte odată cu nivelul 
de bunăstare al gospodăriilor, ceea ce ne permite să deducem concluzia că vârstnicii 
din gospodăriile sărace au posibilităţi limitate de acces la servicii medicale de calitate. 

•	 Vârstnicii	din	gospodăriile	înstărite	apelează	mai	des	la	servicii	medicale,	decât	vârst-
nicii din gospodăriile sărace. Discrepanţe există şi pe medii de reşedinţă, deoarece po-
pulaţia urbană foloseşte mult mai des serviciile medicale, decât populaţia din mediul 
rural. Cu toate acestea, odată cu înaintarea în vârstă, creşte şi nivelul de adresare după 
serviciile medicale, inclusiv pentru spitalizare, atât în oraşe, cât şi la sate.

•	 Deşi	majoritatea	persoanelor	în	vârstă	s-au	arătat	mulţumite	de	accesibilitatea	servici-
ilor medicale, povara financiară asociată obţinerii asistenţei medicale pentru vârstnici 
rămâne a fi una mare. În anii 2004-2010 ponderea cheltuielilor pentru procurarea me-
dicamentelor a crescut de peste cinci ori. Cheltuielile pentru serviciile medicale cresc 
şi ele odată cu înaintarea în vârstă. Pe de altă parte, însă, scade gradul de satisfacţie a 
vârstnicilor privind accesibilitatea serviciilor medicale. Aceste constatări sugerează că 
ajutorul şi deservirea medicală acordate vârstnicilor nu acoperă necesităţile lor. 

•	 Persoanele	 în	vârstă	de	60	ani	 şi	peste	utilizează	mai	 frecvent	medicamente	pentru	
reducerea tensiunii arteriale, analgezice, alte preparate anti-inflamatorii nesteroidale, 
precum si medicamente pentru îmbunătăţirea alimentării cu sânge a inimii, a vaselor 
sangvine ale creierului şi preparate somnifere. Femeile sunt mai predispuse, decât băr-
baţii, să folosească medicamente. Odată cu înaintarea în vârstă, creştere, de asemenea, 
folosirea preparatelor medicamentoase în cazul ambelor sexe. În afară de aceasta, se 
observă utilizarea concomitentă a mai multor preparate medicamentoase, în special 
de către vârstnicii de 75 ani şi peste, ceea ce vorbeşte despre răspândirea pe scară largă 
a fenomenului de administrare greşită a preparatelor medicamentoase.

•	 Dureri	în	spate	şi	articulaţii,	probleme	cardiace	în	cazul	efortului	fizic,	edeme	la	picioa-
re şi insomnii – sunt simptome exprimate cel mai des de bărbaţi şi femei în vârstă de 
60 ani şi peste. Frecvenţa acestor simptome creşte odată cu vârsta, iar femeile mai des, 
decât bărbaţii, se plâng de ele. 

•	 Printre	limitările	de	bază	la	persoanele	în	vârstă	de	60	ani	şi	peste	figurează	incapacita-
tea de a fi în mişcare mai mult de 2 ore, posibilitatea redusă de activitate fizică şi func-
ţionalitatea redusă (de a se ridica, de a se întoarce etc.). Odată cu înaintarea în vârstă, 
cresc plângerile cu privire la limitările în activitatea cotidiană sau în muncă, precum şi 
nevoia de ajutor din partea altor persoane, iar femeile au nevoie de un astfel de ajutor 
mai des decât bărbaţii. Acest lucru scoate în evidenţă insuficienţa programelor şi a ser-
viciilor de susţinere a mobilităţii şi activităţii fizice a persoanelor în vârstă, de prevenire 
a traumatismului, precum şi a măsurilor ce ţin de dezvoltarea şi motivarea diferitor 
intervenţii pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi a nivelului de bunăstare al populaţiei în 
curs de îmbătrânire.
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ASISTENŢA SOCIALĂ

Capitolul

8
Unul din obiectivele MIPAA, de a reduce riscului sărăciei la persoanele vârstnice, 

constă în susţinerea realizării programelor ce permit accesul tuturor lucrătorilor 
la sistemul de protecţie socială (asistenţa şi asigurarea socială), inclusiv la pensii şi 

diferite indemnizaţii sociale. 
Particularităţile specifice procesului de îmbătrânire reduc posibilităţile persoanelor de 

a obţine venituri, sporesc gradul de vulnerabilitate, riscul sărăciei şi marginalizării sociale.
Potrivit datelor CBGC, în anul 2010 circa 22% din gospodăriile conduse de persoanele 

de 50 ani şi peste se aflau sub pragul sărăciei absolute, iar în mediul rural ponderea acestor 
gospodării era de 30,3%. Sursa principală de venit în aceste gospodării constituie pensiile 
şi prestaţiile sociale (57,7%) asigurate de stat. Astfel, sistemul de protecţie socială, care 
compensează şi reduce riscurile inerente proceselor de îmbătrânire, are un rol important 
în viaţa vârstnicilor. 

Sistemul de securitate socială în Republica Moldova este format din două elemente 
importante: asistenţă socială şi asigurări sociale. Elementele se află în raport de comple-
mentare reciprocă, astfel, încât persoana aflată în dificultate poate deopotrivă să benefi-
cieze de ambele. 
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Figura 8.1. Tipurile de servicii acordate vârstnicilor, 2010

Sursa: MMPSF

Potrivit datelor BNS, în anul 2010 la evidenţa organelor teritoriale de protecţie socială 
se aflau peste 627,1 mii de persoane vârstnice care beneficiau de diferite tipuri de pensii, 
prestaţii şi servicii sociale, din care 65% erau femei. 

Cu toate că persoanele vârstnice reprezintă un segment important în populaţia ţării 
(14,4% în anul 2011), fiind totodată principalul beneficiar al sistemului de protecţie socia-
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lă, aspectele ce ţin de nivelul asistenţei sociale acordate vârstnicilor până în prezent nu au 
constituit obiectul unei cercetări speciale.

În prezentul capitol sunt examinate măsurile de asistenţă socială acordate benefici-
arilor, care au atins vârsta standard de pensionare: 57 ani pentru femei şi 62 ani pentru 
bărbaţi.

Serviciile sociale
Serviciile sociale sunt un complex de măsuri şi activităţi menite să susţină nevoile so-

ciale şi sociomedicale ale persoanelor vârstnice în scopul depăşirii situaţiilor dificile, pre-
venirea marginalizării şi excluderii sociale, situaţii care, din cauza factorilor de natură fizică 
sau socială, vârstnicii nu le pot depăşi de sine stătător.

Sistemul actual de servicii sociale, dezvoltat din 2003, este unul relativ nou pentru Re-
publica Moldova. Rata înaltă de instituţionalizare a unor anumite categorii de populaţie, 
în special a copiilor, a fost un factor de constrângere ce a impus autorităţile să adopte un 
cadru normativ, menit să impulsioneze atragerea donatorilor și activi, organizaţiilor non-
guvernamentale în acest domeniu. Au fost iniţiate procesele de dezinstituţionalizare şi de-
legare către autorităţile publice locale a competenţelor de instituire a azilurilor, centrelor 
comunitare, recomandând şi iniţierea de parteneriate cu societatea civilă în acest sens.

La finele anului 2010 în ţară erau funcţionale circa 580 tipuri de servicii sociale. Cea mai 
mare parte de servicii este adresată persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi, care reprezintă 
58,6% din toţi beneficiarii33. 

Astfel, sistemul serviciilor sociale adresate vârstnicilor a constitui 341 tipuri de servicii, 
din care: 96 secţii de îngrijire la domiciliu, 129 cantine de ajutor social, 79 centre (de zi, 
de plasament cu regim mixt, reabilitare medico-socială); 29 aziluri comunitare, 6 instituţii 
rezidenţiale precum şi 2 servicii de recuperare balneologică. Numărul vârstnicilor asistaţi 
în cadrul acestor servicii în anul 2010 a depăşit 35 de mii de persoane.

Serviciile sociale destinate vârstnicilor sunt grupate în trei niveluri: servicii primare (co-
munitare), servicii specializate şi servicii de specializare înaltă34. 
•	 Serviciile	primare	(comunitare)	asigură sprijin vârstnicilor în efectuarea menajului la do-

miciliu şi alimentaţia socială în cadrul cantinelor de ajutor social, inclusiv accesul la 
prestaţii şi servicii specializate prin intermediul asistenţilor sociali. 

•	 Serviciile	specializate asigură ajutor pentru recuperarea sau menţinerea capacităţilor 
fizice şi psihice ale vârstnicilor prin îngrijirea temporară în centre de zi, centre mixte, 
aziluri şi alte centre de îngrijire specializate. În perioada aflării vârstnicilor în serviciile 
respective ei sunt antrenaţi în activităţi sociale şi culturale, în scopul prevenirii margi-
nalizării sociale.

•	 Servicii	de	specializare	înaltă	acordă vârstnicilor intervenţie specifică de lungă durată în 
cadrul instituţiilor rezidenţiale de stat, sau servicii de recuperare şi tratament în institu-
ţiile balneologice. 
Accesul vârstnicilor la serviciile sociale se realizează de către subdiviziunile de asis-

tenţă socială, prin intermediul asistenţilor sociali (în cadrul APL de nivelul 2 – raioane) 
şi al lucrătorilor sociali (în cadrul APL de nivelul 1 – primăriile), care evaluează cazurile 
individuale, identifică necesităţile şi facilitează accesul persoanelor către unul din cele trei 
tipuri de servicii.

33  Calculele în baza informaţiilor MMPSF, UNDP, UNICEF, etc.
34  Legea cu privire la serviciile sociale nr.123 din 18.06.2010 //Monitorul Oficial nr.155-158/541 din 03.09.2010 şi Hotărârea 
Guvernului RM nr.1512 din 31.12.2008 cu privire la aprobarea Programului naţional privind crearea sistemului integrat de servicii 
sociale pe anii 2008-2012 //Monitorul Oficial nr. 7-9/25 din 20.01.2009.
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În anul 2010 la nivel naţional în cadrul primăriilor activau 1174 de asistenţi sociali, ce a 
permis prestarea serviciilor cu o acoperire de 95% la nivel naţional35. Comparativ cu anul 
2006, de când a început consolidarea sistemului, numărul asistenţilor sociali angajaţi a 
crescut de 19 ori. 

Serviciile sociale primare. Cel mai des persoanele vârstnice solicită servicii de îngrijire 
la domiciliu şi deservirea prin cantinele de ajutor social.

În anul 2010 servicii de îngrijire la domiciliu au fost oferite pentru circa 25,4 mii persoane 
în vârstă şi cu dizabilităţi. În cele 96 de secţii de îngrijire la domiciliu au activat 2450 de 
lucrători sociali. De remarcat că toate serviciile oferite de îngrijire a vârstnicilor la domici-
liu şi activitatea cantinelor de ajutor social, precum şi salarizarea lucrătorilor sociali sunt 
acoperite din mijloacele bugetelor publice locale.

Normele de deservire a vârstnicilor diferă pe medii de reşedinţă. În oraşe un lucrător 
social deserveşte 10-12 persoane, iar în mediul rural – 8-10 persoane. Deşi APL încearcă 
să extindă acoperirea cu servicii de îngrijire la domiciliu, angajează lucrători sociali supli-
mentari, planificând resurse adiţionale în buget, cererea în serviciile respective depăşeşte 
oferta şi posibilităţile APL. Pe parcursul ultimilor 10 ani, conform datelor MMPSF, numărul 
beneficiarilor a sporit cu circa 42%, în special după anul 2004, când în urma migraţiei po-
pulaţiei tinere a crescut numărul vârstnicilor rămaşi fără asistenţa rudelor, dar şi numărul 
copiilor, rămaşi fără îngrijirea părinţilor (vezi figura 8.2). 
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Ponderea cea mai mare a beneficiarilor serviciilor respective revine femeilor – 87,5%36. 
Îngrijirea vârstnicilor la domiciliu reduce substanţial riscurile pentru categoriile vulnera-
bile de vârstnici, cum sunt femeile vârstnice solitare, vârstnicii solitari la vârste înaintate, 
persoanele care nu au avut copii sau cei ai căror copii au plecat peste hotare etc.

În anul 2010 în Republica Moldova la nivel naţional au activat 129 de cantine de ajutor 
social, care au deservit peste 6000 de vârstnici şi persoane cu dizabilităţi, inclusiv 1600 (cei 
care nu se pot deplasa) au beneficiat de prânzuri calde la domiciliu. 

35  Fără datele din raioanele din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender.
36  MMPSF/UNIFEM (2008). Sistemul serviciilor sociale prin prisma dimensiunii de gen.
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Acest tip de servicii se acordă doar vârstnicilor care întrunesc următoarele condiţii: (a) 
nu dispun de locuinţă; (b) nu au susţinători legali; (c) nu dispun de venituri sau au venituri 
mici37. În pofida acestor condiţionări dure, numărul cererilor pentru acordarea lor este în 
continuă creştere şi se află pe locul doi după cererile în care se solicită acordarea serviciilor 
de îngrigire la domiciliu. 

În anul 2010 numărul cantinelor sociale a 
crescut de 3,5 ori faţă de anul 2008, iar numă-
rul beneficiarilor – de circa 2,8 ori (vezi figura 
8.3). De menţionat că numărul acestor cereri s-a 
majorat din cauza veniturilor reduse ale vârst-
nicilor, dar şi a efectelor crizei economice glo-
bale care a contribuit la creşterea preţurilor la 
un şir de produse în ţară. În comparaţie cu anul 
2007 (de până la criză) numărul cererilor a cres-
cut cu 9,3%, iar numărul cantinelor sociale – cu 
30,3%. 

Cea mai mare parte a cantinelor se află în 
mediul rural – 58%. Acoperirea regională a can-
tinelor de ajutor social este neuniformă, cele 
mai multe fiind concentrate în regiunea Centru 
– 35,7% şi Sud (inclusiv UTA Găgăuzia) – 28,7%, 
după care urmează regiunea Nord şi municipiul 
Chişinău, cu 21,7% şi, respectiv, 14% din canti-
ne. Această distribuţie reconfirmă datele privind 

repartizarea regională a vârstnicilor aflaţi sub pragul absolut al sărăciei (vezi figura 8.4). 
O problemă importantă pentru APL reprezintă asigurarea durabilităţii serviciilor de ali-

mentare. De regulă, vârstnicii pot beneficia de serviciile cantinelor sociale doar 30 de zile 
calendaristice în trimestru, iar din cauza mijloacelor financiare insuficiente şi a posibilităţi-
lor reduse de identificare a surselor adiţionale de venituri, APL nu pot acorda aceste servi-
cii pentru o durată mai îndelungată de timp. Deoarece acest tip de servicii, în cazul în care 
nu este combinat cu alte măsuri de suport, 
nu le soluţionează problemele, vârstnicii 
solicită ajutor în mod repetat. Situaţia este 
confirmată şi de rezultatele cercetării calita-
tive, efectuate în cadrul acestui studiu.

Serviciile sociale specializate sunt acor-
date vârstnicilor în diferite tipuri de centre şi 
aziluri în cadrul comunităţii, ceea ce permite 
menţinerea vârstnicilor în mediul lor social 
şi familial. Comparativ cu anul 2003, când 
a demarat procesul de dezinstituţionaliza-
re, numărul serviciilor sociale specializate a 
crescut de circa 4 ori, iar numărul beneficia-
rilor asistaţi – de 6,4 ori (vezi figura 8.5).

În anul 2010, la nivel naţional activau 108 
instituţii pentru prestarea serviciilor sociale 

37  Legea nr.81 din 28.02.2003 privind cantinele de ajutor social şi Regulamentul-tip cu privire la funcţionarea cantinelor de 
ajutor social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1246 din 16 octombrie 2003.

”...Dacă te adresezi după servicii la primărie, 
consiliul local, este … fără folos… Ei refuză 
sau pur şi simplu spun ca n-au bani. La azil ca 
să nimereşti, trebuie să te înscrii la rând şi să 
aştepţi mult timp, pentru că locuri nu sunt. 
Bine că există această cantină, unde pot să 
vin şi să iau o masă caldă..., dar am auzit că 
se va închide, banii s-au terminat...”

FG_Donduşeni, Nicolai, 82 ani,  
solitar, mediul rural

”... sunt doar vreo 7 cantine sociale în tot ra-
ionul, unele se închid, altele se deschid. Atât 
cât putem le oferim bătrâneilor...”

Asistent social comunitar
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specializate persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi, cum ar fi: 34 centre de zi, 30 centre mixte, 
29 aziluri comunitare, 7 centre de reabilitare medico-sociale şi 2 servicii de plasament tempo-
rar. Numărul beneficiarilor vârstnici asistaţi în cadrul acestor servicii a constituit 5240 de per-
soane, dintre aceştia: 43,3% au beneficiat de servicii de zi, 32,4% – servicii cu caracter mixt, 
15,5% – servicii de plasament şi 8,8% – servicii de reabilitare medico-socială (vezi figura 8.6).
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Azilurile comunitare, ca tip de serviciu specializat, practic, în egală măsură acoperă me-
diul urban (15 aziluri) şi cel rural (14,) pe când centrele de zi preponderent sunt concentra-
te în mediul urban (29) şi mai puţine în cel rural (8), deşi majoritatea populaţiei vârstnice 
din ţară locuieşte în sate.

În mare măsură această repartizare depin-
de de capacităţile APL de a crea şi menţine 
astfel de servicii, de calitatea parteneriatelor 
cu ONG-urile prestatoare de servicii şi de ca-
pacitatea lor de a găsi mijloacele necesare. 
Un rol aparte revine preferinţelor persoanelor 
vârstnice privind tipurile serviciilor solicitate, 
care variază pe medii de reşedinţă sau în func-
ţie de anotimp.

Vârstnicii din mediul urban preferă servici-
ile cu regim de zi sau mixt, aceleaşi servicii sunt 
preferate şi de vârstnicii din mediul rural, deşi 
se apelează mai des după asemenea servicii 
pe timp de vară. În perioada rece a anului, atât 
în mediul urban, cât şi cel rural, sunt în creştere 
cererile pentru serviciile de plasament în aziluri. În mediul rural această situaţie rezultă din 
posibilităţile limitate ale vârstnicilor de a se autodeservi, în lipsa membrilor mai tineri ai 
gospodăriilor care ar putea să le acorde ajutor, iar în mediul urban – prin costurile înalte la 
serviciile comunale care nu pot fi acoperite de vârstnici (vezi capitolul Venituri şi cheltuieli). 

Totodată, creşterea solicitărilor privind acordarea serviciului respectiv depinde şi de 
factori subiectivi, cum ar fi existenţa serviciilor respective în localitate şi informarea vârst-
nicilor despre ele, precum şi un grad mai mare de accesibilitate a acestor servicii, faţă de 
serviciile din sistemul instituţiilor rezidenţiale specializate.

”...Suntem bătrâni şi singuri, n-are cine avea 
grijă de noi, copii sunt plecaţi. Pensiile sunt 
mici şi nu ne ajung. La ţară e greu iarna, 
du-te şi adă o căldare de apă, scoate cenu-
şa... nu mai avem puterile celea pe care le 
aveam înainte....” 

FG_Teleneşti, Maria U., 72 ani, pensio-
nară, beneficiară a centrului comunitar

”... Centrul e cel mai potrivit pentru noi iar-
na, dar vara mai mult stăm pe la case ca 
avem de lucru....” 

FG_Teleneşti, Vera J., 68 ani, pensionară, 
beneficiară a centrului comunitar
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Cu excepţia azilurilor comunitare pentru care există normative şi linii de buget apro-
bate pentru întreţinerea lor, asigurarea durabilităţii altor servicii sociale specializate în APL 
este problematică.

Cele mai importante impedimente sunt:
•	 lipsa	fondurilor	necesare	în	bugetele	locale	pentru	prestarea	serviciilor	sociale;	
•	 lipsa	mecanismelor	ce	ar	permite	organizarea	la	nivel	local	a	colectării	şi	utilizării	mij-

loacelor necesare serviciilor sociale pentru vârstnici, din cauza întârzierii proceselor de 
descentralizare a politicii fiscale; 

•	 accesul	limitat	al	ONG-urilor	prestatoare	de	servicii	la	fondurile	publice	şi	capacitatea	
redusă a acestora de atragere a mijloacelor locale, dependenţa lor de resursele dona-
toare externe (fonduri), fapt ce condiţionează volumul, durata şi calitatea serviciilor 
prestate vârstnicilor.
Cercetările relevă că doar una din patru APL de nivelul 2 (din cele 35 raioane), dis-

pune de fonduri bugetare proprii pentru dezvoltarea serviciilor sociale38. Iar mijloacele 
sectorului non-guvernamental sunt sporadice. Donaţiile către ONG-uri sunt de zeci de ori 
mai mici, decât donaţiile pentru biserică şi cerşetori. Doar 4% din populaţia Republicii 
Moldova donează bani ONG-urilor, fapt ce vorbeşte despre un grad extrem de redus de 
credibilitate a populaţiei privind capacitatea sectorului non-guvernamental de a gestiona 
corect mijloacele colectate39.

Cercetarea calitativă, de ase-
menea, a relevat nivelul redus de 
implicare a bisericii în soluţionarea 
problemelor vârstnicilor. Nici una 
din persoanele intervievate, inclusiv 
pensionarii din toate focus grupuri-
le, nu a menţionat de sine stătător 
primirea ajutorului sau a serviciilor 
din partea bisericii locale40.

Serviciile cu specializare înaltă. 
Efectele procesului de dezinstituţi-
onalizare, demarat în anul 2003, şi 
revizuirea criteriilor de acces în sis-
temul de îngrijire rezidenţială de stat 
nu a redus semnificativ rata persoa-
nelor instituţionalizate. În anul 2010 
rata instituţionalizării s-a diminuat 
doar cu 0,8% faţă de anul 2009, iar 
faţă de anul 2003 – cu doar 0,7%. Rit-
mul lent al descreşterii poate fi expli-
cat printr-un şir de factori de natură 

obiectivă: (1) starea de sănătate precară a vârstnicilor, adesea asociată cu maladii cronice; 
(2) un grad redus de autonomie fizică personală pe fundalul dereglării relaţiilor de familie; 
(3) lipsa alternativelor de prestare a serviciilor specializate în comunitate etc. Aceşti factori 
38  Studiu asupra ONG-urilor active în domeniul social în Republica Moldova realizat de proiectul TACIS „Consolidarea societăţii 
civile”, 2006. 
39  Studiu efectuat de către Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS-INC, la comanda EveryChild Moldova. Studiul a fost efectuat 
în perioada 22 octombrie-4 decembrie 2010 în 60 de localităţi, fiind intervievate 800 de persoane; marja de eroare – 3%.
40  Ancheta nu conţine întrebări cu privire la implicarea cultelor în organizarea activităţilor ce ţin de susţinerea vârstnicilor.

”... Aici (la azil) e mai bine ca acasă. E cald, 
mâncarea se dă la timp, când ai nevoie, primeşti 
asistenţă medicală şi masaj. Din pensie plătesc 
doar 75%, iar restul îmi rămâne mie. Aceasta îmi 
convine pentru că acasă cu toată pensia nu mă 
descurcam deloc, mai ales cu aşa preţuri... 

Cred că statul ar trebui să aibă mai multă gri-
jă de bătrâni, că noi am muncit o viaţa la stat. 

De la copii n-ai ce să ceri, bine fac că pleacă. 
Ce le-a dat până acum statul...” 

FG_ Cimişlia, Efim R., 80 ani, pensionar, azil

”...Ca să ajung la acest azil am stat mult la rând, 
pentru că nu erau locuri. Dar ce sa fac, copiii tră-
iesc la oraş, acasă vin rar, aşa că n-are cine îngriji 
de mine. Cred că statul ar trebui să aibă grijă de 
mine, că doar am muncit o viaţă, şi medalii am...” 

FG _pa_Comrat, Nicolae M., 72 ani,  
pensionar, beneficiar azil
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menţin interesul vârstnicilor pentru 
serviciile rezidenţiale. În anul 2010, 
în cele 6 instituţii rezidenţiale din 
subordinea MMPSF, au fost plasate 
2091 de persoane, dintre care vârst-
nicii şi persoanele cu dizabilităţi 
fizice au reprezentat circa 20%, iar 
80% – persoane cu afecţiuni psiho-
neurologice. 

În afară de factorii obiectivi care 
argumentează necesitatea în servi-
ciile de îngrijire rezidenţială, există 
şi factori de natură subiectivă, cum 
ar fi: instituţiile rezidenţiale au mai 
multe posibilităţi de deservire a 
vârstnicilor, existenţa stereotipuri-
lor preconcepute ale vârstnicilor că 
statul este obligat să preia, în locul rudelor, grija de vârstnici (vezi capitolul Persoanele în 
vârstă şi familia). 

În afara serviciilor de tip rezidenţial, serviciile de specializare înaltă le oferă vârstnicilor 
şi posibilitatea de reabilitare şi tratament balneo-sanatorial în cele două Centre republica-
ne de recuperare pentru invalizi şi pensionari din subordinea MMPSF. 

La cererea solicitantului, dreptul la serviciul dat se determină de către subdiviziunile 
teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a familiei, în urma evaluării necesităţilor lui, con-
firmate prin ancheta socială şi alte acte constatatoare41. Perioada de reabilitare medicală 
este de 21 zile calendaristice, în anul 2010 de aceste servicii au beneficiat 8791 de persoa-
ne vârstnice şi cu dizabilităţi.

Calitatea serviciilor sociale diferă de la o instituţie ce prestează servicii la alta, deoa-
rece deocamdată nu sunt aprobate standardele minime de calitate pentru serviciile pre-
state persoanelor vârstnice şi cu dizabilităţi. Astfel de standarde sunt în cazul serviciilor de 
îngrijire a copiilor în situaţii de risc. 

Prin urmare, unii prestatori de servicii au preluat sau au adaptat normele privind stan-
dardele minime de calitate stabilite pentru instituţiile rezidenţiale. Însă aceste norme nu 
sunt întru totul aplicabile serviciilor sociale prestate în comunitate (sat/comună). Alţi pre-
statori au preluat standardele de calitate recomandate de donatori.

Standardizarea calităţii serviciilor oferite vârstnicilor, inclusiv dezvoltarea mecanismelor 
de monitorizare a calităţii lor, este unul dintre obiectivele prioritare în activitatea MMPSF. 
Pe parcursul ultimilor ani au fost dezvoltate 6 seturi de standarde minime de calitate, 
ghiduri de implementare ale acestora, precum şi indicatorii de monitorizare, însă această 
activitate nu este încheiată. 

Percepţiile vârstnicilor privind calitatea serviciilor sociale prestate constituie un factor 
ce predetermină cererea la serviciile respective.

Datele obţinute î n urma cercetării privind excluderea socială a populaţiei arată că, în 
lipsa unor criterii de comparabilitate (cu excepţia sistemului rezidenţial de stat), vârstnicii 
de cele mai multe ori apreciază calitatea serviciilor sociale oferite în comunitate ca medie 
sau se abţin de a răspunde la aceste întrebări. 

41  Ordinul nr.32 din 09.06.2003 al Ministrului muncii şi protecţiei sociale privind aprobarea Regulamentului cu privire la evidenţa 
şi distribuirea biletelor de reabilitare medicală persoanelor în vârstă şi cu dizabilităţi.

… am patru feciori. Unul este la lucru în Mos-
cova, trei – în Italia. Nu cred să mai vină, dar ce 
să facă aici: de lucru nu-i, în sat glod şi întuneric, 
n-ai unde te duce. Eu aş vrea măcar unul să se în-
toarcă, dar nu cred să fie. Ei demult sunt acolo, de 
vreo 5 ani, s-au deprins cu locul. Eu nici pe cei 2 
nepoţi nu i-am văzut. Cum pot, mai trebăluiesc – 
la purcel, la găini – toată ziua în picioare. La deal 
nu pot să mai lucrez, tot pe-acasă. Am mult de 
lucru de când baba a murit de rac (cancer). Slavă 
Domnului, am fost la Centru (centru de reabilita-
re socială), dar ce voi face în viitor – nu ştiu. M-aş 
duce la casa de bătrâni (azil), dar rândul e mare în 
raion, cum voi trece iarna – nu ştiu...

(FG_Teleneşti; Vasile P., 73 ani, mediul rural).
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Astfel, 43,2% dintre persoanele în vârstă de 50-64 ani şi peste consideră că serviciile so-
ciale oferite vârstnicilor sunt de calitate medie, iar 33,7% nu sunt siguri dacă acestea sunt 
calitative. Doar, 11,3% dintre respondenţi au apreciat calitatea serviciilor ca fiind foarte 
bună (vezi figura 8.7) 
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Figura 8.7. Opiniile respondenţilor privind nivelul de satisfacţie cu calitatea  
serviciilor sociale prestate, pe grupe de vârstă, 2009, %

Viziunile persoanelor privind calita tea serviciilor oferite diferă pe medii de reşedinţă, 
sexe şi vârsta persoanelor. Ponderea persoanelor care califică serviciile ca fiind satisfăcă-
toare este mai mare în mediul rural (cu 9,4%), decât în mediul urban. Totodată, vârstnicii 
din mediul rural sunt mai puţin critici la aprecierea pozitivă sau negativă a calităţii servici-
ilor. Ponderea vârstnicilor din mediul rural care apreciază calitatea serviciilor sociale drept 
nesatisfăcătoare este cu 4,5% mai mică şi cu 2,6% mai mare în cazul în care serviciile sunt 
apreciate pozitiv, comparativ cu mediul urban.
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Aceasta poate fi explicat prin faptul că în oraşe este mai dezvoltată infrastructura so-
cială, există o concentrate mai mare a diferitor tipuri de servicii ce le asigură beneficiarilor 
mai multe posibilităţi de alegere şi de fluctuaţie a vârstnicilor între prestatori, pe când în 
mediul rural oportunităţile sunt mult mai limitate.

Aprecierea calităţii serviciilor prestate prin prisma de gen relevă că femeile sunt mai 
critice decât bărbaţii, acestea apreciază calitatea serviciilor drept satisfăcătoare în 45,2% 
de cazuri, nesatisfăcătoare în 12,4% şi foarte bună în 11,9%. Bărbaţii, însă, se abţin mai 
mult să-şi exprime atitudinea faţă de calitatea serviciilor prestate, ponderea lor fiind de 
37,9%, sau cu 7,4% mai mult decât femeile (vezi figura 8.8).

Prestaţiile de asistenţă socială
Actualul sistemul de prestaţii de asistenţă socială în Republica Moldova este format 

din 18 tipuri: compensaţii, alocaţii, indemnizaţii şi ajutoare etc., care sunt reglementate 
prin diferite acte legislative şi normative. Eligibilitatea pentru aceste plăţi se bazează pe 
atribuirea vârstnicilor la una din categorii, sau pe principii categorial-compensatorii şi 
doar în cazul a 3 tipuri de plăţi sunt aplicate principiile de testare a veniturilor42.

Programele de asistenţă socială a vârstnicilor sunt mai mult direcţionate spre acorda-
rea susţinerii veteranilor şi invalizilor de război, precum şi văduvelor acestora (numărul lor 
se reduce anual). Aceste categorii de persoane concomitent cu pensia beneficiază şi de o 
serie de plăţi cu caracter compensator (11 tipuri)43. 

Pensionarii care nu au dreptul la indemnizaţii şi ajutoare primesc doar pensia pentru 
limită de vârstă, rata de înlocuire în anul 2010 fiind 28,2%, care a acoperit doar 70,6% din 
minimul de existenţă pentru pensionari44 (vezi tabelele 8.15 şi 8.16).
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Sursa: BNS, CNAS, BS.

42  Indemnizaţiile pentru îngrijirea copiilor în vârstă de 1,5/3 ani; Ajutoarele materiale din cadrul Fondul Republican de Susţinere 
Socială a Populaţiei şi Ajutorul social, noua prestaţie pentru sărăcie, introdusă în anul 2008.
43  EC DGMPL (2010). Social Protection and Social Inclusion in the Republic of Moldova.
44  BNS (2011). Banca de date.
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Din analiza datelor statistice reiese că prestaţiilor de asigurări sociale (pensiilor) le re-
vine un rol important în formarea veniturilor gospodăriilor cu vârstnici (26,8% din venitul 
disponibil al gospodăriei), iar prestaţiile de asistenţă socială deţin un rol secundar, repre-
zentând doar 0,4% (vezi tabelul 8.17). Însă, este important să menţionăm că în anul 2009 
numai 3,1% din vârstnici au fost eligibili pentru prestaţia de ajutor social, având un rol 
important în formarea veniturilor gospodăriilor cu copii şi persoanelor angajate pe cont 
propriu în agricultură45.

În mare parte această situaţie se explică prin discrepanţele semnificative între mărimea 
medie a pensiei pentru limită de vârstă, veniturile adiţionale pe care le obţin vârstnicii din 
agricultură şi mărimea venitului lunar minim garantat de stat (VLMG), care în anul 2010 a 
constituit doar 530 lei46 (vezi figura 8.9).

Astfel, vârstnicii din Republica Moldova se confruntă cu probleme serioase la acumu-
larea şi redistribuirea mijloacelor financiare, ceea ce nu le permite un trai decent, fiind 
nevoiţi să solicite ajutoare materiale şi servicii sociale suplimentare. 

Prezentul studiu, dar şi alte cercetări, confirmă faptul că în Republica Moldova sunt 
necesare măsuri pentru creşterea pensiilor, care sunt cu mult mai mici decât în alte state 
europene (potrivit normelor minime de securitate socială, rata de înlocuire trebuie să fie 
de cel puţin 44%47) şi a mărimii prestaţiilor de asistenţă socială, care sunt sub nivelul pra-
gului sărăciei/minimului de existenţă48.

SINTEZA CAPITOLULUI 8
•	 În	Republica	Moldova,	în	ansamblu,	dar	şi	la	nivelul	percepţiilor	individuale,	demon-

strează un grad înalt al aşteptărilor paternaliste, când statul este considerat responsa-
bil pentru prestarea serviciilor sociale. Dacă în statele economic dezvoltate asemenea 
aşteptări ale populaţiei au avut loc pe fundalul creşterii economice, în Republica Mol-
dova abordarea problemelor vizând eficientizarea măsurilor de susţinere şi de oferire 
a ajutorului social populaţiei vârstnice din mijloacele publice are loc în condiţiile unui 
declin economic, fapt ce impune raţionalizarea resurselor şi perfectarea metodelor de 
administrare a sferei sociale.

•	 Deşi	 în	ultimul	deceniu	serviciile	şi	ajutorul	acordat	vârstnicilor	de	către	stat	sunt	 în	
creştere, sistemul public nu reuşeşte să răspundă necesităţilor crescânde ale populaţi-
ei în curs de îmbătrânire. Având în vedere tendinţele demografice şi creşterea continuă 
a numărului şi a ponderii vârstnicilor în structura populaţiei, în scopul reducerii în viitor 
a presiunii asupra fondurilor sociale publice, se impune dezvoltarea serviciilor de alter-
nativă privind îngrijirea vârstnicilor la domiciliu, inclusiv cu caracter privat, dar şi o mai 
mare implicare a membrilor familiei, în special în familiile migranţilor.

•	 Deşi	majoritatea	serviciilor	sociale	acordate	de	APL	au	o	importanţă	vitală	pentru	be-
neficiari, din cauza perioadei limitate de timp pentru care se acordă, precum şi din 
lipsa mijloacelor suplimentare pentru acordarea unui spectru mai larg de servicii, ele 
nu contribuie la schimbarea de facto a situaţiei vârstnicilor, menţinând starea de de-
pendenţa a lor de sistem.

45  MMPSF (2010). Raport Social Anual 2009. Impactul prestaţiilor sociale asupra sărăciei şi excluziunii sociale.
46  Legea bugetului de stat pentru anul 2010, nr. 133 din 23.12.2009.
47  Convenţia OIM nr. 102/1952 privind normele minime de securitate socială.
48  ONU (2011). Observaţiile finale ale Comitetului pentru Drepturile Economice, Sociale şi Culturale asupra celui de-al doilea 
raport periodic al Republicii Moldova referitor la implementarea Pactului Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale 
şi Culturale (E/C.12/MDA/2). http://www.mpsfc.gov.md/file/rapoarte/consiliul_economic_social_ro.pdf
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•	 În	scopul	prevenirii	problemelor	sociale,	sunt	necesare	măsuri	de	integrare	mai	acti-
vă a comunităţii locale în soluţionarea problemelor vârstnicilor, creşterea rolului APL 
în formarea reţelelor sociale de monitorizare şi de acordare a ajutorului persoanelor 
vârstnice, în special la vârste înaintate, care locuiesc singuri, vârstnicilor solitari din me-
diul rural etc.

•	 Calificarea	 insuficientă	 a	 asistenţilor	 şi	 a	 lucrătorilor	 sociali	 reduce	 accesibilitatea	 şi	
calita tea serviciilor prestate. Deşi cercetarea calitativă a demonstrat un nivel relativ 
înalt de satisfacţie a beneficiarilor faţă de calitatea serviciilor oferite, prestatorii de ser-
vicii solicită instruiri periodice pentru îmbunătăţirea nivelului deservirii sociale.

•	 Formarea	profesională	şi	motivarea	lucrătorilor	din	domeniul	social	şi	medical	va	per-
mite o mai bună susţinere şi consultare a populaţiei vârstnice în probleme ce ţin de 
modul sănătos de viaţă şi creşterea capacităţilor de autodeservire. 

•	 Standardizarea	calităţii	serviciilor	sociale	prestate	reprezintă	o	altă	problemă	actuală	
pentru sistemul de asistenţă socială. Lucrătorii şi asistenţii sociali în cadrul cercetării 
calitative au menţionat necesitatea stabilirii unor standarde clare privind volumul şi 
calitatea serviciilor. 

•	 Deoarece	serviciile	se	prestează	după	principiul	cererii	(solicitării),	este	dificilă	estima-
rea eficienţei lor, deoarece nu se ştie care este ponderea beneficiarilor raportată la nu-
mărul total al persoanelor care au nevoie de sprijin.

•	 S-a	constatat	un	nivel	redus	de	implicare	a	societăţii	civile	în	soluţionarea	problemelor	
vârstnicilor. Dezvoltarea reţelelor sociale de susţinere a vârstnicilor, inclusiv cu partici-
parea lor directă, urmează să devină un imperativ pentru politicile în domeniu. Măsu-
rile de motivare a activităţii sociale urmează să ţină cont de necesitatea depăşirii nive-
lului scăzut de auto-organizare a populaţiei, inclusiv a vârstnicilor, lipsa experienţei în 
activitatea de voluntariat etc.

•	 Activităţile ONG, în mare parte, poartă un caracter sporadic, sunt limitate în timp, de-
pind de obiectivele organizaţiilor donatoare şi sunt efectuate în limita surselor alocate.

•	 Şcoala	este	una	din	principalele	instituţii	ce	asigură	instruirea	şi	transmiterea	valorilor	
către generaţiile noi. Există mai multe exemple pozitive de practici şi activităţi comune 
a diferitor generaţii în cadrul şcolii. Este important de a spori rolul şcolii la dezvoltarea 
reţelelor sociale de susţinere a vârstnicilor, o contribuţie valoroasă în acest sens pot 
oferi cadrele didactice în vârstă, implicate în procesul educaţional. 
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PROBLEMA ÎMBĂTRÂNIRII ÎN MASS-MEDIA

Capitolul

9
MIPAA a determinat importanţa deosebită a mass-media în formarea atitudinii po-

zitive faţă de vârstnici şi conştientizarea importanţei lor pentru societate. În toată 
istoria omenirii, recunoaşterea autorităţii, înţelepciunii şi demnităţii, acumulate 

pe parcursul experienţei de viaţă, era un simplu criteriu de manifestare a respectului faţă 
de persoanele vârstnice.

Pentru contribuţia lor la dezvoltarea socială persoanele în etate urmează să se bucure 
de atitudine pozitivă, iar atitudinea negativă urmează să fie eradicată. De asemenea, este 
necesar să subliniem contribuţia pozitivă a generaţiilor mai în vârstă active, sănătoase şi 
productive, începând cu îngrijirea în familie şi încheind cu activităţile antreprenoriale şi 
munca voluntară în comunitate.

Totodată, trebuie să recunoaştem că vârstnicii reprezintă o categorie deosebită de oa-
meni cu necesităţi, interese şi preferinţe specifice. Guvernul, lucrătorii din domeniul ser-
viciilor sociale, medicale etc., societatea în general, trebuie să ţină cont de opiniile vârst-
nicilor privind modalitatea constructivă de informare şi prestare a serviciilor. Prin urmare, 
sarcina este dublă:

a) de a informa şi educa întreaga societate în scopul oferirii mai multor posibilităţi de 
integrare plenară socială şi economică a vârstnicilor,

b) de a asigura necesităţile specifice persoanelor vârstnice prin informarea lor multila-
terală despre drepturile, tipurile şi posibilităţile serviciilor oferite pentru ei.

Radioul, televiziunea şi agenţiile de presă sunt parteneri importanţi care pot schimba 
percepţia societăţii despre persoanele în etate, contribui la sensibilizarea problemelor lor, 
informa aceste persoane cu privire la strategiile şi programele Guvernului care îi vizează, 
asigura respectarea drepturilor vârstnicilor, după cum este stipulat în angajamentele 
MIPAA.

Mesajele privind situaţia vârstni-
cilor pot fi transmise societăţii prin 
diferite metode: acţiuni speciale des-
tinate persoanelor în etate, diverse 
campanii de îmbunătăţire a imaginii 
persoanelor în etate. Cea mai eficien-
tă metodă, însă, este activitatea siste-
matică prin intermediul mass-media. 

În mare măsură eficienţa activită-
ţilor depinde de existenţa la ministere 
şi departamente, responsabile de so-
luţionarea problemelor persoanelor 
în etate, a strategiilor de comunicare, 
precum şi de politicile editoriale ale 
organelor mediatice. 

Serviciul de presă al Ministerului Muncii, Pro-
tecţiei Sociale şi Familiei are scopul de a contribui la 
asigurarea comunicării eficiente a autorităţii cu soci-
etatea, în general, şi mass-media, în special, prin:
•	 informarea	continuă	a	societăţii	despre	activita-

tea ministerului în scopul susţinerii transparen-
ţei instituţiei în mass-media;

•	 promovarea	iniţiativelor	şi	politicilor,	 lansate	 în	
conformitate cu priorităţile documentelor stra-
tegice naţionale şi sectoriale aprobate;

•	 consultarea	 conducerii	 şi	 a	 angajaţilor	 privind	
menţinerea bunelor relaţii cu mass-media;

•	 cunoaşterea	atitudinii	publicului	pentru	 luarea	
deciziilor corecte, precum şi a înţelegerii mai 
bune de către public a specificului activităţii au-
torităţii.
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Majoritatea ministerelor şi autorităţilor publice centrale din Republica Moldova, potri-
vit organigramei, dispun de un serviciu de presă şi au elaborate strategii de comunicare, 
prin care asigură informarea populaţiei, atât despre activitatea nemijlocită a ministerului, 
cât şi despre principalele direcţii ale politicilor realizate în stat. Potrivit planurilor de ac-
tivitate, prin serviciile de presă se informează populaţia, precum şi se întreprind acţiuni 
comune cu alte structuri.

Spre exemplu, serviciul de presă al MMPSF colaborează în activitatea sa cu alte mij-
loace mass-media, sectorul non-guvernamental, promovează diferite mesaje, rapoarte, 
materiale analitice şi informaţionale. Frecvent sunt desfăşurate conferinţe de presă şi 
brie finguri consacrate zilelor tematice: „1 octombrie – Ziua persoanelor în etate” sau „Ziua 
bunicuţelor”49. De asemenea, sunt desfăşurate diferite campanii cu genericul „Cineva se 
gândeşte la tine”, „Familia fericită – familia unită”; „Ce este mai bun - copiilor”; „Opriţi vio-
lenţa!”, „Pentru cei mai în vârstă – mai multă grijă!” ş.a. Un şir de alte manifestări tematice 
au fost organizate şi de Ministerul Sănătăţii, alte ministere şi departamente. 

Randamentul activităţilor realizate depinde, însă, de gradul de interacţiune a ministe-
relor cu mass-media, de implicarea presei, de politica editorială existentă şi promovată de 
instituţie în raport cu populaţia în general, şi cu vârstnicii în particular. De asemenea, un 
mare rol are şi determinarea publicului-ţintă pentru care activează instituţiile media.

Pentru un stabili un dialog interactiv 
al autorităţilor publice cu persoanele în 
etate, este important să cunoască în ce 
măsură şi ce mijloace mass-media sunt 
accesibile pentru vârstnici, care sunt pre-
ferinţele acestora în funcţie de vârstă.

În anul 2011, Institutul de Marketing 
şi Sondaje IMAS-INC Chişinău a efectu-
at cercetarea MediaMas50, la solicitarea 
Centrului pentru Jurnalism Independent. Astfel, s-a măsurat audienţa canalelor TV51, a 
posturilor de radio şi a publicaţiilor din Republica Moldova, la nivel naţional.

Eşantionul a cuprins 1735 persoane, din care 42,2% în mediul urban şi 57,8% – în cel 
rural, 47,0% – bărbaţi, 53,0% – femei, 44,9% – activi din punct de vedere economic şi 
54,1% – economic inactivi. Respondenţii au reprezentat patru grupe de vârstă: 19-29 ani, 
30-44 ani, 44-59 ani şi 60 ani şi peste. 

Datele studiului oferă informaţii generalizate despre măsurarea audienţei celor mai 
cunoscute 30 posturi TV, 27 posturi Radio şi 27 ziare. În afară de aceasta, Studiul prezintă 
informaţii despre profilul sau caracteristicile sociodemografice ale publicului/ascultătorilor/
cititorilor pentru fiecare din mass-media studiată.

Asemenea informaţii, având în vedere capacităţile şi specificul fiecărei instituţii media, 
oferă autorităţilor publice mai multe posibilităţi optime de informare şi sensibilizare a opi-
niei publice, dar şi de îmbunătăţire a comunicării între autorităţi şi populaţie pe diferite 
probleme, inclusiv privind problemele îmbătrânirii populaţiei. 

49  Sărbătoarea recunoaşte meritul şi rolul extraordinar de mare al bunicuţelor în educaţia viitoarelor generaţii, în transmiterea 
tradiţiilor şi educaţia tineretului în spirit de respect faţă de valorile naţionale. Se sărbătoreşte la propunerea MMPSF din anul 
2007, în ultima săptămână a lunii septembrie. 
50  „Studiul naţional de audienţă TV, Radio şi presa scrisă din Republica Moldova” a fost realizat în luna martie 2011. Raportul 
integral este accesibil pe pagina web a Centrului pentru Jurnalism Independent (http://www.ijc.md/index.php?option=com_co
ntent&task=view&id=323&Itemid=117).
51  Măsurarea audienţei posturilor TV s-a realizat în baza metodei de rememorare a audienţei din ziua precedentă (Day After Recall).

La situaţia de la 1 ianuarie 2011, în Republica 
Moldova dispuneau de licenţe de activitate 280 
companii radio şi TV, dintre care 52 posturi radio, 
193 canale TV, inclusiv 155 prin cablu etc. Presa a 
fost reprezentată prin 48 publicaţii şi 13 agenţii.

Sursa. http://ijc.md/Publicatii/mlu/legislatie/ 
codul_audiovizialului.pdf
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Prezentăm date selective referitor la profilul celor mai cunoscute 5 posturi TV, 4 posturi 
de Radio şi 10 ziare, cu excepţia ediţiilor Makler (anunţuri de realizare a mărfurilor/servi-
ciilor) şi Антена (Programele Radio-TV), care în cadrul Studiului au fost menţionate drept 
cele mai audiate.

Auditoriul posturilor de televiziune. Potrivit indicatorilor de audienţă la nivel naţio-
nal, cele mai audiate sunt posturile: Prime52 (50,1%), Moldova 1 (36,0%), NIT53 (20,8%), Pro 
TV Chişinău (19,9%). Deoarece indicatorii de audienţă pentru alte posturi televizate sunt 
mult mai mici, în special în mediul rural, din totalitatea respondenţilor ne vom opri doar la 
examinarea profilului persoanelor care au menţionat posturile TV respective, dar şi postul 
Publica TV (7,1%), care este relativ ”tânăr” pentru Republica Moldova, însă deja se bucură 
de popularitate printre telespectatorii de toate vârstele.

De remarcat că ponderea femeilor în totalul telespectatorilor este mai mare faţă de cea 
a bărbaţilor, la fel ca şi ponderea telespectatorilor din oraşe este mai mare comparativ cu 
telespectatorii din sate.

Tabelul 9.1. Profilul auditoriului posturilor de televiziune Prime, Moldova 1, NIT, Pro TV şi Publica în PT AQR54, pe medii 
de reşedinţă, sexe, nivel de instruire şi limba vorbită în familie, 2011, %55

Postul de 
televiziune

Mediu de 
reşedinţă Sex Nivel de studii Limbă vorbită în 

familie55

urban rural bărbaţi femei scăzut mediu înalt rom./mold. alte 
limbi

Prime 9,1 11,8 11,3 13,6 10,9 12,8 12,8 12,9 11,3
Moldova 1 2,0 5,4 7,0 8,9 9,9 7,9 4,6 8,6 4,9
NIT 2,7 5,0 4,2 3,9 1,9 4,9 2,6 3,0 6,9
Pro TV 7,1 3,9 3,7 0,9 3,5 5,7 4,5 1,8
Publica 1,5 1, 1 1,1 0,1 0,9 2,3 1,3 0,7

Sursa: Date selective din cercetarea IMAS, 2011.

Nivelul de instruire al telespectatorilor influenţează în mare măsură preferinţele lor 
faţă de unul sau mai multe posturi de televiziune. Drept exemplu, în auditoriul posturilor 
Prime, Pro TV şi Publica este mai mare ponderea persoanelor cu nivel înalt de educaţie, 
mai puţini fiind cei cu nivel scăzut de educaţie, iar la Moldova 1 şi NIT situaţia este inversă 
(vezi tabelul 9.1). 

Tabelul 9.2. Auditoriul posturilor de televiziune Prime, Moldova 1, NIT, Pro TV  
şi Publica în PT AQR, pe grupe de vârstă, 2011, %

Postul de televiziune 15-29 ani 30-44 ani 45-59 ani 60+ ani

Total în PT AQR 46,4 50,7 53,5 42,4
Moldova 1 4,0 6,4 9,8 13,3
NIT 3,1 4,1 5,0 4,1
Prime 10,0 12,4 16,0 12,3
PRO TV Chişinău 4,2 4,1 4,2 1,9
Publika TV 0,7 1,3 1,3 1,4

52  Activează în baza canalului ОРТ al Federaţiei Ruse, retransmis în Republica Moldova.
53  Prin decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din 5 aprilie 2012, licenţa postului NIT a fost retrasă (http://cca.md/).
54  Average Quarter Rating (AQR) reprezintă procentul din populaţie care vizionează un anumit post TV într-un „sfert de oră” me-
diu. Prime Time (PT) reprezintă intervalul orar în care posturile TV se bucură de o audienţă maximă. Impactul mesajelor publicitare 
difuzate în acest interval de timp este cel mai ridicat. Pentru emisiunile TV orele de vârf sunt între 19:00-22:59 – cu unele variaţii.
55 Nu toţi respondenţii au dorit să declare limba vorbită, aici existând o marjă de eroare mai mare, comparativ cu restul datelor
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Profilul auditoriului posturilor de televiziune este foarte diferit în funcţie de grupa de 
vârstă. Ponderea persoanelor în vârstă de 60 ani şi peste este mai mare în auditoriul postu-
lui Moldova 1 şi Prime, în vârstă de 45-59 ani şi 30-44 ani – Prime и Moldova 1, iar în vârstă 
de 15-29 ani – Prime şi PRO TV Chişinău (vezi tabelul 9.2).

Auditoriul posturilor de radio. Din posturile de radio din Republica Moldova de o 
mai mare audienţă în AQR se bucură Radio Noroc (14,8%), Radio Moldova (10,7%), Русское 
Радио (8,6%) şi Radio Hit FM (7,7%). 

La fel ca şi în auditoriul canalelor televizate, ponderea femeilor printre ascultătorii pos-
turilor radio este mai mare, decât a bărbaţilor. Auditoriul pentru fiecare post de radio dife-
ră substanţial după vârsta ascultătorilor. Astfel, la vârsta de 60 ani şi peste cele mai audiate 
sunt posturile de radio Moldova şi Noroc, pe când pentru alte grupe de vârstă – Radio 
Noroc şi Русское Радио (vezi tabelul 9.3).

Tabelul 9.3. Auditoriul posturilor Radio Noroc, Radio Moldova, Русскоe Радио  
şi Radio Hit FM pe grupe de vârstă, 2011, %5657

Postul de radio DR56 MS57
60+ ani 45-59 ani 30-44 ani 15-29 ani

DR MS DR MS DR MS DR MS

Radio Noroc 14,8 19,9 14,3 22,5 15,1 23,5 18,0 20,9 12,1 15,5
Radio Moldova 10,7 14,4 23,4 36,0 9,8 14,9 10,7 12,3 5,3 6,7
Русское Радио 8,6 11,5 2,9 4,8 9,8 14,7 11,5 13,5 8,2 10,6
Radio Hit FM 7,7 10,3 0,0 0,0 1,1 2,0 1,5 1,6 6,5 8,4

Presa scrisă. Cel mai des anume presa scrisă reprezintă o sursă importantă de infor-
maţie pentru cetăţeni, în special în cazurile în care, suplimentar la materialele cu caracter 
informaţional, dispune de rubrici sociale, aduce la cunoştinţa cititorilor schimbările curen-
te din legislaţie, tipurile noi de servicii sociale şi medicale care se prestează populaţiei, ex-
plică modul de calculare şi de plată a prestaţiilor sociale oferite de stat etc. Suplimentar la 
aceasta, persoana în vârstă poate păstra informaţia interesantă pentru viitor. Contingentul 
cititorilor unor ziare în mare măsură depinde de tradiţiile şi cultura lecturii, ”(re)cunoaşte-
rea” denumirii ziarului, limbii în care se publică materialele, alţi factori. 

Pe parcursul cercetării, respondenţii au menţionat drept cele mai notorii58 ziare din 
ţară: Комсомольская правда (63,5%), Аргументы и факты (50%), Коммунист (42,0%), 
Săptămâna (41,1%), Timpul (40,2%), Moldova Suverană (39,8%), Flux (36,0%), Труд (33,0%), 
Jurnal de Chişinău (32,5%) şi Независимая Молдова (26,7%). 

Profilul cititorilor pentru fiecare ziar în parte se deosebeşte substanţial după vârstă, 
nivel de studii, limba în care se vorbeşte în familie etc. (vezi tabelul 9.4).

Printre persoanele în vârstă de 60 ani şi peste cele mai populare ziare sunt 
“Комсомольская правда” (57%), “Коммунист” (50%), “Moldova Suverană” (43%), 
“Аргументы и факты” (39%) şi “Труд” (33%). 

Diferenţele cele mai substanţiale în profilul cititorilor pe publicaţii, sunt după nive-
lul de instruire şi limba vorbită. Spre exemplu, 45% din persoanele care au indicat ziarul 
“Коммунист” sunt vorbitori de limba română/moldovenească şi 33% – vorbitori de altă 
limbă. Dintre cei care au menţionat ziarul ”Moldova Suverană” – 47% sunt vorbitori de 

56 DR (Daily Reach) prezintă numărul sau procentul persoanelor, care au ascultat într-o zi cel puţin 15 minute un post de radio.
57 MS (Market Share) reprezintă procentul din ascultători care revine fiecărui post de radio.
58 Notorietate a mărcii reprezintă gradul de recunoaştere/ popularitate a unei mărci în rândul publicului (clienţii potenţiali, su-
biecţii unei cercetări prin sondaj etc.), expresie a renumelui sau celebrităţii sale. Acest indicator se exprimă sub formă de procent 
din populaţia totală care recunoaşte ziarul respectiv.
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limbă română/moldovenească şi, respectiv, 17% – de alte limbi. Ziarul ”Timpul” a fost re-
cunoscut de 49% vorbitori de limbă română/moldovenească şi doar de 11% din cei ce 
vorbesc în altă limbă.

Tabelul 9.4. Profilul cititorilor presei scrise (ziare) pe grupe de vârstă,  
nivel de instruire, limba care se vorbeşte în familie, 2011, %

Ziarul
Sex Vârsta (ani) Nivel de instruire Limba vorbită în 

familie

bărb. fem. 15-29 
ani

30-44 
ani

45-59 
ani

60+ 
ani scăzut mediu înalt rom./

mold.
Alte 

limbi

Комсомольская 
правда

66,1 61,1 60 69 66,6 57,1 57,4 64,3 67,5 64,2 61,2

Аргументы и 
факты 

51,4 48,8 44 57,9 57,4 38,8 36,1 52,1 56,5 50 50,4

Коммунист 40,8 43 34,2 42,8 45,7 50,3 50,6 41,7 36,3 44,9 32,6
Săptămâna 39,1 43,7 43,5 43 46,7 27,8 43,4 42,7 36,7 51,8 10,7
Timpul 38,9 41,4 43 39,9 42,7 31,3 37,9 39,3 45,9 49 13,2
Moldova  
Suverană

38,6 40,4 28,6 44 47,2 42,6 39,8 39,6 41,1 47,1 16,7

Flux 33 38,6 36,5 39,5 41,5 21,3 32,7 36,2 40 43,7 12,4
Труд 32,1 33,8 22,4 37,8 41,9 32,5 26,9 33,2 38,2 33,5 31,1
Jurnal de  
Chişinău

30 34,7 34,2 35,9 34,6 20,9 27,7 32,9 38,6 40 10,4

Независимая 
Молдова

27,4 26,1 18,8 32,4 32,8 24,3 14,6 28,6 31,2 26,2 29

Interviurile aprofundate cu reprezentanţii mass-media, realizate în cadrul cercetării 
calitative au evidenţiat un şir de aspecte ce ţin de atitudinea presei faţă de problema îm-
bătrânirii şi poziţia vârstnicilor în societate. 

Ziariştii au remarcat un şir de aspecte problematice, soluţionarea cărora ar contribui la 
o mai mare implicare a presei în reflectarea problemelor îmbătrânirii.

Astfel, mass-media nu are un concept unic asupra fenomenului de îmbătrânire în ge-
neral, nici asupra faptului cine poate fi inclus în categoria persoanelor în vârstă. Persistă 
multe mituri sociale, percepţii greşite şi chiar erori în privinţa persoanelor în etate. Mai 
mulţi reprezentaţi mass-media nu deosebesc şi nu înţeleg diferenţele între grupele de 
vârstă în structura populaţiei. Mai des ziariştii percep vârstnicii drept un grup omogen de 
persoane, nu se înţeleg particularităţile îmbătrânirii în aspect de gen, pe medii de reşedin-
ţă (urban şi rural), influenţa care o au asupra proceselor de îmbătrânire sănătatea şi nivelul 
de instruire al persoanei etc.

Chiar dacă vârstnicii se deosebesc după nivelul de instruire (printre ei sunt şi aca-
demicieni, dar şi persoane fără studii), statutul familial (căsătoriţi-celibatari), statutul 
profesional ş.a., abordările mass-media vizând problemele îmbătrânirii sunt unilaterale. 
Cunoaşterea particularităţilor respective este decisivă pentru determinarea grupelor-ţin-
tă, ajută la o reflectare mai obiectivă a problemelor şi la prezentarea informaţiei cât mai 
complete.

În materialele mass-media se observă o polarizare în prezentarea persoanelor în etate: 
pe de o parte ca persoane cu handicap, bolnave etc., care necesită îngrijire şi cheltuieli, 
sau dimpotrivă, puternici şi blânzi. Astfel, se exclude multitudinea aspectelor şi deose-
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birilor ce ţin de particularităţile de vârstă, în special în rândul persoanelor de la 50 ani la 
85 ani. Mass-media descrie “bătrânii”, ”moşii” şi ”veteranii” în context negativ: sărăcie, vio-
lenţă, aspecte criminale (omorul vârstnicilor săvârşit de minori, de membrii familiei ş.a.). 
Denumirea sarcastică sau umilitoare a unor articole: „Вот тебе, бабушка, и компенсация”, 
„Bătrâneţe – piatră grea”, ”Şase ani de puşcărie pentru omorul mamei”, „Moşnegăritul sau 
Blasfemie în Piaţa Marii Adunări Naţionale”, “Protest în faţa clădirii Guvernului – pensionarii 
încearcă să vândă miniştrilor lucrurile lor” ş.a. sporeşte percepţia negativă a îmbătrânirii de 
către întreaga societate, dar şi influenţează comportamentul vârstnicilor, se autoizolează, 
coniderând că nu sunt necesari societăţii. Reflectarea unilaterală a necesităţilor persoa-
nelor în etate, fără a menţiona contribuţia lor la dezvoltarea societăţii, faptul că rezultatul 
muncii lor este folosit de generaţiile de astăzi, de asemenea, stimulează un comporta-
ment conflictual din partea tinerilor şi contribuie la tensionarea relaţiilor între generaţii59. 
Astfel, devine împortant de a determina care imagini promovează steoreotipuri negative 
pentru a ne debarasa de ele, precum şi de prezentările, de terminologia depreciativă, care 
conduc la discriminarea persoanelor pe criterii de vârstă. 

Este resimţită lipsa informaţiei utile despre exemplele şi practicile pozitive în lucrul 
cu vârstnicii, inclusiv a sectorului non-guvernamental. Difuzarea exemplelor pozitive va 
contribui atât la creşterea gradului de informare a societăţii, cât şi a posibilităţilor de mul-
tiplicare a exemplelor demne de urmat.

Reprezentanţii mass-media au remarcat, de asemenea, că persoanele în etate, la rân-
dul lor, sunt responsabile de ridicarea nivelului propriu de autoapreciere, de îmbunătăţire 
a imaginii. Modul în care vârstnicii sunt percepuţi de societate depinde de faptul cum se 
apreciază şi se percep ei pe sine înșiși. Stereotipurile negative adesea sunt formate chiar 
de vârstnci, prin starea lor depresivă, prin 
refuzul de a participa la viaţa socială. 

Ziariştii au menţionat că stereotipurile 
negative şi prezentarea tendenţioasă a ma-
terialelor adesea sunt preluate de la speci-
aliştii care lucrează cu vârstnicii: medicii, 
asistentele medicale, poliţiştii, pedagogii, 
care uneori nici nu percep măsura propriei 
atitudini peiorative faţă de bătrâni.

O parte din ziarişti au menţionat în ca-
drul intervievării că în mai multe cazuri ser-
viciile de presă ale ministerelor se axează 
pe prezentarea imaginii pozitive a ministe-
rului sau conducătorului acestuia, mai pu-
ţin se acordă atenţie dezvoltării strategiei 
de comunicare şi soluţionării problemelor 
de importanţă naţională. Se atestă lipsa de 
comunicare între serviciile de presă din di-
ferite ministere, în special când se prezintă 
informaţia despre diferite aspecte ale unei 
singure probleme. O parte considerabilă 
de evenimente media sau conferinţe de 
59 Potrivit datelor BNS, circa 56% din vârstnicii de 65 ani şi peste apreciază relaţiile cu tinerii ca relativ tensionate, foarte tensi-
onate – 17%. La vârsta de 75 ani şi peste 54% din vârstnici le consideră tensionate într-o anumită măsură, iar foarte tensionate, 
respectiv, 25%/54% din persoane. ”Excluderea socială a populaţiei”, Chişinău, 2010.

„O bătrână de 75 ani din satul Mereni, raionul 
Anenii-Noi, şi-a găsit sfârşitul după ce a trezit 
furia unei consătene de 18 ani, pe care o ajuta-
se de nenumărate ori. Suspecta a fost reţinută 
de către oamenii legii şi riscă să stea 25 de ani 
după gratii.” 

http://unimedia.md/?mod=news&id=40665

„Un bătrân din Soroca a fost bătut până la 
moarte în propria casă, agresorul fiind chiar 
nepotul său, informează serviciul de presă al 
Procuraturii Generale.” 

http://unimedia.md/?mod=news&id=40644

„Criminal la 12 ani: A lovit mortal un bătrân cu 
toporul în cap.
…După ce a ieşit din casa unei vecine, bătrâ-
nul, în vârstă de 71 de ani nu a mai ajuns acasă. 
Se presupune că pe drum, băiatul l-a lovit din 
spate, aplicându-i câteva lovituri mortale cu 
toporul în cap.” 

http://unimedia.md/?mod=news&id=43070
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presă organizate de ministere ţin de prezentarea rapoartelor sau de campanii de promo-
vare mediatică a unor acţiuni susţinute prin asistenţă externă. Recunoscând importanţa şi 
necesitatea promovării acestui tip de activităţi, ziariştii optează pentru dezvoltarea unor 
strategii sistematice comune de informare şi ridicare a nivelului de cunoştinţe a populaţiei 
în aşa probleme cum ar fi modul sănătos de viaţă, informarea populaţiei despre meca-
nismele şi drepturile existente pentru stabilirea pensiei, drepturile şi obligaţiile legale ale 
copiilor faţă de părinţi şi ale părinţilor faţă de copii etc.

Soluţii valoroase constituie şi prezentarea în mass-media a atitudinii unor personalităţi 
remarcabile, cunoscute şi apreciate de populaţie, privind opinia lor faţă de familie, părinţi, 
sistemul de valori etc.

În contextul unei mai bune conlucrări 
cu autorităţile publice, ziariştii consideră că 
este necesar de a asigura o susţinere media-
tică mai amplă şi reflectarea actelor legisla-
tive noi în domeniul îmbătrânirii populaţiei, 
cum ar fi reforma sistemului de pensionare 
din 2011, aspecte ce ţin de dezvoltarea re-
surselor umane şi reformarea sistemului de 
pensionare potrivit Strategiei de dezvoltare 
Moldova-2020 ş.a. La modul real, aceste re-
forme, practic, nu se discută şi nu se explică, 
deşi susţinerea conştientă a populaţiei este 
absolut necesară pentru implementarea lor. 
În acest context, este important de relevat 
că nici unul dintre ziarişti care au participat 

la interviu, inclusiv cei care se specializează în tematica socială, nu cunosc condiţiile de 
baza pentru stabilirea pensiei şi mecanismele de calculare a mărimii ei.

Reprezentanţii mass-media sunt conştienţi de faptul că multiplicarea (tirajarea) pro-
blemelor persoanelor în etate contribuie la consolidarea stereotipurilor şi prejudecăţilor 
despre vârstnici şi la creşterea în societate a fricii de bătrâneţe. Publicarea propriu-zisă 
a oricărui material în mass-media, deja îi conferă un grad sporit de credibilitate, de ade-
văr, despre care s-a scris, s-a vorbit, s-a arătat la televizor etc. În mare parte, în special 
în rândul vârstnicilor, această percepţie se explică prin mentalitatea şi încrederea lor în 
mass-media. 

Prezentarea tendenţioasă, de asemenea, depinde de măsura în care ziariştii cunosc 
obiectul prezentat, de profunzimea examinării problemelor, de existenţa contactelor ne-
cesare cu reprezentanţii ministerelor şi departamentelor, care ar putea explica aspectele 
mai complicate etc. Persoanele intervievate au subliniat necesitatea instruirii reprezentan-
ţilor mass-media, a ziariştilor, în special celor de la departamentele de ştiri, care retransmit 
de mai multe ori mesaje eronate, ce ulterior devin credibile datorită faptului că sunt repe-
tate sau preluate de mai multe publicaţii. 

Lipsa de experienţă proprie ziariştilor tineri, de asemenea, este una din cauzele pre-
zentării informaţiilor unilaterale. Prin urmare, ziariştii consideră că publicaţiile ar trebui 
să asigure o conlucrare mai strânsă cu ziariştii-netitulari în vârstă. Astfel, experienţa lor ar 
ajuta la o identificare corectă a informaţiei solicitate de persoanele în etate şi de societate, 
precum şi la o reflectare mult mai obiectivă a informaţiilor cu privire la evenimente, refor-
me, dar şi probleme.

Copilăria a trecut ca o clipă. La 16 ani am ple-
cat de acasă, am devenit independent. Nu 
aveam timp suficient pentru părinţi. Rar îi 
vizitam, mereu aveam câte ceva de făcut, un-
deva de plecat. Consideram că voi reuşi mai 
târziu să fiu cu ei. Doar atunci când nu mai 
sunt, înţelegem cât de puţin am comunicat şi 
că prea puţină dragoste şi atenţie le-am ofe-
rit. Privind în urmă, regret anume aceste mo-
mente. Cel mai dureros este faptul că nimic 
nu poţi schimba.

Constantin Moscovici, muzician, 49 лет,  
„Aquarelle”, decembrie, 2011.
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SINTEZA CAPITOLULUI 9
•	 Implicarea	mass-media	în	reflectarea	proceselor	de	îmbătrânire	va	contribui	la	sensibi-

lizarea societăţii faţă de problemele persoanelor vârstnice şi la depăşirea stereotipuri-
lor formate, precum şi la combaterea ageism-ului, discriminării pe criterii de vârstă.

•	 Având	 în	vedere	 iminenţa	proceselor	de	 îmbătrânire	şi	 faptul	că	fiecare	persoană	 în	
parte va ajunge să fie bătrân, este necesar de a implica mai activ mass-media în pre-
gătirea societăţii pentru o îmbătrânire activă şi propria responsabilitate: (1) starea de 
sănătate (modul de viaţă, obiceiurile, starea fizică etc.), (2) independenţa financiară la 
bătrâneţe (activitatea economică, raportul cu sistemul de asigurări sociale şi cu fon-
durile sociale, instruirea pe parcursul vieţii în scopul obţinerii cunoştinţelor noi, noilor 
deprinderi şi abilităţi pentru ocupare etc.); (3) sporirea gradului de activitate socială 
(participarea în diferite asociaţii, la diferite forme şi tipuri de activităţi sociale, acorda-
rea ajutorului vârstnicilor etc.);(iiii) educaţie, menită să consolideze solidaritatea între 
generaţii etc. 

•	 Un	rol	important	în	activitatea	mass-media	urmează	să	le	revină	mijloacelor	de	infor-
mare în masă publice (finanţate din fonduri publice), care, în virtutea mandatului lor, 
au mai multe posibilităţi de a reflecta multiaspectual problema îmbătrânirii, inclusiv 
consecinţele acesteia.

•	 Având în vedere tendinţele de îmbătrânire a populaţiei din Republica Moldova, este 
rezonabilă elaborarea unei Strategii de comunicare privind îmbătrânirea cu implicarea 
mai multor ministere, ce gestionează diferite aspecte ale problemei, dar care va ţine 
cont şi de accesul populaţiei la mijloacele mass-media (vezi capitolele Bunuri, Venituri 
şi cheltuieli); profilul publicului şi grupurile-ţintă pentru diferite mijloace mass-media; 
necesitatea unei mai bune instruiri a ziariştilor în tematica dată; crearea unei baze de 
date accesibile pentru ziarişti cu exemple pozitive despre vârstnici; necesitatea formării 
şi reflectării în mass-media a unei percepţii constante şi moderne despre îmbătrânire. 

•	 La	dezvoltarea	acestei	Strategii,	prin	prisma	unor	efecte	durabile,	 trebuie	 să	 se	 ţină	
cont de diminuarea rolului informaţional al unor mijloace de informare în masă şi de 
creşterea importanţei noilor surse informaţionale (spre exemplu, internetul în schim-
bul TV – pentru tineri, televiziunea în schimbul ziarelor – pentru bătrâni). 
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
Pentru Republica Molova devin tot mai evidente procesele de îmbătrânire demografi-

că a populaţiei. În structura populaţiei se atestă creşterea constantă a ponderii populaţiei 
vârstnice, în special în mediul rural. Specifice ţării noastre sunt şi tendinţele de ”ruralizare” 
şi ”feminizare” a populaţiei în vârstă, de creştere a numărului persoanelor în etate care 
locuiesc singuri, precum şi a celor pentru care a fost determinat un grad de invaliditate. 
Aceste fenomene se desfăşoară pe fundalul unor procese masive şi de durată a migraţiei 
în scop de muncă a populaţiei tinere, ceea ce contribuie ”artificial” la îmbătrânirea po-
pulaţiei, la transformarea rolului şi importanţei familiei – principala instituţie socială de 
ajutorare a vârstnicilor. 

În deceniile imediat următoare intensitatea îmbătrânirii populaţiei se va amplifica prin 
expansiunea vârstnicilor din generaţiile numeroase născute în anii 70-80 ai secolului tre-
cut, în paralel cu diminuarea numărului populaţiei apte de muncă, ca urmare a generaţii-
lor puţin numeroase născute în anii 90 ai secolului trecut. 

Totalitatea proceselor şi fenomenelor demografice afectează durabilitatea dezvoltării 
economice şi sociale a statului în general, precum şi situaţia individuală a persoanelor 
vârstnice, în particular. Prin urmare, societatea noastră trebuie să identifice căile pentru 
soluţionarea duală a problemei: pe de o parte – să asigure dezvoltarea economică şi so-
cială durabilă a statului, în general, iar pe de altă parte – să asigure populaţiei vârstnice 
posibilitatea de a trăi în condiţii sigure şi decente, de a participa continuu în viaţa societăţii ca 
cetăţeni cu drepturi depline. Această misiune impune un şir de măsuri care sunt în strânsă 
corelare cu principalele obiective ale MIPAA, şi anume:
•	 Persoanele	vârstnice	şi	dezvoltarea;
•	 Asigurarea	bunăstării	şi	sănătăţii	la	vârste	înaintate;
•	 Crearea	condiţiilor	favorabile	îmbătrânirii.	

Persoanele vârstnice şi dezvoltarea

Integrarea vârstnicilor în viaţa socială

Pentru formarea unei societăţi incluzive sunt necesare:
•	 Dezvoltarea	conceptului	ideologiei	societăţii	pentru	toate	vârstele.
•	 Promovarea	autonomiei	persoanelor	vârstnice	în	viaţa	cotidiană	şi	în	familie,	sporirea	

capacităţii lor de adaptare la diverse circumstanţe interne şi externe ce influenţează 
mediul de trai printr-un răspuns flexibil la necesităţile lor, extinderea spectrului de ser-
vicii, implementării sistemului de monitorizare.

•	 Acordarea	suportului	necesar	pentru	activitatea	socială	a	vârstnicilor	–	una	din	direcţi-
ile şi formele principale de realizare a potenţialului social al persoanelor în etate, folo-
sirea experienţei şi recunoaşterea meritelor vârstnicilor în societate.

•	 Dezvoltarea	sistemelor	de	susţinere	a	activităţii	sociale	a	vârstnicilor,	condiţiilor	menite	
să reducă izolarea socială şi marginalizarea vârstnicilor, participării lor în viaţa politică, 
economică şi socială.

Garantarea oportunităţilor de angajare în scopul obţinerii veniturilor

Având în vedere tendinţele de îmbătrânire a populaţiei, în general, şi a forţei de mun-
că, în particular, se impune necesitatea identificării perspectivelor de reformare a pieţei 
muncii, reieşind din cererea şi oferta forţei de muncă, din potenţialul ei calitativ (starea 
de sănătate, nivelul de instruire, gradul de mobilitate etc.), prin abordarea echitabilă în 
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politicile de ocupare a lucrătorilor din diferite grupe de vârstă, în scopul evitării tensiunilor 
şi conflictelor. 

La o mai bună ocupare a vârstnicilor poate contribui:
•	 Stimularea	creării	condiţiilor	prielnice	pentru	îmbătrânirea	activă	pe	piaţa	muncii,	ţi-

nând cont de diferenţele de gen şi de specificul activităţilor în mediul rural şi urban. 
Cât priveşte aspectul de gen, o atenţie sporită necesită lipsa locurilor de muncă accesi-
bile, salariile mult mai mici ale femeilor, precum şi îmbinarea activităţilor de muncă cu 
responsabilităţile de îngrijire a altor membri de familie, etc.

•	 Identificarea	în	calitate	de	prioritate	în	politica	de	ocupare	a	vârstnicilor	protecţia	îm-
potriva discriminării de facto, precum şi dezvoltarea mecanismelor de control şi de con-
tracarare a cazurilor de discriminare a lucrătorilor vârstnici. O atenţie specială trebuie 
acordată celor mai vulnerabile categorii ale vârstnicilor – persoanele cu dizabilităţi.

•	 Perfecţionarea	politicilor	de	menţinere	şi	de	re-integrare	în	activitatea	economică	prin	
facilitarea accesului vârstnicilor la serviciile oferite de agenţiile de stat şi cele private 
de ocupare a forţei de muncă, acordarea pentru ei a suportului consultativ şi informa-
ţional, oferirea serviciilor necesare pentru angajare, inclusiv instruirea şi recalificarea 
profesională a persoanelor de vârstă pre- şi pensionară.

•	 Promovarea	caracterului	individual-orientat	al	ajutorului	oferit	vârstnicilor,	încurajarea	
lor de a participa în diverse activităţi antreprenoriale, facilitarea accesului vârstnicilor 
care dispun şi prelucrează terenuri de pământ la serviciile infrastructurii asociate, la 
metode şi tehnologii mai eficiente de gospodărire.

•	 Dezvoltarea	potenţialului	teritoriilor	şi	al	autorităţilor	publice	locale	în	folosirea	capa-
cităţilor persoanelor vârstnice, crearea premiselor pentru instruirea vârstnicilor şi atra-
gerea lor în diferite tipuri de activităţi, în funcţie de necesităţile comunităţii locale. 

•	 Crearea	condiţiilor	pentru	utilizarea	potenţialului	instituţiilor	de	învăţământ,	sociale	şi	
culturale în asigurarea cu programe de instruire suplimentară a vârstnicilor, dezvolta-
rea competenţelor care contribuie la angajarea lor, în special în mediul rural;

•	 Pregătirea	şi	difuzarea	informaţiilor	în	rândul	persoanelor	vârstnice	care	le-ar	ajuta	să	
mânuiască mijloacele tehnologice moderne, folosite în viaţa cotidiană.

•	 Îmbunătăţirea,	crearea	unor	condiţii	sigure	şi	sănătoase	de	muncă	pentru	a	contribui	
la prelungirea duratei de aflare în câmpul muncii a populaţiei.

Solidaritatea între generaţii

Dialogul efectiv între generaţii – în familie, societate, comunitate, la nivel naţional – 
reprezintă principiul de bază în formarea unei societăţi pentru toate vârstele. Totodată, 
provocările induse de schimbările demografice, sociale şi economice necesită măsuri ca-
pabile să asigure:
•	 Modificarea	sistemului	de	pensionare,	de	asistenţă	socială,	educaţional,	de	sănătate	

şi îngrijire pe termen lung pentru a asigura dezvoltarea economică şi socială durabilă, 
dar, totodată, venituri şi servicii adecvate pentru populaţia de toate vârstele.

•	 Dezvoltarea	măsurilor	de	consolidare	a	solidarităţii	între	generaţii,	de	responsabilizare	
şi de cooperare reciprocă, antrenarea vârstnicilor în procesul de elaborare şi adoptare 
a deciziilor politice şi a practicilor sociale, stimularea participării lor în activităţi de cre-
aţie şi sociale.

•	 Modificarea	şi	implementarea	sistemului	de	sancţiuni	sociale	şi	juridice	pentru	atitudi-
ne neglijentă, abuzivă şi violentă faţă de vârstnici, pentru nerespectarea de către copii 
a obligaţiunilor de întreţinere a părinţilor, în special în familiile migranţilor.
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Lichidarea sărăciei, garantarea veniturilor,  
protecţia/asistenţa socială şi prevenirea sărăciei

În pofida eforturilor şi realizărilor substanţiale în domeniul reducerii nivelului sărăciei 
în ţară, vârstnicii rămân a fi cea mai vulnerabilă categorie de populaţie la riscul sărăciei. 
Sistemul de asigurare cu pensii/servicii sociale de stat acoperă doar necesităţile minime 
ale vârstnicilor, dar nu le oferă posibilitatea de a satisface necesităţile pentru un trai de-
cent. Astfel, în strategiile care au scopul de a contracara efectele negative ale îmbătrânirii 
demografice, este important de a stabili că unul din rezultatele scontate constă în crearea 
condiţiilor optime pentru motivarea activităţii economice şi sociale a vârstnicilor. În spe-
cial:
•	 Elaborarea	politicii	de	asigurare	a	persoanelor	în	vârstă	cu	venituri,	ca	una	din	condiţi-

ile de bază pentru o îmbătrânire decentă şi oportunităţi de auto-realizare.
•	 Îmbunătăţirea	politicilor	în	scopul	creării	condiţiilor	şi	posibilităţilor	de	obţinere	a	ve-

niturilor suplimentare de către persoanele vârstnice, inclusiv din proprietăţile deţinute 
(pământ, imobile), de ocupare a lor în câmpul muncii, în funcţie de specificul vârstei, 
de susţinere a activităţii economice individuale a vârstnicilor etc.

•	 Creşterea	gradului	de	responsabilitate	socială	a	copiilor	majori	pentru	situaţia	părinţi-
lor vârstnici, inclusiv susţinerea materială a părinţilor inapţi de muncă la bătrâneţe.

•	 Extinderea	formelor	şi	tipurilor	de	activitate	economică	a	vârstnicilor,	inclusiv	activita-
tea antreprenorială. Susţinerea tuturor tipurilor de activitate economică care poate să 
aducă venituri suplimentare persoanelor în etate.

•	 Optimizarea	procedurilor	şi	condiţiilor	de	prestare	a	serviciilor	sociale,	astfel	ca	ele	să	
contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului vârstnicilor.

Asigurarea bunăstării şi sănătăţii la vârste înaintate
Starea bună a sănătăţii constituie o valoare de importanţă vitală pentru fiecare persoa-

nă. Cea mai importantă condiţie pentru menţinerea sănătăţii la bătrâneţe este întreprin-
derea măsurilor de fortificare a sănătăţii şi asigurare a accesului egal al tuturor persoanelor 
la sistemul de ocrotire a sănătăţii şi la serviciile medicale, care includ prevenirea bolilor pe 
parcursul întregii vieţi. 

Tendinţele în materie de sănătate în rândul persoanelor vârstnice sunt determinate de 
factori sociali, economici şi de mediu, iar activităţile îndreptate spre diminuarea riscurilor 
pentru sănătate sunt insuficiente. 

Prevalenţa înaltă a maladiilor cronice şi invaliditatea în rândul persoanelor vârstnice 
sporeşte substanţial costurile pentru sănătate, povara financiară asupra gospodăriilor 
asociată cu serviciile de sănătate fiind mai înaltă pentru grupurile social-vulnerabile. Pen-
tru ameliorarea situaţiei vârstnicilor sunt necesare:
•	 Îmbunătăţirea	coordonării	măsurilor	de	ajutor	şi	de	îngrijire	oferite	vârstnicilor	de	că-

tre serviciile sistemului de ocrotire a sănătăţii şi de asistenţă socială, precum şi între 
diferite niveluri de ajutor medico-sanitar, prin instruirea corespunzătoare a resurselor 
umane implicate, având în vedere nevoile specifice ale vârstnicilor (fizice, psihologi-
ce, sociale), crearea sistemelor informaţionale adiţionale şi mecanismelor de finanţare, 
care ar încuraja integrarea serviciilor acordate vârstnicilor, şi nu fragmentarea lor.

•	 Focalizarea	priorităţii	(cel	puţin	iniţial)	pe	stările	cu	un	impact	sporit	asupra	morbidită-
ţii persoanelor în vârstă, şi anume: măsurile de diagnosticare şi de control a hipertensi-
unii arteriale – principalul factor de risc pentru accidente vasculare cerebrale, precum 
şi depistarea precoce a demenţei şi desfăşurarea la timp a programelor de susţinere a 
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persoanelor afectate de demenţă, care le-ar permite să trăiască mai mult timp în soci-
etate.

•	 Ridicarea	 calităţii	 serviciilor	 de	 reabilitare	 acordate	 vârstnicilor	 după	 externarea	din	
spital, în special a intervenţiilor ce contribuie la îmbunătăţirea funcţionalităţii.

•	 Susţinerea	creării	şi	extinderii	posibilităţilor	de	evaluare	a	stării	de	sănătate	a	pacienţi-
lor vârstnici, cu participarea specialiştilor gerontologi, pentru determinarea măsurilor 
de intervenţie la domiciliu după externarea pacientului din spital.

•	 Îmbunătăţirea	coordonării	activităţii	 între	diferite	servicii	şi	 la	toate	nivelurile	pentru	
dezvoltarea serviciilor de profilaxie, cu atenţie sporită pe problemele de alimentaţie, 
igienă, menţinerea mobilităţii, ajutor în asigurarea cu medicamente, reducerea impac-
tului factorilor nocivi ai mediului ambiant, precum şi efectuarea periodică a examinării 
medicale.

•	 Dezvoltarea	şi	punerea	în	aplicare	a	politicilor	ce	ţin	de	motivarea	unei	auto-îngrijiri	
mai calitative din contul unor intervenţii relative simple, cum ar fi măsurile ce facilitea-
ză mobilitatea, o utilizare mai largă a tehnologiilor de suport etc.

•	 Contribuirea	la	ameliorarea	măsurilor	de	profilaxie	primară	şi	secundară	în	scopul	pre-
venirii invalidităţii sau amânarea acesteia.

•	 Dezvoltarea	şi	motivarea	acţiunilor	orientate	spre	prevenirea,	amânarea	şi	tratamentul	
bolilor cardiace şi de accident vascular cerebral, deoarece aceste maladii sunt cauzele 
principale ale mortalităţii şi invalidităţii pe termen lung, devenind tot mai răspândite 
pe măsura îmbătrânirii populaţiei.

•	 Includerea	 programelor	 anti-tabagism	 şi	 anti-alcoolism	 în	 calitate	 de	 componente-
cheie în oricare program de promovare a modului sănătos di viaţă.

•	 Implementarea	măsurilor	eficiente	de	prevenire	a	traumatismului,	inclusiv	la	persoa-
nele în vârstă, prin intervenţii complexe în toate direcţiile de activitate care conduc la 
astfel de riscuri. Informarea vârstnicilor şi a membrilor familiilor lor despre consecinţe-
le alcoolismului, creşterea riscului căderilor în stare de ebrietate şi consecinţele ce pot 
surveni în asemenea cazuri, în special pentru persoanele vârstnice.

•	 Crearea	posibilităţilor	de	dezvoltare	fizică,	ocupare	şi	activitate	fizică	pentru	persoa-
nele de vârstă medie şi în etate în scopul diminuării gradului de sensibilitate la oste-
oartrita articulaţiilor, reducerii obezităţii şi a riscului de diabet zaharat, a cazurilor de 
hipertensiune arterială şi bolilor psihice, precum şi al prevenirii gradului de reducere a 
abilităţilor cognitive la persoanele în vârstă etc. 

•	 Dezvoltarea	şi	punerea	în	aplicare	a	politicilor	ce	contribuie	la	o	alimentaţie	sănătoasă,	
suficientă din punct de vedere nutritiv.

•	 Îmbunătăţirea	coordonării	între	diferite	instituţii	ce	oferă	asistenţă	medicală,	inclusiv	
farmaciile, precum şi informarea mai direcţionată şi complexă a pacienţilor vârstnici în 
scopul reducerii fenomenului de utilizare incorectă a medicamentelor. De asemenea, 
elaborarea şi punerea în aplicare a politicilor orientate spre reducerea cheltuielilor gos-
podăriilor cu vârstnici pentru medicamente procurate.

•	 Creşterea	gradului	de	implicare	a	vârstnicilor	în	elaborarea,	realizarea,	difuzarea	şi	eva-
luarea politicilor şi a programelor menite să îmbunătăţească starea de sănătate şi gra-
dul de bunăstare a lor.

•	 Promovarea	serviciilor	de	instruire	şi	consiliere	pentru	membrii	familiei	care	îngrijesc	
de persoane în vârstă cu dizabilităţi severe.
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Crearea condiţiilor favorabile îmbătrânirii

Locuinţa şi condiţiile de trai

Locuinţa reprezintă unul dintre bunurile care asigură existenţa persoanei, iar nivelul 
de dotare a locuinţei cu utilităţi contribuie la o perioadă mai îndelungată de trai sănătos şi 
autonom al vârstnicilor în familie sau în comunitate.

În prezent, practic toţi vârstnicii din Republica Moldova dispun de spaţiu locativ, cu 
drept de proprietate privată. Însă nivelul de dotare a locuinţelor cu utilităţi este destul de 
jos, în special în mediul rural, ceea ce se explică prin tradiţiile şi cultura diferită a menajului 
în sate şi oraşe, dar şi prin lipsa infrastructurii comunale necesare în mediul rural. 

Pentru a asigura posibilitatea unui trai sănătos şi autonom cât mai îndelungat al persoane-
lor vârstnice în prezent, dar şi pentru generaţiile următoare, sunt necesare acţiuni privind:
•	 Proiectarea	şi	construcţia	în	perspectivă	a	locuinţelor	noi,	posibil	unor	locuinţe-model,	

în special în mediul rural, cu o planificare îmbunătăţită, dar şi cu asigurarea protecţiei 
mediului înconjurător, în scopul îmbunătăţirii culturii menajului, facilitării şi asigurării 
condiţiilor pentru un trai autonom la bătrâneţe.

•	 Încurajarea	investiţiilor	capitale	în	infrastructura	locală:	transport,	 instituţii	medicale,	
obiecte sanitare, servicii comunale, în scopul susţinerii comunităţilor locale, care in-
clud reprezentanţi ai tuturor generaţiilor.

•	 Realizarea	 politicilor	 şi	 iniţiativelor	 adiţionale,	 care	 simplifică	 accesul	 vârstnicilor	 la	
mărfuri şi servicii.

•	 Elaborarea	şi	difuzarea	în	rândul	persoanelor	în	vârstă	şi	celor	care	îngrijesc	de	ei,	a	in-
formaţiilor complete şi a recomandărilor, inclusiv de natură juridică, privind locuinţele 
de care pot dispune, pentru a evita abuzurile şi excrocheriile în raport cu persoanele în 
vârstă.

Serviciile de îngrijire a vârstnicilor şi susţinerea persoanelor  
care acordă susţinere vârstnicilor

Deşi Republica Moldova dispune de un cadru legislativ complex care prevede acor-
darea serviciilor sociale vârstnicilor aflaţi în dificultate de către autorităţile publice locale, 
sub presiunea creşterii constante a numărului de vârstnici care solicită asemenea servicii 
şi mijloacelor financiare limitate, nu este posibilă prestarea lor pe termen lung. 

În acest context, apare necesitatea în perfecţionarea sistemului public de acordare a 
serviciilor sociale, dar şi necesitatea de a creşte rolul familiei şi societăţii în susţinerea şi 
ajutorul vârstnicilor prin:
•	 Determinarea	standardelor	de	calitate	a	serviciilor	pentru	adulţi	şi	vârstnici	oferite	de	

către autorităţile publice locale, îmbunătăţirea continuă a formelor de deservire, adec-
vate necesităţilor vârstnicilor, asigurarea accesului şi eficacităţii serviciilor menite să 
faciliteze traiul autonom şi implicarea vârstnicilor în activitatea socială.

•	 Perfecţionarea	proceselor	de	planificare	şi	de	organizare	a	sistemului	de	prestare	a	ser-
viciilor sociale, având în vedere faptul că numărul vârstnicilor care vor avea nevoie de 
ajutor va creşte continuu, precum şi ţinând cont de necesităţile diferite ale vârstnicilor, 
în funcţie de vârstă, sex şi mediul de reşedinţă.

•	 Asigurarea	colaborării	interinstituţionale	în	domeniul	acordării	serviciilor:	sociomedi-
cale, socioculturale, socioeducaţionale pentru persoanele vârstnice. 

•	 Formarea	reţelelor	comunitare	de	susţinere	a	vârstnicilor	pentru	ajutorarea	lor	în	viaţa	
cotidiană, utilizând infrastructura socială şi potenţialul comunităţii (organizaţiile non-
guvernamentale, diferite asociaţii, cultele etc.).
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•	 Dezvoltarea	bazei	tehnico-materiale,	tehnologice	şi	informaţionale	a	autorităţilor	pu-
blice locale necesare pentru acordarea ajutorului persoanelor în vârstă.

•	 Perfecţionarea	mecanismelor	de	stabilire	a	sarcinii	de	deservire	şi	de	salarizare	pentru	
lucrătorii sociali ce acordă ajutor vârstnicilor la domiciliu, în special în mediul rural.

•	 Dezvoltarea formelor alternative de acordare a serviciilor sociale persoanelor în vârstă.
•	 Determinarea	mecanismelor	de	responsabilizare	civică	a	fiilor/fiicelor	care	nu	ajută	pă-

rinţii vârstnici inapţi de muncă, precum şi elaborarea mecanismelor de restituire prin 
regres a cheltuielilor din fondurile publice de la copii sau membri ai familiei, care prin 
lege sunt obligaţi să susţină părinţii, dar s-au eschivat de la acordarea ajutorului.

•	 Recunoaşterea	şi	susţinerea	prin	măsuri	compensatorii	a	rolului	care	revine	vârstnici-
lor, în special a femeilor, în îngrijirea altor membri ai familiei.

Imaginea persoanelor vârstnice
Formarea unei percepţii realiste, pozitive faţă de problema îmbătrânirii reprezintă o 

premisă primordială a pregătirii societăţii pentru aprofundarea acestui fenomen în viitor, 
dar şi pentru o înţelegere mai obiectivă a problemelor şi necesităţilor actuale ale vârstnici-
lor. Realitatea moldavă demonstrează existenţa mai multor stereotipuri greşite şi negative 
în reflectarea imaginii persoanelor vârstnice, cu accentuarea dependenţei şi inferiorităţii 
lor. Acest fapt sporeşte gradul de vulnerabilitate şi de izolare socială a vârstnicilor, contri-
buie la tensionarea relaţiilor între generaţii. 

În scopul neutralizării impactului prejudecăţilor şi miturilor înrădăcinate în subconşti-
ent, precum şi asigurării responsabilităţii colective în recunoaşterea contribuţiei vârstnici-
lor, în trecut şi în prezent, la dezvoltarea societăţii, este necesară:
•	 Ridicarea	nivelului	de	informare	şi	de	pregătire	a	reprezentanţilor	mass-media	privind	

procesele de îmbătrânire, contribuţia vârstnicilor la dezvoltarea societăţii etc., fapt ce 
ar încuraja reflectarea constructivă şi pozitivă a aspectelor ce ţin de îmbătrânirea po-
pulaţiei, situaţia vârstnicilor, creşterea gradului de toleranţă faţă de aceste probleme în 
societate.

•	 Elaborarea unei strategii de comunicare interministerială şi intersectorială cu antrenarea 
reprezentanţilor mass-media de diferite niveluri şi tipuri pentru informarea cât mai com-
plexă şi profundă a societăţii privind îmbătrânirea populaţiei şi reformele necesare în dife-
rite sisteme (pensionare, piaţa muncii, ocrotirea sănătăţii, educaţie etc.), pregătirea popu-
laţiei pentru îmbătrânirea individuală şi responsabilitatea proprie faţă de acest proces.

•	 Includerea	 în	 curicula	 educaţională	 a	 subiectelor	 privind	 contribuţia	 vârstnicilor	 la	
dezvoltarea societăţii, importanţa relaţiilor intergeneraţionale, cumularea experienţei 
diferitor generaţii etc. 

Consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale
Principiul îmbătrânirii active prezumă creşterea gradului de participare a vârstnicilor la 

viaţa comunităţii locale, schimbarea paradigmei de soluţionare a problemelor populaţiei 
vârstnice de către autorităţile publice locale. Aceasta solicită:
•	 Crearea	oportunităţilor	obiective	pentru	formarea	bazei	economice	a	autorităţilor	pu-

blice locale, acumularea la nivel local a resurselor60 necesare pentru crearea şi menţi-
nerea condiţiilor optime de viaţă pentru persoanele vârstnice, realizarea unei politici 
sociale adecvate necesităţilor populaţiei îmbătrânite.

60  Extinderea posibilităţilor autorităţilor publice locale în colectarea şi utilizarea impozitelor – măsuri de descentralizare fiscală 
în favoarea APL.
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•	 Identificarea	 şi	 dezvoltarea	 factorilor	 ce	 contribuie	 la	motivarea	 autorităţilor	 locale	
pentru crearea condiţiilor de dezvoltare a potenţialului economic în teritoriile admi-
nistrate, folosirea responsabilă a resurselor publice, conform priorităţilor comunităţii 
locale;

•	 Crearea	condiţiilor	necesare	pentru	ridicarea	nivelului	de	 informare	şi	de	calificare	a	
persoanelor cu funcţii decizionale din cadrul autorităţilor publice locale, responsabile 
de soluţionarea problemelor economice şi sociale ale vârstnicilor, prin formarea unui 
mecanism constant de instruire, capabil să compenseze lipsa de calificare şi cunoş-
tinţe în cazul consiliilor locale nou create, să informeze despre modificările recente 
în legislaţie, să compenseze fluctuaţia cadrelor de calificare înaltă spre alte domenii 
de activitate, să reducă efectele negative ale selectării incorecte a personalului şi alte 
probleme.

•	 Creşterea	nivelului	de	 informare	a	vârstnicilor	despre	rolul,	scopurile	şi	 responsabili-
tatea autorităţilor publice locale în soluţionarea problemelor de ordin social, cultural, 
problemelor cotidiene ale populaţiei din comunităţile administrate.

•	 Elaborarea	măsurilor	de	susţinere	complexă	a	îmbătrânirii	în	comunitate,	prin	sporirea	
gradului de acces a vârstnicilor la infrastructura socială, protejare a vârstnicilor de ne-
glijenţă, abuz, violenţă, crearea reţelelor locale de susţinere şi ajutorare reciprocă.

•	 Crearea	premiselor	pentru	o	implicare	mai	activă	a	structurilor	private	în	soluţionarea	
problemelor populaţiei vârstnice, în special pentru persoanele de vârstă înaintată (75 
ani şi peste), vârstnicii solitari şi cei din localităţile rurale.
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ANEXĂ

CARACTERISTICI SOCIODEMOGRAFICE ALE POPULAŢIEI ÎN VÂRSTĂ DE 50 ANI ŞI PESTE 
Tabelul 1.1. Repartizarea populaţiei, pe grupe de vârstă, pe sexe şi medii, anii 2006 şi 2010, persoane

2006 2010

total urban rural bărbaţi femei total urban rural bărbaţi femei

Total populaţie 3.589.936 1.469.828 2.120.108 1.719.368 1.870.568 3.560.430 1.481.696 2.078.734 1.712.106 1.848.324

inclusiv (ani):  

0-14 657.876 228.695 429.181 337.671 320.205 585.549 207.249 378.300 301.145 284.404

15-49 2.023.500 866.858 1.156.642 999.769 1.023.731 1.960.128 857.943 1.102.185 977.827 982.301

50-54 246.984 114.241 132.743 114.415 132.569 271.360 118.514 152.846 126.191 145.169

55-59 186.343 87.101 99.242 84.245 102.098 231.129 101.772 129.357 104.706 126.423

60-64 122.126 48.269 73.857 51.661 70.465 156.930 68.048 88.882 69.176 87.754

65-69 127.296 49.813 77.483 51.321 75.975 110.158 42.850 67.308 45.986 64.172

70-74 98.769 31.880 66.889 38.084 60.685 101.180 38.126 63.054 38.289 62.891

75-79 73.121 24.039 49.082 25.793 47.328 71.852 23.389 48.463 25.983 45.869

80+ 53.921 18.932 34.989 16.409 37.512 72.144 23.805 48.339 22.803 49.341

 

15-56/61 2.425.382 1.053.372 1.372.010 1.214.658 1.210.724 2.424.263 1.059.656 1.364.607 1.244.278 1.179.985

Sursa: BNS, calculele autorilor

Tabelul 1.2. Repartizarea populaţiei, pe grupe de vârstă, pe sexe şi medii, anii 2006 şi 2010, %

 
2006 2010

total urban rural bărbaţi femei total urban rural bărbaţi femei

Total populaţie 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

inclusiv (ani):  

0-14 18,3 15,6 20,2 19,6 17,1 16,4 14,0 18,2 17,6 15,4

15-49 56,4 59,0 54,6 58,1 54,7 55,1 57,9 53,0 57,1 53,1

50-54 6,9 7,8 6,3 6,7 7,1 7,6 8,0 7,4 7,4 7,9

55-59 5,2 5,9 4,7 4,9 5,5 6,5 6,9 6,2 6,1 6,8

60-64 3,4 3,3 3,5 3,0 3,8 4,4 4,6 4,3 4,0 4,7

65-69 3,5 3,4 3,7 3,0 4,1 3,1 2,9 3,2 2,7 3,5

70-74 2,8 2,2 3,2 2,2 3,2 2,8 2,6 3,0 2,2 3,4

75-79 2,0 1,6 2,3 1,5 2,5 2,0 1,6 2,3 1,5 2,5

80+ 1,5 1,3 1,7 1,0 2,0 2,0 1,6 2,3 1,3 2,7

 

15-56/61 67,6 71,7 64,7 70,6 64,7 68,1 71,5 65,6 72,7 63,8

Sursa: BNS, calculele autorilor

Tabelul 1.3. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste, pe grupe de vârstă,  
pe medii şi zone statistice, 2010, persoane

anul 2010
Nord Centru Sud mun. Chişinău

total urban rural total urban rural total urban rural total urban rural

Total populaţie,
inclusiv (ani): 1006622 355981 650641 1062848 205251 857597 701426 200871 500555 789534 719593 69941

0-14 161485 51263 110222 192456 30868 161588 124571 30634 93937 107037 94484 12553

15-49 519029 194034 324995 582901 116780 466121 380980 110279 270701 477218 436850 40368

50-54 77461 30861 46600 80880 17964 62916 55121 17332 37789 57898 52357 5541
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anul 2010
Nord Centru Sud mun. Chişinău

total urban rural total urban rural total urban rural total urban rural

55-59 64770 26073 38697 68124 14584 53540 47919 15403 32516 50316 45712 4604

60-64 47820 17617 30203 45928 9354 36574 28710 9338 19372 34472 31739 2733

65-69 39429 11717 27712 28680 5199 23481 20586 5904 14682 21463 20030 1433

70-74 37008 10452 26556 27055 4785 22270 17995 4944 13051 19122 17945 1177

75-79 28718 6787 21931 18899 2966 15933 13379 3587 9792 10856 10049 807

80+ 30902 7177 23725 17925 2751 15174 12165 3450 8715 11152 10427 725

15-56/61 650911 246244 404667 721500 147013 574487 475962 140349 335613 575890 526050 49840

Sursa: BNS, calculele autorilor

Tabelul 1.4. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe grupe de vârstă, pe sexe şi zone statistice, 2010, %

Nord Centru Sud mun. Chişinău

total bărbaţi femei total bărbaţi femei total bărbaţi femei total bărbaţi femei

Total populaţie,
inclusiv (ani): 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0-14 16,0 14,4 16,9 18,1 15,0 18,8 17,8 15,3 18,8 13,6 13,1 17,9

15-49 51,6 54,5 49,9 54,8 56,9 54,4 54,3 54,9 54,1 60,4 60,7 57,7

50-54 7,7 8,7 7,2 7,6 8,8 7,3 7,9 8,6 7,5 7,3 7,3 7,9

55-59 6,4 7,3 5,9 6,4 7,1 6,2 6,8 7,7 6,5 6,4 6,4 6,6

60-64 4,8 4,9 4,6 4,3 4,6 4,3 4,1 4,6 3,9 4,4 4,4 3,9

65-69 3,9 3,3 4,3 2,7 2,5 2,7 2,9 2,9 2,9 2,7 2,8 2,0

70-74 3,7 2,9 4,1 2,5 2,3 2,6 2,6 2,5 2,6 2,4 2,5 1,7

75-79 2,9 1,9 3,4 1,8 1,4 1,9 1,9 1,8 2,0 1,4 1,4 1,2

80+ 3,1 2,0 3,6 1,7 1,3 1,8 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 1,0

15-56/61 64,7 69,2 62,2 67,9 71,6 67,0 67,9 69,9 67,0 72,9 73,1 71,3

Sursa: BNS, calculele autorilor

Tabelul 1.5. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste, după starea civilă,  
pe sexe şi zone statistice, anii 2006 şi 2010, %

2006 2010

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei

Total ţară

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

Celibatar(ă) 1,4% 0,5% 2,0% 1,6% 1,3% 1,9%

Căsătorit(ă) 64,4% 82,5% 51,5% 63,6% 80,9% 51,1%

Căsătorit(ă) neoficial 0,9% 1,3% 0,7% 1,0% 1,3% 0,8%

Văduv/văduvă 28,2% 12,7% 39,4% 28,1% 12,1% 39,7%

Divorţat(ă)/separat(ă) 5,0% 3,1% 6,5% 5,6% 4,4% 6,5%

Nord

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

Celibatar(ă) 1,2% 0,3% 1,9% 1,4% 1,6% 1,3%

Căsătorit(ă) 63,4% 82,1% 50,8% 61,7% 79,2% 49,6%

Căsătorit(a) neoficial 1,2% 1,5% 1,0% 1,7% 2,0% 1,4%
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2006 2010

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei

Văduv/văduvă 29,5% 11,9% 41,3% 30,3% 13,3% 42,1%

Divorţat(ă)/separat(ă) 4,7% 4,1% 5,0% 5,0% 4,0% 5,6%

Centru

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

Celibatar(ă) 1,2% 0,1% 2,0% 1,3% 1,2% 1,5%

Căsătorit(ă) 65,8% 83,0% 52,9% 64,4% 79,3% 52,7%

Căsătorit(ă) neoficial 1,1% 1,6% 0,7% 0,6% 0,9% 0,4%

Văduv/văduvă 29,2% 12,8% 41,5% 29,5% 14,9% 41,0%

Divorţat(ă)/separat(ă) 2,7% 2,4% 2,9% 4,1% 3,8% 4,4%

Sud

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

Celibatar(ă) 1,3% 0,9% 1,7% 2,0% 1,2% 2,6%

Căsătorit(ă) 69,0% 83,4% 57,7% 68,8% 85,7% 55,8%

Căsătorit(ă) neoficial 0,9% 1,1% 0,7% 0,5% 0,5% 0,5%

Văduv/văduvă 26,0% 12,8% 36,3% 24,8% 10,0% 36,2%

Divorţat(ă)/separat(ă) 2,8% 1,8% 3,6% 3,9% 2,6% 4,9%

mun. Chişinău

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

Celibatar(ă) 1,8% 0,8% 2,5% 2,2% 0,8% 3,2%

Căsătorit(ă) 59,9% 81,4% 45,4% 60,8% 81,8% 46,6%

Căsătorit(ă) neoficial 0,4% 0,6% 0,2% 0,9% 1,6% 0,5%

Văduv/văduvă 27,0% 13,5% 36,1% 25,0% 7,6% 36,7%

Divorţat(ă)/separat(ă) 11,0% 3,8% 15,8% 11,1% 8,3% 13,0%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 1.6. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste, după starea civilă,  
pe medii şi zone statistice, anii 2006 şi 2010, %

2006 2010

Total Urban Rural Total Urban Rural

Total ţară

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

Celibatar(ă) 1,4% 1,2% 1,5% 1,6% 1,3% 1,9%

Căsătorit(ă) 64,4% 63,0% 65,3% 63,6% 62,0% 64,7%

Căsătorit(ă) neoficial 0,9% 0,7% 1,1% 1,0% 1,2% 0,9%

Văduv/văduvă 28,2% 26,9% 29,1% 28,1% 25,9% 29,5%

Divorţat(ă)/separat(ă) 5,0% 8,2% 3,1% 5,6% 9,6% 3,0%

Nord

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

Celibatar(ă) 1,2% 0,7% 1,5% 1,4% 0,3% 2,0%

Căsătorit(ă) 63,4% 63,4% 63,3% 61,7% 60,6% 62,2%
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2006 2010

Total Urban Rural Total Urban Rural

Căsătorit(ă) neoficial 1,2% 0,7% 1,4% 1,7% 2,1% 1,4%

Văduv/văduvă 29,5% 28,7% 29,9% 30,3% 27,7% 31,7%

Divorţat(ă)/separat(ă) 4,7% 6,5% 3,9% 5,0% 9,4% 2,7%

Centru

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

Celibatar(ă) 1,2% 0,6% 1,4% 1,3% 0,0% 1,7%

Căsătorit(ă) 65,8% 64,4% 66,2% 64,4% 64,3% 64,5%

Căsătorit(ă) neoficial 1,1% 1,4% 1,0% 0,6% 0,6% 0,6%

Văduv/văduvă 29,2% 30,0% 29,0% 29,5% 27,3% 30,1%

Divorţat(ă)/separat(ă) 2,7% 3,6% 2,5% 4,1% 7,8% 3,1%

Sud

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

Celibatar(ă) 1,3% 0,4% 1,8% 2,0% 1,6% 2,1%

Căsătorit(ă) 69,0% 69,6% 68,7% 68,8% 68,5% 69,0%

Căsătorit(ă) neoficial 0,9% 1,2% 0,7% 0,5% 0,2% 0,6%

Văduv/văduvă 26,0% 24,0% 26,8% 24,8% 23,5% 25,4%

Divorţat(ă)/separat(ă) 2,8% 4,8% 2,0% 3,9% 6,3% 2,9%

mun. Chişinău

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

Celibatar(ă) 1,8% 1,8% 1,4% 2,2% 2,4% 0,0%

Căsătorit(ă) 59,9% 60,4% 55,8% 60,8% 60,0% 68,3%

Căsătorit(ă) neoficial 0,4% 0,4% 0,0% 0,9% 1,0% 0,0%

Văduv/văduvă 27,0% 26,0% 36,0% 25,0% 25,0% 24,7%

Divorţat(ă)/separat(ă) 11,0% 11,4% 6,8% 11,1% 11,5% 7,0%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 1.7. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste, după starea civilă,  
pe grupe de vârstă, pe sexe şi medii, 2010, %

2010

Total Celibatar(ă) Căsătorit(ă)
Căsătorit(ă) 

neoficial
Văduv/ văduvă

Divorţat(ă)
/separat(ă)

Total ţară

Total populaţie 100% 16,8% 62,4% 1,0% 13,7% 6,2%

 inclusiv (ani):  

18-49 100% 29,3% 61,3% 1,0% 1,8% 6,6%

50-54 100% 1,7% 76,9% 1,1% 10,5% 9,8%

55-59 100% 1,2% 76,3% 1,0% 14,6% 6,9%

60-64 100% 1,2% 69,4% 0,7% 21,7% 7,1%

65-69 100% 2,7% 58,5% 1,4% 33,4% 3,9%

70-74 100% 1,2% 50,9% 1,4% 44,9% 1,6%

75+ 100% 2,2% 32,3% 0,8% 63,7% 1,0%

ANEXĂ



183

2010

Total Celibatar(ă) Căsătorit(ă)
Căsătorit(ă) 

neoficial
Văduv/ văduvă

Divorţat(ă)
/separat(ă)

Bărbaţi

Total populaţie 100% 21,1% 68,2% 1,1% 5,5% 4,1%

 inclusiv (ani):  

18-49 100% 35,7% 58,8% 1,0% 0,6% 3,8%

50-54 100% 1,4% 86,4% 1,0% 3,7% 7,6%

55-59 100% 1,9% 87,0% 1,1% 4,5% 5,5%

60-64 100% 0,6% 88,2% 1,2% 5,4% 4,5%

65-69 100% 2,0% 79,2% 1,6% 13,6% 3,7%

70-74 100%  74,6% 1,8% 21,9% 1,6%

75+ 100% 1,3% 57,1% 1,5% 40,0%  

Femei

Total populaţie 100% 13,2% 57,6% 0,9% 20,4% 7,9%

 inclusiv (ani):  

18-49 100% 23,5% 63,5% 1,0% 2,9% 9,1%

50-54 100% 2,0% 69,4% 1,1% 15,8% 11,6%

55-59 100% 0,7% 67,8% 0,9% 22,6% 8,0%

60-64 100% 1,7% 53,6% 0,2% 35,2% 9,2%

65-69 100% 3,1% 46,7% 1,3% 44,8% 4,0%

70-74 100% 2,0% 34,1% 1,1% 61,2% 1,6%

75+ 100% 2,8% 17,2% 0,4% 78,1% 1,5%

Urban

Total populaţie 100% 18,8% 59,5% 1,0% 11,7% 9,0%

 inclusiv (ani):  

18-49 100% 31,2% 57,6% 0,9% 1,6% 8,7%

50-54 100% 1,9% 70,6% 1,6% 10,5% 15,5%

55-59 100% 0,7% 71,9% 1,2% 14,8% 11,4%

60-64 100% 0,7% 70,3% 0,8% 16,7% 11,5%

65-69 100% 2,2% 59,9% 0,6% 30,5% 6,8%

70-74 100% 0,6% 49,9% 2,1% 43,6% 3,8%

75+ 100% 2,1% 31,1% 0,7% 63,4% 2,7%

Rural

Total populaţie 100% 15,2% 64,6% 1,0% 15,3% 3,9%

 inclusiv (ani):  

18-49 100% 27,6% 64,5% 1,1% 2,0% 4,8%

50-54 100% 16% 81,2% 0,7% 10,4% 6,1%

55-59 100% 1,6% 79,1% 0,8% 14,5% 4,0%

60-64 100% 1,6% 68,7% 0,6% 25,4% 3,7%

65-69 100% 3,1% 57,6% 1,9% 35,5% 1,9%

70-74 100% 1,5% 51,5% 0,9% 45,7% 0,3%

75+ 100% 2,3% 33,0% 0,9% 63,9% 0,0%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 1.8. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste, după starea civilă,  
pe grupe de vârstă şi zone statistice, 2010, %

2010

Total Celibatar(ă) Căsătorit(ă)
Căsătorit(ă) 

neoficial
Văduv/ văduvă

Divorţat(ă)/
separat(ă)

Nord

Total populaţie 100% 12,6% 62,7% 1,4% 17,1% 6,3%

 inclusiv (ani):  

18-49 100% 25,6% 63,9% 1,2% 1,6% 7,8%

50-54 100% 2,0% 75,8% 0,9% 11,6% 9,6%

55-59 100% 0,8% 78,4% 1,7% 12,6% 6,6%

60-64 100% 0,6% 69,9% 1,1% 20,6% 7,8%

65-69 100% 1,8% 58,5% 3,1% 32,9% 3,7%

70-74 100% 1,0% 49,3% 2,1% 46,0% 1,5%

75+ 100% 2,3% 37,1% 1,2% 58,6% 0,7%

Centru

Total populaţie 100% 17,4% 63,1% 0,8% 13,9% 4,8%

 inclusiv (ani):  

18-49 100% 30,2% 62,0% 0,9% 1,5% 5,4%

50-54 100% 1,7% 80,3% 0,6% 8,3% 9,1%

55-59 100% 0,9% 77,6% 0,4% 16,2% 4,8%

60-64 100% 1,4% 68,7% 1,2% 24,4% 4,2%

65-69 100% 1,8% 54,3% 0,0% 42,2% 1,7%

70-74 100% 0,5% 50,4% 1,4% 47,2% 0,6%

75+ 100% 2,0% 24,9% 0,4% 72,7% 0,0%

Sud

Total populaţie 100% 15,3% 66,9% 0,8% 13,0% 4,0%

 inclusiv (ani):  

18-49 100% 27,1% 65,2% 1,1% 2,5% 4,2%

50-54 100% 0,0% 82,8% 0,2% 9,6% 7,4%

55-59 100% 2,5% 80,6% 0,7% 12,2% 4,0%

60-64 100% 2,1% 70,1% 0,0% 22,7% 5,1%

65-69 100 4,4% 60,6% 0,7% 33,7% 0,6%

70-74 100% 2,1% 49,9% 0,7% 46,0% 1,3%

75+ 100% 1,9% 37,2% 0,7% 59,2% 1,1%

mun. Chişinău

Total populaţie 100% 22,7% 57,5% 0,9% 9,7% 9,3%

 inclusiv (ani):  

18-49 100% 33,3% 55,7% 0,9% 1,8% 8,3%

50-54 100% 3,5% 66,2% 3,1% 12,8% 14,3%

55-59 100% 1,1% 66,1% 1,1% 17,7% 14,0%

60-64 100% 1,0% 68,8% 0,0% 18,6% 11,6%

65-69 100% 4,4% 62,3% 0,0% 22,7% 10,5%

70-74 100% 1,7% 58,7% 0,0% 35,8% 3,8%

75+ 100% 2,8% 22,3% 0,0% 71,5% 3,4%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 1.9. Repartizarea gospodăriilor casnice cu vârstnici, după tipul gospodăriilor,  
pe medii şi zone statistice, anii 2006 şi 2010, %

2006 2010
Total Urban Rural Total Urban Rural

Total ţară
Total gospodării 1.204.882 517.541 687.341 1.283.751 565.125 718.626
inclusiv, %: 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gospodării cu vârstnici 59,4% 54,1% 63,4% 63,2% 57,8% 67,4%
Gospodării fără vârstnici 40,6% 45,9% 36,6% 36,8% 42,2% 32,6%
Total gospodării cu vârstnici, % 100% 100% 100% 100% 100% 100%

inclusiv:
Gospodării cu vârstnici, solitari 29,0% 27,6% 29,9% 32,3% 33,3% 31,6%
Gospodării cu vârstnici, cuplu familial 29,7% 25,9% 32,2% 28,1% 26,9% 28,9%
Alte gospodării cu vârstnici 41,2% 46,5% 37,9% 39,6% 39,8% 39,5%
Nord
Total gospodării 363.820 121.151 242.669 420.119 151.345 268.774
inclusiv, %: 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gospodării cu vârstnici 62,7% 55,2% 66,5% 69,7% 66,0% 71,7%
Gospodării fără vârstnici 37,3% 44,8% 33,5% 30,3% 34,0% 28,3%
Total gospodării cu vârstnici, % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
inclusiv:
Gospodării cu vârstnicii, solitari 35,5% 36,3% 35,1% 38,3% 39,2% 37,9%
Gospodării cu vârstnici, cuplu familial 34,8% 34,0% 35,1% 32,2% 29,2% 33,7%
Alte gospodării cu vârstnici 29,7% 29,8% 29,7% 29,5% 31,7% 28,4%
Centru
Total gospodării 342.163 71.830 270.333 346.685 76.054 270.631
inclusiv, %: 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gospodării cu vârstnici 60,6% 55,7% 61,9% 63,2% 61,5% 63,7%
Gospodării fără vârstnici 39,4% 44,3% 38,1% 36,8% 38,5% 36,3%
Total gospodării cu vârstnici, % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
inclusiv:
Gospodării cu vârstnici, solitari 28,8% 28,0% 29,0% 31,6% 37,1% 30,1%

Gospodării cu vârstnici, cuplu familial 29,3% 23,1% 30,8% 26,9% 33,7% 25,0%

Alte gospodării cu vârstnici 41,9% 48,9% 40,2% 41,5% 29,2% 44,9%
Sud
Total gospodării 212.017 65.817 146.200 228.045 70.668 157.377
inclusiv, %: 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gospodării cu vârstnici 38,1% 40,0% 37,3% 66,4% 65,1% 67,0%
Gospodării fără vârstnici 61,9% 60,0% 62,7% 33,6% 34,9% 33,0%
Total gospodării cu vârstnici, % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
inclusiv:
Gospodării cu vârstnici, solitari 23,5% 22,3% 24,0% 26,1% 29,5% 24,6%
Gospodării cu vârstnici, cuplu familial 32,0% 33,4% 31,5% 28,5% 32,7% 26,7%
Alte gospodării cu vârstnici 44,5% 44,4% 44,6% 45,4% 37,8% 48,7%
mun. Chişinău
Total gospodării 286.882 258.743 28.140 288.902 267.059 21.844
inclusiv, %: 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Gospodării cu vârstnici 52,1% 51,6% 56,4% 51,1% 50,2% 62,1%
Gospodării fără vârstnici 47,9% 48,4% 43,6% 48,9% 49,8% 37,9%
Total gospodării cu vârstnici, % 100% 100% 100% 100% 100% 100%
inclusiv:
Gospodării cu vârstnici, solitari 24,4% 24,8% 21,1% 27,7% 28,9% 16,2%
Gospodării cu vârstnici, cuplu familial 20,5% 20,4% 20,7% 21,3% 20,9% 25,3%
Alte gospodării cu vârstnici 55,1% 54,7% 58,2% 51,0% 50,3% 58,5%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 1.10. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste, după nivelul de instruire, pe medii şi 
zone statistice, anii 2006 şi 2010, %

2006 2010

Total Urban Rural Total Urban Rural

Total ţară

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

studii primare şi fără studii 19,7% 8,1% 27,0% 13,6% 5,4% 19,0%

studii gimnaziale 24,2% 14,0% 30,7% 21,8% 12,9% 27,7%

studii medii generale 13,5% 13,7% 13,4% 16,2% 15,7% 16,5%

studii medii speciale 28,5% 38,0% 22,6% 35,0% 41,5% 30,7%

studii superioare 14,1% 26,2% 6,4% 13,4% 24,5% 6,1%

Nord

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

studii primare şi fără studii 25,9% 9,3% 32,5% 18,1% 5,9% 24,3%

studii gimnaziale 25,4% 17,5% 28,6% 23,9% 13,1% 29,4%

studii medii generale 10,9% 12,6% 10,2% 14,4% 17,3% 12,9%

studii medii speciale 28,0% 40,8% 22,9% 32,9% 44,5% 26,9%

studii superioare 9,8% 19,9% 5,7% 10,8% 19,2% 6,4%

Centru

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

studii primare şi fără studii 22,2% 17,0% 23,3% 12,8% 8,8% 13,9%

studii gimnaziale 28,1% 14,1% 31,4% 24,5% 20,1% 25,7%

studii medii generale 14,6% 10,7% 15,5% 20,7% 16,8% 21,7%

studii medii speciale 25,8% 39,2% 22,7% 33,5% 39,8% 31,8%

studii superioare 9,3% 18,9% 7,1% 8,5% 14,5% 6,9%

Sud

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

studii primare şi fără studii 24,0% 16,7% 27,1% 17,1% 11,3% 19,7%

studii gimnaziale 31,0% 26,3% 33,0% 25,7% 18,9% 28,7%

studii medii generale 14,6% 15,3% 14,4% 13,2% 11,7% 13,9%

studii medii speciale 24,2% 31,4% 21,1% 36,0% 42,3% 33,2%

studii superioare 6,2% 10,2% 4,4% 7,9% 15,8% 4,5%

mun. Chişinău

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

studii primare şi fără studii 2,7% 2,4% 5,3% 1,5% 1,7% 0,0%

studii gimnaziale 10,9% 8,6% 32,5% 9,1% 7,9% 21,4%

studii medii generale 14,9% 14,6% 17,8% 16,4% 15,5% 24,8%

studii medii speciale 37,1% 38,2% 27,3% 40,5% 39,5% 49,7%

studii superioare 34,3% 36,2% 17,0% 32,5% 35,5% 4,1%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 1.11. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste după nivelul de instruire,  
pe sexe şi zone statistice, anii 2006 şi 2010, %

 
2006 2010

Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei

Total ţară

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

studii primare şi fără studii 19,7% 14,9% 23,1% 13,6% 9,9% 16,3%

studii gimnaziale 24,2% 20,9% 26,6% 21,8% 16,6% 25,7%

studii medii generale 13,5% 13,2% 13,7% 16,2% 15,5% 16,7%

studii medii speciale 28,5% 35,9% 23,3% 35,0% 43,6% 28,7%

studii superioare 14,1% 15,1% 13,3% 13,4% 14,5% 12,7%

Nord

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

studii primare şi fără studii 25,8% 19,3% 30,2% 18,1% 13,6% 21,2%

studii gimnaziale 25,4% 22,1% 27,6% 23,9% 18,5% 27,6%

studii medii generale 10,9% 10,9% 11,0% 14,4% 14,7% 14,2%

studii medii speciale 28,0% 37,4% 21,8% 32,9% 41,5% 26,9%

studii superioare 9,8% 10,4% 9,4% 10,8% 11,8% 10,1%

Centru

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

studii primare şi fără studii 22,2% 16,4% 26,5% 12,8% 9,2% 15,6%

studii gimnaziale 28,1% 23,7% 31,4% 24,5% 17,4% 30,1%

studii medii generale 14,6% 14,1% 15,0% 20,7% 20,2% 21,1%

studii medii speciale 25,8% 35,0% 18,8% 33,5% 44,7% 24,7%

studii superioare 9,3% 10,7% 8,3% 8,5% 8,5% 8,5%

Sud

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

studii primare şi fără studii 24,0% 19,2% 27,8% 17,1% 11,8% 21,2%

studii gimnaziale 31,0% 28,2% 33,3% 25,7% 21,8% 28,7%

studii medii generale 14,6% 15,2% 14,2% 13,2% 11,1% 14,9%

studii medii speciale 24,2% 30,3% 19,3% 36,0% 47,1% 27,4%

studii superioare 6,2% 7,2% 5,4% 7,9% 8,1% 7,8%

mun. Chişinău

Total vârstnici 100 100 100 100 100 100

 inclusiv:  

studii primare şi fără studii 2,7% 1,9% 3,3% 1,5% 0,8% 2,0%

studii gimnaziale 10,9% 7,6% 13,2% 9,1% 4,9% 12,0%

studii medii generale 14,9% 13,5% 15,8% 16,4% 14,5% 17,6%

studii medii speciale 37,1% 40,3% 34,9% 40,5% 42,2% 39,4%

studii superioare 34,3% 36,7% 32,7% 32,5% 37,6% 29,0%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 1.12. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste, după nivelul de instruire,  
grupe de vârstă, pe sexe şi medii, 2010, %

2010

Total
studii primare 

şi fără studii
studii gimna-

ziale
studii medii 

generale
studii medii 

speciale
studii superi-

oare
Total ţară
Total vârstnici 100% 13,6% 21,8% 16,2% 35,0% 13,4%
 inclusiv (ani):  
50-54 100% 0,8% 12,1% 26,1% 47,9% 13,1%
55-59 100% 1,1% 17,9% 20,0% 47,5% 13,5%
60-64 100% 2,6% 23,6% 15,5% 39,0% 19,3%
65-69 100% 14,1% 37,5% 11,6% 23,3% 13,6%
70-74 100% 26,8% 30,5% 10,2% 21,6% 10,9%
75+ 100% 54,0% 17,9% 6,8% 12,8% 8,5%
Bărbaţi
Total vârstnici 100% 9,9% 16,6% 15,5% 43,6% 14,5%
 inclusiv (ani):  
50-54 100% 0,7% 11,7% 22,7% 52,9% 12,0%
55-59 100% 0,9% 13,5% 16,4% 56,0% 13,2%
60-64 100% 2,1% 14,2% 14,7% 47,6% 21,4%
65-69 100% 8,1% 27,2% 14,6% 32,4% 17,8%
70-74 100% 17,1% 23,1% 12,9% 32,5% 14,3%
75+ 100% 48,5% 18,4% 7,0% 18,0% 8,2%
Femei
Total vârstnici 100% 16,3% 25,7% 16,7% 28,7% 12,7%
 inclusiv (ani):  
50-54 100% 0,8% 12,4% 28,7% 44,0% 14,0%
55-59 100% 1,3% 21,4% 22,8% 40,8% 13,8%
60-64 100% 3,0% 31,4% 16,2% 31,8% 17,6%
65-69 100% 17,5% 43,4% 9,9% 18,1% 11,1%
70-74 100% 33,7% 35,8% 8,2% 13,8% 8,6%
75+ 100% 57,3% 17,6% 6,7% 9,6% 8,7%
Urban
Total vrstnici 100% 5,4% 12,9% 15,7% 41,5% 24,5%
 inclusiv (ani):  
50-54 100% 0,3% 4,5% 20,5% 49,4% 25,3%
55-59 100% 0,8% 9,0% 16,6% 51,2% 22,4%
60-64 100% 0,2% 11,9% 12,4% 45,4% 30,1%
65-69 100% 3,7% 20,9% 14,3% 34,5% 26,5%
70-74 100% 10,4% 22,4% 15,2% 31,4% 20,7%
75+ 100% 26,8% 17,2% 13,7% 21,3% 21,0%
Rural
Total vârstnici 100% 19,0% 27,7% 16,5% 30,7% 6,1%
 inclusiv (ani):  
50-54 100% 1,1% 17,2% 29,8% 46,9% 4,9%
55-59 100% 1,3% 23,7% 22,2% 45,1% 7,7%
60-64 100% 4,4% 32,6% 17,9% 34,1% 11,0%
65-69 100% 21,3% 49,1% 9,7% 15,4% 4,5%
70-74 100% 36,5% 35,3% 7,2% 15,8% 5,2%
75+ 100% 69,2% 18,3% 2,9% 8,0% 1,5%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 1.13. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste, după nivelul de instruire,  
grupe de vârstă şi zone statistice, 2010, %

2010

Total
studii primare 

şi fără studii
studii gimna-

ziale
studii medii 

generale
studii medii 

speciale
studii superi-

oare

Nord

Total vârstnici 100% 18,1% 23,9% 14,4% 32,9% 10,8%

 inclusiv (ani):  

50-54 100% 1,4% 11,1% 24,8% 52,0% 10,7%

55-59 100% 0,5% 16,8% 18,8% 50,3% 13,6%

60-64 100% 2,4% 27,2% 16,2% 37,8% 16,4%

65-69 100% 13,1% 44,7% 13,6% 21,0% 7,7%

70-74 100% 26,1% 34,4% 7,5% 23,3% 8,7%

75+ 100% 61,0% 15,5% 5,7% 10,9% 7,0%

Centru

Total vârstnici 100% 12,8% 24,5% 20,7% 33,5% 8,5%

 inclusiv (ani):  

50-54 100% 0,9% 15,2% 32,6% 45,8% 5,6%

55-59 100% 0,5% 20,5% 27,6% 43,7% 7,7%

60-64 100% 3,6% 25,9% 18,3% 37,6% 14,6%

65-69 100% 15,5% 41,5% 10,0% 22,3% 10,7%

70-74 100% 32,5% 32,3% 8,4% 16,7% 10,1%

75+ 100% 53,8% 23,7% 10,4% 9,6% 2,5%

Sud

Total vârstnici 100% 17,1% 25,7% 13,2% 36,0% 7,9%

 inclusiv (ani):  

50-54 100% 0,4% 16,3% 24,5% 50,2% 8,6%

55-59 100% 2,8% 26,9% 13,9% 45,5% 10,9%

60-64 100% 4,4% 31,4% 13,7% 40,1% 10,3%

65-69 100% 27,8% 40,6% 6,1% 19,6% 5,8%

70-74 100% 38,7% 30,4% 8,6% 17,2% 5,2%

75+ 100% 71,8% 12,9% 0,5% 14,0% 0,8%

mun. Chişinău

Total vârstnici 100% 1,5% 9,1% 16,4% 40,5% 32,5%

 inclusiv (ani):  

50-54 100% 0,0% 3,7% 20,9% 41,4% 34,0%

55-59 100% 1,1% 5,7% 16,6% 51,2% 25,4%

60-64 100% 0,0% 7,9% 12,0% 41,7% 38,4%

65-69 100% 1,1% 11,8% 14,4% 33,6% 39,0%

70-74 100% 1,7% 14,9% 24,5% 30,6% 28,3%

75+ 100% 8,2% 22,3% 11,7% 24,5% 33,3%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ ŞI FAMILIA 
Tabelul 2.1. Ponderea gospodăriilor cu vârstnici care au oferit sau au primit ajutor

Ani
În ultimul an gospodăria Dvs. a oferit în mod regulat ajutor bănesc sau produse alimentare/

mărfuri vreunei persoane din afara gospodăriei

Da Nu Nu ştiu Total

50-54 22,7% 75,9% 1,4% 100%

55-59 35,4% 64,1% 0,5% 100%

60-64 27,7% 72,3% 100%

65-69 19,9% 80,1% 100%

70-74 20,4% 79,6% 100%

75+ 17,2% 82,8% 100%

Total 25,0% 74,7% 0,4% 100%

Ani
În ultimul an gospodăria Dvs. a beneficiat în mod regulat de ajutor bănesc sau produse 

alimentare/mărfuri de la persoane din afara gospodăriei

Da Nu Nu ştiu Total

50-54 26,0% 73,6% 0,4% 100%

55-59 25,9% 73,3% 0,8% 100%

60-64 31,2% 68,8% 100%

65-69 38,6% 61,4% 100%

70-74 25,9% 74,1% 100%

75+ 40,2% 58,2% 1,6% 100%

Total 33,5% 66,1% 0,4% 100%

Sursa: BNS-CBGC, Modulul Ad-hoc privind excluderea socială

Tabelul 2.2. De la cine pot obţine vârstnicii sprijin când se confruntă cu dificultăţi

Grupe de vârstă, ani

<50 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Total 

Au nevoie de ajutor pe lângă casa, atunci 
când sunt bolnavi?

Membrul familiei 78,6% 69,9% 67,2% 51,3% 49,4% 40,7% 34,4% 68,8%

Coleg de serviciu 0,2%  1,3%    0,2%

Prieten 5,3% 3,6% 3,7% 2,0% 4,2% 1,0% 0,6% 4,3%

Vecin 1,9% 5,5% 5,9% 13,5% 12,4% 9,3% 12,2% 4,9%

Rudă 12,1% 20,6% 21,6% 28,9% 31,5% 47,1% 47,4% 19,8%

Altcineva 0,0%    1,1%  3,1% 0,3%

Nimeni 1,5% 0,4% 1,7% 3,0% 0,8% 1,8% 1,6% 1,5%

Nu ştiu 0,3%    0,6%  0,7% 0,3%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Au nevoie de sfat pentru soluţionarea 
unei probleme personale serioase?

Membrul familiei 61,6% 56,8% 55,1% 41,2% 46,7% 46,2% 39,4% 56,4%

Coleg de serviciu 1,6% 2,6% 1,5% 1,3% 0,9%   1,4%

Prieten 14,0% 7,4% 10,6% 13,9% 4,5% 3,5% 3,9% 11,4%

Vecin 1,0% 2,3% 1,6% 3,3% 4,3% 6,4% 4,3% 2,0%

Rudă 19,4% 26,6% 26,2% 32,0% 35,7% 40,2% 45,8% 25,0%

Altcineva 0,0% 0,4%  0,6%   1,5% 0,2%

Nimeni 2,2% 3,3% 4,1% 7,7% 6,2% 2,9% 5,1% 3,2%

Nu ştiu 0,2% 0,6% 0,9%  1,8% 0,8%  0,4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Grupe de vârstă, ani

<50 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Total 

Se simt deprimaţi şi au nevoie să discute 
cu cineva?

Membrul familiei 40,4% 42,2% 36,9% 33,6% 30,8% 31,7% 29,5% 38,2%
Coleg de serviciu 2,7% 4,1% 3,4% 3,1% 0,4%   2,5%
Prieten 33,7% 16,5% 21,3% 22,3% 16,3% 11,0% 6,8% 26,6%
Vecin 4,3% 10,1% 9,3% 13,0% 21,2% 17,8% 26,9% 8,9%
Rudă 16,0% 24,2% 25,4% 24,0% 24,9% 32,6% 28,8% 20,2%
Altcineva 0,2% 0,4% 0,9%  1,3%  0,6% 0,3%
Nimeni 2,3% 2,4% 2,0% 4,0% 3,7% 5,9% 6,0% 2,9%
Nu ştiu 0,3%  0,9%  1,3% 1,0% 1,4% 0,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Au nevoie urgent de 250 euro?

Membrul familiei 18,1% 15,3% 10,6% 6,5% 12,0% 9,5% 8,7% 15,1%
Coleg de serviciu 2,6% 1,6% 2,0% 1,5% 0,9%   2,0%
Prieten 14,3% 12,3% 9,6% 5,3% 1,5% 2,8% 2,5% 11,1%
Vecin 2,9% 5,0% 3,1% 4,0% 3,9% 5,5%  3,1%
Rudă 42,7% 46,1% 49,2% 61,7% 46,4% 44,6% 51,3% 45,4%
Altcineva 2,7% 2,7% 3,2% 1,3% 1,5%  1,4% 2,4%
Nimeni 8,3% 10,5% 13,8% 13,4% 17,1% 19,8% 23,7% 11,4%
Nu ştiu 8,5% 6,6% 8,5% 6,3% 16,7% 17,9% 12,4% 9,4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sursa: BNS-CBGC, Modulul Ad-hoc privind excluderea socială

Tabelul 2.3. Frecvenţa implicării vârstnicilor în activităţile din cadrul gospodăriei

 
Grupe de vârstă, ani

<50 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Total 

Cât de des sunteţi 
implicat în îngriji-
rea copiilor?

În fiecare zi 41,7% 15,0% 14,9% 3,6% 13,1% 2,7% 1,7% 28,8%
De 3 sau 4 ori pe săptămână 3,5% 4,1% 0,9% 1,9% 1,0% 1,3%  2,7%
O dată sau de două ori pe săptămână 3,1% 3,4% 2,0%  1,2%  1,3% 2,5%
O dată sau de două ori pe lună 0,9% 1,1%   0,7%   0,7%
Mai puţin frecvent 2,4% 3,0% 1,0% 0,8% 4,2% 3,4% 1,6% 2,3%
Niciodată 4,2% 11,2% 8,5% 3,8% 12,2% 8,6% 10,7% 6,3%
Nu este aplicabil 44,3% 62,3% 72,7% 89,9% 67,6% 84,0% 84,8% 56,8%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cât de des sunteţi 
implicat în menaj 
casnic?

În fiecare zi 55,0% 65,8% 51,7% 58,1% 51,2% 53,7% 46,1% 54,8%
De 3 sau 4 ori pe săptămână 13,2% 13,8% 15,0% 15,4% 10,9% 9,8% 9,0% 13,0%
O dată sau de două ori pe săptămână 16,1% 9,4% 16,2% 15,0% 23,9% 13,7% 17,1% 15,9%
O dată sau de două ori pe lună 3,7% 4,0% 6,0% 3,9% 0,9% 3,5% 4,1% 3,8%
Mai puţin frecvent 4,5% 5,1% 4,6% 2,1% 4,6% 3,7% 3,5% 4,3%
Niciodată 4,5% 1,9% 4,6% 3,1% 7,2% 6,8% 14,0% 5,2%
Nu este aplicabil 3,0%  2,0% 2,5% 1,2% 8,9% 6,3% 3,0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cât de des sunteţi 
implicat în îngriji-
rea unei rudei?

În fiecare zi 6,7% 12,0% 7,7% 2,8% 7,6% 6,5% 1,3% 6,7%
De 3 sau 4 ori pe săptămână 1,7% 2,4% 2,1% 2,4% 0,8%   1,6%
O dată sau de două ori pe săptămână 4,0% 6,5% 3,1% 4,0% 0,8% 0,8% 1,5% 3,6%
O dată sau de două ori pe lună 2,9% 2,5% 1,2%   0,8% 0,6% 2,1%
Mai puţin frecvent 3,4% 0,4% 1,1%   0,8% 1,7% 2,4%
Niciodată 12,8% 9,3% 8,8% 4,9% 13,3% 12,6% 16,0% 12,0%
Nu este aplicabil 68,5% 67,0% 75,9% 85,9% 77,5% 78,5% 78,9% 71,7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sursa: BNS-CBGC Modulul Ad-hoc privind excluderea socială
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Tabelul 2.4. Cât de des interacţionează vârstnicii cu persoanele din afara gospodăriei

 
Grupe de vârstă, ani

<50 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Total 

Cât de des contac-
tează cu prietenii 
sau vecinii?

Mai frecvent de o dată pe zi 10,0% 8,6% 12,6% 7,2% 13,9% 6,6% 10,7% 10.1%

În fiecare zi sau aproape în fiecare zi 44,4% 40,6% 52,5% 51,3% 55,8% 46,0% 48,7% 46.3%

Cel puţin o dată pe săptămână 35,4% 30,1% 26,2% 35,6% 24,6% 31,1% 27,5% 32.7%

O dată sau de două ori pe lună 7,9% 16,3% 7,4% 4,3% 4,8% 10,7% 6,8% 8.2%

De câteva ori pe an 1,2% 2,2% 0,4%  1,0% 0,8% 1,5% 1.1%

Mai puţin, rar 1,1% 2,2% 0,9% 1,5%  4,9% 4,9% 1.6%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cât de des 
contactează cu 
prietenii, familia 
prin telefon, 
e-mail, poştă?

Mai frecvent de o dată pe zi 12,3% 3,3% 4,6% 6,6% 8,7% 2,8% 13,4% 9.9%

În fiecare zi sau aproape în fiecare zi 43,1% 46,1% 36,3% 27,4% 26,9% 21,1% 25,2% 38.6%

Cel puţin o dată pe săptămână 33,6% 33,6% 45,5% 43,6% 39,8% 36,7% 27,2% 35.4%

O dată sau de două ori pe lună 6,3% 12,2% 8,9% 17,2% 13,7% 21,0% 11,7% 9.1%

De câteva ori pe an 1,0% 1,8% 0,5%  3,8% 2,8% 6,5% 1.6%

Mai puţin, rar 1,4% 1,7% 1,9% 0,7% 1,1% 3,1% 2,5% 1.6%

Nu ştiu 2,2% 1,3% 2,4% 4,5% 6,0% 12,4% 13,7% 3.8%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sursa: BNS-CBGC, Modulul Ad-hoc privind excluderea socială

Tabelul 2.5. Percepţia vârstnicilor asupra suficienţei timpului pentru activităţile sociale

 
Grupe de vârstă, ani

<50 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75+ Total 

Ce credeţi despre timpul 
pentru hobby-uri?

Prea mult timp 3,8% 1,8% 2,3% 4,2% 0,8% 1,8% 3,5% 3,2%

Exact de cât este nevoie 22,0% 14,8% 16,6% 26,2% 18,3% 19,8% 21,0% 20,7%

Prea puţin timp 41,3% 39,5% 35,1% 27,0% 22,0% 11,1% 14,6% 35,4%

Nu ştiu 9,6% 5,0% 12,7% 13,0% 11,9% 19,3% 20,0% 11,0%

Nu este aplicabil 23,4% 38,9% 33,3% 29,6% 47,0% 48,1% 41,0% 29,7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ce credeţi despre timpul 
pentru alte contacte 
sociale?

Prea mult timp 2,0% 2,4% 1,9% 1,1% 1,4% 2,2% 3,4% 2,1%

Exact de cât este nevoie 42,9% 36,7% 44,3% 50,2% 47,3% 42,3% 46,1% 43,4%

Prea puţin timp 49,2% 57,8% 47,0% 40,5% 48,8% 50,7% 40,3% 48,7%

Nu ştiu 5,9% 3,1% 6,8% 8,2% 2,4% 4,9% 10,2% 5,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sursa: BNS-CBGC, Modulul Ad-hoc privind excluderea socială
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BUNURI
Tabelul 3.1. Dinamica disponibilităţii bunurilor în gospodăriile  

cu vârstnici şi gospodăriile fără vârstnici, 2006-2010, % 

2006 2007 2008 2009 2010

fără 
vârstnici

cu vârst-
nici

fără 
vârstnici

cu vârst-
nici

fără 
vârstnici

cu vârst-
nici

fără 
vârstnici

cu vârst-
nici

fără 
vârstnici

cu vârst-
nici

I grup

TV color 87,6 69,3 91,6 77,3 93,4 82,8 94,2 87,1 95,0 88,9

TV alb negru 10,3 21,6 5,4 12,7 3,0 8,8 1,6 4,9 1,3 4,1

TV color sau alb/negru 95,7 87,6 95,1 88,8 95,5 90,7 95,2 91,6 95,8 92,7

frigider 80,1 76,8 81,2 77,6 83,3 79,9 83,5 82,5 84,6 83,3

maşină de spălat rufe 
automat

27,5 11,4 31,1 13,9 37,5 17,3 42,5 22,1 44,2 26,0

maşină de spălat rufe 
manual

38,9 38,2 34,1 36,0 32,7 35,9 32,9 35,1 32,4 33,9

maşină de spălat rufe 
automat sau manual

65,7 49,1 64,6 49,6 69,7 52,8 74,4 56,7 75,9 59,0

aspirator de praf 50,8 34,0 50,3 33,5 54,6 37,3 57,7 40,0 58,5 42,8

II grup

congelator 4,1 3,8 3,2 3,6 2,9 3,7 2,4 3,1 2,9 3,6

cuptor cu microunde 7,8 4,7 9,4 3,7 13,4 5,9 16,4 8,2 21,3 9,6

computer 13,4 4,9 14,9 5,5 20,6 8,3 30,6 11,1 38,1 14,3

antenă satelit 3,8 1,7 7,4 3,7 10,4 6,2 12,8 7,8 14,5 8,5

III grup

casetofon 35,7 19,7 25,8 14,1 21,5 13,3 18,9 12,3 14,4 10,5

videocasetofon 21,5 8,7 20,0 8,8 22,9 9,7 24,6 11,0 22,9 10,7

combină teleradio 0,5 0,3 0,7 0,3 2,3 0,6 2,3 0,8 2,2 0,3

centru muzical 16,0 5,9 16,3 5,3 14,7 5,8 13,5 6,8 14,4 6,9

aparat foto 36,0 13,1 30,3 11,4 28,5 11,8 27,2 11,4 26,3 10,3

cameră video 3,7 0,7 2,4 1,0 3,9 1,2 4,1 1,2 4,6 1,0

maşină de spălat vesela 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 0,2 0,3 0,1

IV grup

bicicletă 21,1 10,1 16,5 9,9 15,8 10,6 19,1 11,1 17,1 10,9

motocicletă 4,3 2,7 3,0 2,3 3,2 2,5 4,6 2,5 3,2 2,3

autoturism 22,2 13,1 22,2 12,2 23,9 13,1 28,1 14,4 26,1 14,7

V grup

garaj 24,9 19,3 22,4 19,6 21,6 19,7 23,0 20,9 21,2 20,5

alt apartament/casă 4,0 2,3 2,7 1,8 2,6 2,0 2,8 2,5 2,5 2,2

vilă de vară, iarnă 0,7 0,9 0,3 0,8 0,2 1,5 0,2 0,9 0,3 0,8

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 3.2. Disponibilitatea bunurilor în gospodăriile cu vârstnici,  
în funcţie de vârsta capului gospodăriei, 2010, %

 
Gospodării de vârstnici, ani

<50 50-56/61 57/62-64 65-69 70-74 75+ Total

I grup

TV color 98,6 93,9 94,0 88,1 83,8 74,3 88,9

TV alb negru 0,8 2,3 2,8 5,5 4,9 8,9 4,1

TV color sau alb/negru 99,4 95,7 96,2 93,4 88,7 83,0 92,7

frigider 92,5 86,9 87,1 85,2 78,3 71,3 83,3

maşină de spălat rufe automat 47,1 35,5 28,6 22,9 12,9 7,6 26,0

maşină de spălat rufe manual 27,5 36,5 39,5 32,9 31,9 26,6 33,9

maşină de spălat rufe automat sau manual 73,1 70,9 66,8 55,1 43,4 33,9 59,0

aspirator de praf 60,4 54,3 48,7 38,4 28,5 19,4 42,8

II grup

congelator 3,1 4,6 4,2 3,3 3,2 1,0 3,6

cuptor cu microunde 13,7 14,6 9,4 6,4 3,3 4,0 9,6

computer 38,2 22,1 13,4 5,6 4,7 4,4 14,3

antenă satelit 16,1 11,8 8,2 6,2 4,1 4,1 8,5

III grup

casetofon 17,9 14,4 12,7 7,1 4,4 4,6 10,5

videocasetofon 25,5 16,1 8,4 8,0 4,4 2,8 10,7

combină teleradio  0,6 0,3   0,1 0,3

centru muzical 13,2 11,5 7,1 2,5 1,8 1,5 6,9

aparat foto 23,7 15,5 12,3 4,2 3,2 2,8 10,3

cameră video 5,3 1,6 0,9 0,1  0,2 1,0

maşină de spălat vesela  0,2     0,1

IV grup 

bicicletă 14,9 15,3 10,5 8,5 6,3 4,8 10,9

motocicletă 3,1 3,2 1,2 2,5 1,8 1,0 2,3

autoturism 25,2 23,5 9,5 9,3 8,2 4,3 14,7

V grup

garaj 14,0 27,9 19,4 18,9 16,9 9,3 20,5

alt apartament/casă 4,3 3,2 1,3 1,3 1,7 1,1 2,2

vilă de vară, iarnă 2,8 1,1 0,3 0,6 0,6 0,4 0,8

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 3.3. Dinamica disponibilităţii bunurilor în gospodăriile cu vârstnici pe medii, 2006-2010, %

2006 2007 2008 2009 2010
Creşterea accesului 

(2010-2006)

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural

I grup

TV color 84,9 59,3 91,0 68,7 93,9 75,3 95,1 81,7 95,2 84,7 10,3 25,5

TV alb negru 12,9 27,1 6,1 16,8 4,0 12,1 2,2 6,7 2,5 5,2 -10,4 -21,9

TV color sau alb/negru 95,2 82,8 96,1 84,1 97,4 86,1 97,0 88,0 97,5 89,5 2,3 6,7

frigider 92,2 67,0 92,2 68,4 94,3 70,3 94,7 74,3 95,5 75,1 3,3 8,1

maşină de spălat rufe automat 23,8 3,4 29,2 4,1 35,2 5,3 41,7 9,0 48,2 11,0 24,4 7,7

maşină de spălat rufe manual 39,8 37,1 36,3 35,9 33,8 37,4 30,5 38,2 26,3 39,1 13,5 2,0

maşină de spălat rufe automat sau 
manual

63,0 40,2 65,2 39,7 68,1 42,4 71,8 46,6 73,6 49,1 10,6 8,8
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2006 2007 2008 2009 2010
Creşterea accesului 

(2010-2006)

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural

aspirator de praf 58,3 18,4 56,4 19,1 59,7 22,2 62,9 24,8 63,6 28,9 5,2 10,5

II grup

congelator 4,1 3,5 3,2 3,8 2,5 4,6 1,5 4,2 2,2 4,5 -1,9 1,0

cuptor cu microunde 7,3 2,9 4,9 2,9 8,1 4,4 11,4 6,1 13,2 7,2 5,9 4,3

computer 10,8 1,1 11,0 2,0 16,4 3,0 21,1 4,4 24,4 7,6 13,6 6,5

antenă satelit 1,6 1,8 2,0 4,7 3,2 8,1 4,5 10,1 4,6 11,2 2,9 9,4

IV grup

bicicletă 6,4 12,6 6,2 12,2 7,3 12,8 6,0 14,5 7,0 13,6 0,6 1,0

motocicletă 0,5 4,2 0,9 3,3 0,6 3,7 1,0 3,5 1,0 3,1 0,5 -1,1

autoturism 14,7 12,1 13,7 11,3 15,4 11,7 15,1 13,9 15,9 13,9 1,2 1,8

V grup

garaj 20,3 18,6 18,8 20,0 22,2 18,0 20,4 21,3 19,7 21,1 -0,6 2,5

alt apartament/casă 1,7 2,8 1,6 2,0 2,1 2,0 2,3 2,7 1,7 2,5 0,0 -0,3

vilă de vară, iarnă 2,4 2,1 3,6 2,4 2,0 -0,4

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 3.4. Disponibilitatea bunurilor în gospodăriile cu vârstnici  
în funcţie de zone statistice, 2010, %

Zona
Total

Nord Centru Sud mun.Chişinău

I grup

TV color 85,1 87,5 89,3 98,3 88,9

TV alb negru 5,4 4,6 4,2 0,7 4,1

TV color sau alb/negru 90,3 91,5 93,3 98,8 92,7

frigider 79,5 77 85,8 97,7 83,3

maşină de spălat rufe automat 12,5 17,6 24 67,3 26

maşină de spălat rufe manual 36,1 36,2 43,4 16,6 33,9

maşină de spălat rufe automat sau 
manual

48,1 52,3 65,6 83,6 59

aspirator de praf 29,9 34,9 43,6 79,5 42,8

II grup

congelator 1,2 5,2 6,2 3,2 3,6

cuptor cu microunde 5,6 8,3 10,3 18,8 9,6

computer 5,9 9,7 12,6 39,8 14,3

antenă satelit 7,5 11,9 12,2 1,9 8,5

III grup

casetofon 7,2 11,9 9,3 16,3 10,5

videocasetofon 8,1 10,1 10,8 16,6 10,7

combină teleradio 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3

centru muzical 3,5 7,2 8,9 11,5 6,9

aparat foto 5,2 9,3 11,1 21,2 10,3

cameră video 0,5 1,1 1,2 1,9 1

maşină de spălat vesela 0,1 0,3 0,1

IV grup

bicicletă 10,1 11,1 19,4 3,5 10,9

motocicletă 1,5 2 6 0,5 2,3
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Zona
Total

Nord Centru Sud mun.Chişinău

autoturism 12,4 15,9 15,9 16,2 14,7

V grup

garaj 20,2 20,5 28,4 13,3 20,5

alt apartament/casă 2,7 1,9 2,5 1,3 2,2

vilă de vară, iarnă 0,7 0,2 0,1 2,4 0,8

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 3.5. Dinamica disponibilităţii animalelor şi păsărilor în gospodăriile  
cu vârstnici şi gospodăriile fără vârstnici, 2006-2010, %

 
2006 2007 2008 2009 2010

fără 
vârstnici

cu  
vârstnici

fără 
vârstnici

cu  
vârstnici

fără 
vârstnici

cu  
vârstnici

fără 
vârstnici

cu  
vârstnici

fără 
vârstnici

cu  
vârstnici

Vite mari cornute 18,0 18,8 17,2 17,6 14,6 15,2 14,5 15,6 14,2 14,8

Ovine 7,7 10,1 7,6 8,8 6,7 8,6 6,5 8,2 5,8 7,4

Caprine 5,9 7,0 4,6 6,2 5,4 6,9 5,3 5,9 4,8 5,6

Porcine 28,2 29 21,6 22 9,3 9,9 14,3 14,6 20,0 19,3

Păsări 53,6 66,6 49,8 65,1 41,6 60,0 45,0 61,0 49,0 63,6

Alte animale domestice 9,8 8,9 10,7 9,8 9,5 9,3 9,7 9,5 11,4 10,1

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 3.6. Reducerea numărului de animale şi păsări în gospodăriile cu vârstnici, în funcţie de vârsta 
capului gospodăriei, 2006-2010, %

Grupe de vârstă, ani
Total

<50 50-56/61 57/62-64 65-69 70-74 75+

Vite mari cornute
2006 26,6 22,2 17,6 19,8 14,8 10,8 18,8

2010 18,4 20,1 11,5 13,9 10,7 7,4 14,8

Diferenţa 2010-2006 -8,1 -2,1 -6,1 -5,8 -4,2 -3,4 -4,0

Ovine
2006 8,2 10,6 9,0 9,6 14,4 7,1 10,1

2010 9,4 9,6 5,3 7,5 7,2 3,6 7,4

Diferenţa 2010-2006 1,2 -0,9 -3,7 -2,1 -7,2 -3,5 -2,6

Caprine
2006 5,9 7,0 7,9 6,5 9,0 5,0 7,0

2010 4,4 6,1 5,6 6,6 6,3 3,2 5,6

Diferenţa 2010-2006 -1,5 -0,9 -2,3 0,1 -2,6 -1,7 -1,4

Porcine
2006 35,9 34,6 25,4 30,2 28,0 15,4 29,0

2010 25,2 25,4 17,6 17,9 13,9 9,4 19,3

Diferenţa 2010-2006 -10,7 -9,2 -7,8 -12,3 -14,1 -6,0 -9,7

Păsări
2006 62,2 64,2 63,5 69,0 72,7 69,2 66,6

2010 55,1 64,1 60,8 64,4 67,1 63,5 63,6

Diferenţa 2010-2006 -7,1 -0,1 -2,7 -4,6 -5,5 -5,8 -3,0

Alte animale domestice
2006 13,4 10,0 7,5 9,3 7,7 6,0 8,9

2010 12,8 13,7 7,4 9,7 7,7 5,3 10,1

Diferenţa 2010-2006 -0,6 3,7 -0,1 0,4 0,0 -0,7 1,3

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 3.7. Dinamica disponibilităţii în gospodăriile cu vârstnici a animalelor şi păsărilor,  
pe medii de reşedinţă, 2006-2010, % 

 2006 2007 2008 2009 2010
Diferenţa  

2010-2006

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural

Vite mari cornute 1,8 29,7 2,2 27,3 1,2 24,6 1,4 25,1 1,5 23,7 -0,2 -6

Ovine 1,1 15,8 1 13,8 0,6 14 0,8 13,1 0,5 12,1 -0,5 -3,8

Caprine 1,5 10,5 2 8,9 1,3 10,6 1,2 9,1 1,4 8,4 -0,1 -2,1

Porcine 5,3 44,2 3,6 33,7 1,3 15,7 1,1 23,6 2,3 30,7 -3,1 -13,5

Păsări 26,2 92,5 22,6 92 19,7 87 21,5 87,2 23,4 90,7 -2,8 -1,8

Alte animale domestice 2 13,3 2,5 14,5 1,9 14,3 1,8 14,6 2 15,6 0 2,3

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 3.8. Disponibilitatea animalelor şi păsărilor în gospodăriile cu vârstnici, pe zone statistice, 2010, %

Zona
Total

Nord Centru Sud mun. Chişinău

Vite mari cornute 21,1 16,0 14,4 0,8 14,8

Ovine 4,6 5,6 22,8 7,4

Caprine 5,3 10,3 4,5 0,2 5,6

Porcine 22,1 27,7 19,6 0,8 19,3

Păsări 69,4 81,0 80,8 8,6 63,6

Alte animale 7,9 16,0 14,6 1,2 10,1

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 3.9. Dinamica disponibilităţii loturilor de pământ în gospodăriile  
cu vârstnici şi gospodăriile fără vârstnici, tipul loturilor şi gradul lor de prelucrare, 2006-2010, %

2006 2007 2008 2009 2010

fără 
vârstnici

cu  
vârstnici

fără 
vârstnici

cu  
vârstnici

fără 
vârstnici

cu  
vârstnici

fără 
vârstnici

cu  
vârstnici

fără 
vârstnici

cu  
vârstnici

Gospodăriile dispun 
de lot de pământ, 
din care:

da 66,9 77,6 62,9 77,8 63,3 77,6 62,4 78,7 62,3 78,0

nu 33,1 22,4 37,1 22,2 36,7 22,4 37,6 21,3 37,7 22,0

total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

lot pe lângă casă

nu 35,1 25,2 38,2 23,9 37,9 24,8 38,3 22,9 38,3 23,6

da 64,9 74,8 61,8 76,1 62,1 75,2 61,7 77,1 61,7 76,4

total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

cotă

nu 64,5 47,0 65,6 47,4 67,0 49,5 70,6 49,9 70,2 51,8

da 35,5 53,0 34,4 52,6 33,0 50,5 29,4 50,1 29,8 48,2

total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

lot la vilă

nu 97,8 97,3 98,9 97,7 99,0 97,1 99,3 98,1 99,3 98,4

da 2,2 2,7 1,1 2,3 1,0 2,9 0,7 1,9 0,7 1,6

total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

pământ arendat

nu 98,7 98,9 98,6 99,1 98,3 99,4 98,2 99,3 98,2 99,3

da 1,3 1,1 1,4 0,9 1,7 0,6 1,8 0,7 1,8 0,7

total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Prelucrarea lotului:

 până la 50% 37,8 54,6 41,6 53,9 40,4 52,4 39,5 59,5 41,8 55,9

 50-75% 12,8 11,3 10,5 11,7 12,7 12,6 13,1 6,7 13,8 11,9

 mai mult de 75% 49,4 34,2 47,9 34,4 46,9 35,0 47,4 33,8 44,4 32,3

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 3.10. Dinamica disponibilităţii loturilor de pământ în gospodăriile cu vârstnici,  
în funcţie de vârsta capului gospodăriei, %

Grupe de vârstă, ani
Total

<50 50-56/61 57/62-64 65-69 70-74 75+
Gospodăriile dispun de lot 
de pământ, din care:

2006 71,4 74,3 73,6 79,0 85,6 83,3 77,6

 2007 78,4 75,6 73,0 78,3 81,1 83,9 77,8
 2008 68,0 78,4 69,4 75,2 79,7 86,4 77,6
 2009 70,9 77,9 72,0 80,8 83,0 83,7 78,7
 2010 64,9 77,7 74,7 77,1 80,3 83,7 78,0
lot pe lângă casă 2006 67,4 71,9 70,9 74,7 82,5 82,0 74,8

2007 76,1 73,8 70,0 76,1 79,3 83,6 76,1
2008 66,7 76,0 66,2 71,0 79,1 85,0 75,2
2009 70,4 76,3 70,3 77,7 82,7 82,1 77,1
2010 61,1 75,9 72,7 76,0 79,4 82,7 76,4

cotă 2006 48,9 49,5 47,1 52,8 62,0 61,0 53,0
2007 44,4 49,7 44,4 57,3 59,3 58,9 52,6
2008 40,6 50,0 39,2 54,5 57,0 56,1 50,5
2009 42,9 48,5 44,3 52,7 58,1 53,5 50,1
2010 37,8 49,3 42,3 48,2 51,1 50,8 48,2

lot la vilă 2006 5,0 2,3 2,4 4,3 3,1 1,6 2,7
2007 4,1 2,1 3,4 3,3 1,8 0,8 2,3
2008 2,0 2,8 3,7 5,0 1,6 1,6 2,9
2009 1,0 1,9 1,3 3,5 1,2 1,5 1,9
2010 4,0 1,6 1,1 1,5 1,7 1,4 1,6

pământ arendat 2006 1,3 1,7 0,7 0,5 1,0 0,2 1,1
2007 1,6 1,0 1,2 1,3 0,1 0,7 0,9
2008 0,3 0,8 0,6 0,7 0,2 0,3 0,6
2009 1,1 0,9 1,1 0,5 0,2 0,1 0,7
2010 1,5 1,0 1,2 0,6 0,2  0,7

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 3.11. Prelucrarea loturilor de pământ în gospodăriile cu vârstnici,  
în funcţie de vârsta capului gospodăriei şi tipul gospodăriei, 2010, %

Grupe de vârstă, ani Tipul gospodăriei cu vârstnici

Total
<50 50-56/61 57/62-64 65-69

70-
74

75+
o singură 
persoană

cuplu 
familial 
vârstnic

alte gospo-
dării cu 

vârstnici
Prelucrarea lotului
până la 50% 38,0 52,1 52,0 60,6 62,5 62,7 59,2 54,9 53,9 55,9
50-75% 15,9 11,7 11,9 8,7 12,5 13,2 12,9 11,7 11,1 11,9
mai mult de 75% 46,1 36,2 36,1 30,7 24,9 24,1 27,9 33,4 35,0 32,3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Prelucrarea cotei de teren echivalent
tot lotul este prelucrat 36,2 24,3 15,1 15,8 10,6 6,0 9,3 19,5 21,4 17,4
tot lotul este dat în arendă 32,0 48,1 54,5 63,0 65,0 69,1 70,3 55,1 47,4 56,1
tot lotul este neprelucrat 2,6 4,1 7,3 6,8 5,7 8,7 9,0 3,4 5,5 5,8
o parte este prelucrată, iar o 
parte dată în arendă

12,2 6,3 6,1 4,9 4,0 4,6 1,7 6,7 7,6 5,7

dat în arendat, o parte 
neprelucrată

1,9 3,6 3,7 1,0 6,6 2,8 3,1 3,4 3,8 3,5

o parte prelucrată, iar alta 
neprelucrată

13,7 11,6 9,5 7,8 6,6 8,2 5,2 9,9 12,5 9,7

alte situaţii 1,5 2,0 3,8 0,8 1,5 0,6 1,5 2,0 1,8 1,8
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 3.12. Disponibilitatea loturilor de pământ în gospodăriile cu vârstnici,  
după tipul loturilor de pământ şi gradul de prelucrare  

şi pe quintile de consum a gospodăriilor, 2010, %

 
Quintile (cheltuieli de consum) Total

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Gospodăriile dispun de lot de pământ, din care:
Da 92,2 91,0 79,9 69,7 61,4 78.0

nu 7,8 9,0 20,1 30,3 38,6 22.0

Total 100 100 100 100 100 100

lot pe lângă casă
Nu 8,2 9,4 21,2 32,5 42,1 23.6

da 91,8 90,6 78,8 67,5 57,9 76.4

Total 100 100 100 100 100 100

cotă
Nu 36,4 40,4 49,4 59,1 69,5 51.8

da 63,6 59,6 50,6 40,9 30,5 48.2

Total 100 100 100 100 100 100

lot la vilă
Nu 99,6 99,9 98,7 98,0 96,0 98.4

da 0,4 0,1 1,3 2,0 4,0 1.6

Total 100 100 100 100 100 100

pământ arendat
Nu 98,7 99,3 99,6 99,3 99,4 99.3

da 1,3 0,7 0,4 0,7 0,6 0.7

Total 100 100 100 100 100 100

Prelucrarea lotului

 până la 50% 58,3 57,4 58,0 54,2 49,9 55.9

 50-75% 9,5 9,2 12,2 14,1 15,1 11.9

 mai mult de 75% 32,3 33,4 29,9 31,8 34,9 32.3

Total 100 100 100 100 100 100

Prelucrarea cotei de teren echivalent

tot lotul este prelucrat 15,0 18,2 14,5 20,5 20,5 17,4

tot lotul este dat în arendă 52,6 57,2 63,7 52,3 50,8 56,1

tot lotul este neprelucrat 7,7 5,4 5,2 5,4 5,5 5,8

o parte este prelucrată, iar o parte dată în arendă 6,5 5,4 4,8 5,9 6,6 5,7

dat în arendă, o parte neprelucrată 4,3 3,4 3,8 3,6 1,6 3,5

o parte prelucrată, iar alta neprelucrată 12,6 8,5 7,3 10,5 11,1 9,7

alte situaţii 1,2 2,0 0,8 1,9 4,0 1,8

Total 100 100 100 100 100 100

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 3.13. Disponibilitatea loturilor de pământ în gospodăriile cu vârstnici şi gospodăriile  
fără vârstnici, după tipul loturilor de pământ şi gradul de prelucrare, pe medii, 2010, %

 
Gospodării fără vârstnici Gospodării cu vârstnici

urban rural total urban rural total

Gospodăriile dispun de lot de pământ,  
din care:

Da 26,6 98,6 62,3 46,3 99,4 78,0
nu 73,4 1,4 37,7 53,7 0,6 22,0

Total 100 100 100 100 100 100

lot pe lângă casă
nu 74,6 1,5 38,3 57,6 0,7 23,6
da 25,4 98,5 61,7 42,4 99,3 76,4

Total 100 100 100 100 100 100

cotă
nu 97,4 42,6 70,2 94,0 23,4 51,8
da 2,6 57,4 29,8 6,0 76,6 48,2

Total 100 100 100 100 100 100
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Gospodării fără vârstnici Gospodării cu vârstnici

urban rural total urban rural total

lot la vilă
nu 98,6 100 99,3 96,1 99,9 98,4
da 1,4  0,7 3,9 0,1 1,6

Total 100 100 100 100 100 100

pământ arendat
nu 99,8 96,5 98,2 99,6 99,0 99,3
da 0,2 3,5 1,8 0,4 1,0 0,7

Total 100 100 100 100 100 100
Prelucrarea lotului

până la 50% 53,0 38,7 41,8 44,8 59,4 55,9
50-75% 28,4 9,9 13,8 30,5 6,0 11,9
mai mult de 75% 18,6 51,5 44,4 24,7 34,7 32,3

Total 100 100 100 100 100 100

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 3.14. Disponibilitatea loturilor de pământ în gospodăriile cu vârstnici, după tipul loturilor de 
pământ şi gradul de prelucrare, pe zone statistice, 2010, %

Zona
Total

Nord Centru Sud mun.Chişinău

Gospodăriile dispun de lot de pământ, din care:
da 86,5 93,9 92,0 22,9 78,0

nu 13,5 6,1 8,0 77,1 22,0

Total 100 100 100 100 100

lot pe lângă casă
nu 15,2 7,4 8,2 80,0 23,6

da 84,8 92,6 91,8 20,0 76,4

Total 100 100 100 100 100

cotă
nu 43,8 40,8 37,7 98,6 51,8

da 56,2 59,2 62,3 1,4 48,2

Total 100 100 100 100 100

lot la vilă
nu 98,1 98,8 99,8 96,9 98,4

da 1,9 1,2 0,2 3,1 1,6

Total 100 100 100 100 100

pământ arendat
nu 99,3 98,9 99,0 100 99,3

da 0,7 1,1 1,0  0,7

Total 100 100 100 100 100

Prelucrarea lotului

 

până la 50% 66,8 41,8 59,6 43,9 55,9

50-75% 9,3 11,5 13,5 26,3 11,9

mai mult de 75% 23,9 46,6 26,9 29,8 32,3

Total 100 100 100 100 100

Prelucrarea cotei de teren echivalent

Toată cota este prelucrată 10.8 29,6 12,8  17,4

Toată cota este dată în arendă 81.3 35,1 41,6 34,7 56,1

Toată cota este neprelucrată 0.7 8,6 10,5 17,6 5,8

O parte este prelucrată, iar o parte dată în arendă 5.3 5,8 5,9 25,6 5,7

O parte este dată în arendă, o parte neprelucrată 0.3 1,5 11,7 7,3 3,5

O parte prelucrată, iar alta neprelucrată 1.4 17,8 12,8 14,8 9,7

Alte situaţii 0.3 1,6 4,7  1,8

Total 100 100 100 100 100

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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VENITURI ŞI CHELTUIELI
Tabelul 4.1. Evoluţia veniturilor medii lunare ale gospodăriilor  
cu vârstnici faţă de gospodăriile fără vârstnici, 2006-2010, lei

Gospodării cu vârstnici Gospodării fără vârstnici

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Venit disponibil (lei), din 
care în %:

819.5 986.5 1,136.1 1,126.2 1,233.0 862.1 1,057.1 1,253.8 1,214.7 1,325.0

Venit din activitatea salarială 35,46% 37,20% 38,01% 40,30% 37,69% 48,05% 46,06% 48,35% 51,01% 48,32%

Venit din activitatea individu-
ală agricolă

21,53% 18,26% 12,60% 10,39% 11,46% 15,46% 11,67% 8,19% 7,11% 7,91%

Venit din activitatea individu-
ală non-agricola

4,93% 3,79% 5,38% 4,43% 4,26% 10,83% 9,29% 9,97% 8,85% 9,71%

Venit din proprietate 0,15% 0,23% 0,36% 0,17% 0,13% 0,27% 0,33% 0,17% 0,14% 0,13%

Prestaţii sociale, inclusiv: 22,91% 23,01% 25,33% 29,43% 30,60% 2,87% 3,06% 3,13% 3,97% 4,70%

pensii 20,41% 20,74% 22,96% 26,68% 26,83% 0,95% 1,19% 1,33% 1,43% 1,34%

indemnizaţii pentru copii 0,25% 0,20% 0,24% 0,34% 0,36% 0,52% 0,75% 0,62% 0,85% 1,14%

Compensaţii 0,76% 0,76% 0,77% 1,03% 0,91% 0,28% 0,28% 0,31% 0,37% 0,31%

ajutor social* 0 0 0 0,04% 0,11% 0 0 0 0,11% 0,37%

Alte venituri: 15,02% 17,51% 18,31% 15,28% 15,86% 22,52% 29,59% 30,20% 28,93% 29,23%

Remitenţe 11,0% 13,17% 14,14% 11,53% 12,09% 16,89% 22,37% 24,77% 23,13% 22,31%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor 
 * Prestaţia de ajutor social a fost introdusă în aplicare la sfârşitul anului 2008. 

Tabelul 4.2 Distribuţia veniturilor medii lunare ale unei persoane  
din gospodăriile cu vârstnici, pe medii de reşedinţă, 2006-2010

 
2006 2007 2008 2009 2010

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural

Venit disponibil, (lei), din 
care în %

938.6 744.1 1,133.5 895.1 1,390.4 970.9 1,381.8 965.5 1,472.2 1,077.6

Venit din activitatea salarială 51,82% 22,42% 53,29% 24,54% 51,16 25,79% 53,04% 28,83% 48,94% 27,70%

Venit din activitatea individu-
ală agricolă

3,57% 35,85% 2,99% 30,28% 1,56% 22,88% 1,28% 18,60% 1,68% 20,14%

Venit din activitatea individu-
ală non-agricolă

7,44% 2,93% 5,75% 2,25% 7,05% 3,82% 5,14% 3,80% 5,69% 2,99%

Venit din proprietate 0,28% 0,04% 0,42% 0,08% 0,67% 0,06% 0,36% 0,00 0,21% 0,06%

Prestaţii sociale, inclusiv: 21,98% 23,65% 22,45% 23,45% 24,53% 26,09% 27,47% 31,18% 29,44% 31,62%

pensii 19,20% 21,37% 20,03% 21,30% 21,84% 24,0% 24,97% 28,22% 25,65% 27,89%

indemnizaţii pentru copii 0,17% 0,31% 0,13% 0,26% 0,21% 0,27% 0,35% 0,32% 0,32% 0,40%

Compensaţii 0,67% 0,83% 0,72% 0,80% 0,66% 0,88% 0,85% 1,20% 0,77% 1,04%

ajutor social* 0 0 0 0 0 0 0,02% 0,06% 0,02% 0,18%

Alte venituri 14,91% 15,10% 15,11% 19,41% 15,04% 21,36% 12,71% 17,59% 14,03% 17,48%

Remitenţe 10,22% 11,63% 9,51% 16,04% 9,74% 18,23% 7,97% 14,74% 9,66% 14,25%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor 
 * Prestaţia de ajutor social a fost introdusă în aplicare spre sfârşitul anului 2008.
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Tabelul 4.3. Structura veniturilor gospodăriilor cu vârstnici, pe zone statistice, 2000-2010

Nord Centru Sud mun.Chişinău

Venit disponibil (lei), din care în %
2009 1,035.6 1,008.2 962.5 1,608.7

2010 1,172.7 1,126.5 1,116.4 1,601.3

Venit din activitatea salarială
2009 29,9% 31,3% 31,9% 64,0%

2010 27,5% 31,7% 33,8% 58,5%

Venit din activitatea individuală agricolă
2009 14,6% 16,2% 11,1% 0,7%

2010 15,0% 16,8% 13,3% 0,7%

Venit din activitatea individuală non-agricolă
2009 3,4% 6,2% 4,7% 3,7%

2010 3,2% 4,1% 4,1% 5,8%

Venit din proprietate
2009   0,1% 0,5%

2010  0,1% 0,2% 0,3%

Prestaţii sociale, inclusiv:
2009 37,8% 27,2% 29,3% 22,9%

2010 37,9% 28,4% 29,0% 25,3%

pensii
2009 34,9% 24,4% 25,7% 20,9%

2010 34,2% 24,8% 25,1% 21,4%

indemnizaţii pentru copii
2009 0,2% 0,3% 0,5% 0,4%

2010 0,2% 0,4% 0,6% 0,3%

compensaţii
2009 1,3% 1,0% 1,4% 0,5%

2010 1,2% 1,0% 1,0% 0,5%

ajutor social
2009 0,1%  0,1%  

2010 0,2% 0,2% 0,1%  

Alte venituri, inclusiv:
2009 14,3% 19,0% 22,8% 8,2%

2010 16,3% 18,9% 19,7% 9,5%

remitenţe
2009 10,1% 16,6% 19,3% 3,6%

2010 12,3% 16,0% 15,7% 5,4%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.4. Distribuţia veniturilor gospodăriilor cu vârstnici,  
pe grupe de vârstă şi importanţa sursei de formare, 2010, %

 Grupe de vârstă, ani

50-56/61 57/62-64 65-69 70-74 75+

Activitate pe cont propriu în agricultură
Principală 24,1% 1,8% 0,3%   

Secundară 69,5% 57,4% 79,6% 86,4% 82,4%

Salariul din sectorul agricol
Principală 8,8% 0,7% 0,5% 0,2%  

Secundară 4,2% 2,3% 0,2%  0,3%

Activitate pe cont propriu în sectorul 
non-agricol

Principală 3,8% 0,9%    

Secundară 2,2% 0,5% 0,2% 0,2%  

Salariul din sectorul non-agricol
Principală 41,7% 18,6% 4,9% 1,3% 0,7%

Secundară 2,1% 4,1% 1,6% 2,6%  

Pensii
Principală 12,7% 76,8% 93,6% 98,2% 98,7%

Secundară 4,8% 21,8% 7,5% 2,1% 1,2%

Prestaţii sociale
Principală 0,5% 0,1% 0,5% 0,2% 0,5%

Secundară 2,5% 3,5% 2,8% 2,6% 8,7%

Alte surse de venit
Principală 2,9% 0,1%    

Secundară 1,7% 2,4% 3,5% 3,6% 3,4%

Remitenţe
Principală 5,5% 1,0% 0,3% 0,1% 0,1%

Secundară 13,0% 7,8% 4,6% 2,5% 4,0%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 4.5. Distribuţia veniturilor gospodăriilor cu vârstnici,  
pe grupe de vârstă, importanţa sursei de venit şi pe medii de reşedinţă, 2010, %

 
50-56/61 ani 57/62-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75+ ani

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural
Activitate pe cont propriu 
în agricultură

principală 3,9% 37,9% 0,5% 2,6% 0,5%
secundară 57,6% 73,8% 26,2% 73,0% 49,8% 91,7% 64,4% 94,1% 63,6% 89,3%

Salariul din sectorul 
agricol

principală 3,2% 12,7% 0,2% 1,1% 0,8% 0,3%
secundară 0,2% 5,7% 2,5% 2,2% 0,2% 0,3%

Activitate pe cont propriu 
în sectorul non-agricol

principală 6,9% 1,7% 1,8% 0,3%
secundară 3,7% 1,7% 0,7% 0,5% 0,6% 0,8%

Salariul din sectorul 
non-agricol

principală 59,8% 29,3% 25,5% 13,8% 10,6% 1,0% 2,1% 0,8% 1,0% 0,6%
secundară 4,3% 1,3% 9,4% 1,5% 3,1% 1,0% 7,0% 1,0% 0,1% 0,2%

Pensii
principală 14,1% 11,7% 70,5% 81,2% 88,8% 96,9% 97,4% 98,7% 98,5% 98,8%
secundară 11,0% 2,5% 38,2% 13,7% 20,9% 2,0% 4,0% 1,5% 2,5% 0,7%

Prestaţii sociale
principală 0,3% 0,7% 0,3% 0,3% 0,6% 0,5% 0,2% 0,6%
secundară 4,3% 1,9% 7,2% 1,6% 7,0% 1,1% 6,4% 1,3% 15,6% 6,1%

Alte surse de venit
principală 6,6% 0,4% 0,2%
secundară 3,4% 1,1% 6,3% 0,5% 11,4% 0,3% 12,0% 0,6% 9,8% 1,0%

Remitenţe
principală 5,2% 5,7% 1,0% 1,0% 0,3% 0,2% 0 0,2% 0,3% 0
secundară 15,5% 12,0% 9,6% 6,9% 7,2% 3,6% 5,4% 1,5% 8,4% 2,3%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.6. Distribuţia veniturilor în gospodăriile cu vârstnici,  
după importanţa surselor de formare şi tipul gospodăriei, 2010, %

O singură persoană Cuplu familial Alte gospodării
principală secundară principală secundară principală secundară

Activitate pe cont propriu în agricultură 3,6% 70,8% 10,8% 77,6% 13,9% 67,9%
Salariul din sectorul agricol 2,4% 1,0% 4,1% 2,1% 4,6% 2,7%
Activitate pe cont propriu în sectorul 
non-agricol

1,5% 0,7% 1,4% 0,7% 2,3% 1,3%

Salariul din sectorul non-agricol 11,5% 2,2% 22,1% 2,0% 27,5% 2,6%
Pensii 78,3% 6,0% 59,1% 8,7% 45,4% 9,4%
Plăţi sociale 0,4% 5,0% 0,1% 3,6% 0,6% 3,0%
Alte surse de venit 0,5% 6,4% 1,1% 1,4% 1,8% 1,1%
Remitenţe 1,9% 7,9% 1,4% 3,8% 4,0% 11,9%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.7. Distribuţia veniturilor gospodăriilor cu vârstnici, pe grupe de quintile, 2010, %

 
Grupe de quintile (cheltuieli de consum)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Venit disponibil, din care 100 100 100 100 100

Venit din activitatea salarială 27,69 27,87 32,18 41,19 48,60

Venit din activitatea individuală agricolă 20,24 15,11 13,69 9,86 5,51

Venit din activitatea individuală non-agricolă 2,03 2,40 4,70 4,44 5,80

Venit din proprietate 0,00 0,00 0,00 0,24 0,28

Prestaţii sociale, inclusiv: 37,29 39,71 33,66 28,75 21,76

Pensii 30,16 35,62 30,68 25,37 18,60

indemnizaţii pentru copii 1,48 0,40 0,33 0,17 0,10

compensaţii 1,28 1,21 0,93 0,86 0,62

ajutor social 0,69 0,10 0,06 0,02 0,00

Alte venituri 12,75 14,90 15,77 15,53 18,05

Remitenţe 8,46 12,57 11,81 10,88 14,54

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 4.8. Repartizarea gospodăriilor cu vârstnici beneficiare de remitenţe,  
pe grupe de vârstă şi medii, 2006-2010, %

 <50 ani 50-56/61 ani 57/62-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75+ ani

2006

total 7,2% 53,3% 15,5% 8,9% 8,4% 6,7%

urban 6,1% 53,5% 21,9% 5,2% 8,5% 4,8%

rural 7,8% 53,2% 12,1% 10,8% 8,4% 7,7%

2007

total 6,4% 56,1% 12,3% 9,5% 8,6% 7,1%

urban 6,4% 51,1% 15,3% 8,8% 9,8% 8,6%

rural 6,5% 58,5% 10,8% 9,8% 8,1% 6,3%

2008

total 6,7% 54,0% 11,6% 11,0% 8,0% 8,8%

urban 7,8% 53,0% 13,9% 9,7% 6,1% 9,5%

rural 6,2% 54,5% 10,5% 11,6% 8,9% 8,4%

2009

total 7,2% 54,5% 12,7% 9,9% 7,0% 8,8%

urban 6,5% 49,4% 16,0% 8,8% 6,9% 12,4%

rural 7,5% 57,2% 11,0% 10,5% 7,1% 6,8%

2010

total 4,8% 56,6% 16,2% 8,9% 5,4% 8,2%

urban 4,9% 57,0% 14,4% 7,9% 6,4% 9,4%

rural 4,8% 56,3% 17,2% 9,4% 4,9% 7,4%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.9. Repartizarea gospodăriilor cu vârstnici beneficiare de remitenţe,  
după tipul gospodăriei şi pe medii, 2006-2010, %

 O singură persoană Cuplu familial Alte gospodării

2006

total 19,6% 25,9% 54,5%

urban 22,8% 19,1% 58,1%

rural 18,0% 29,4% 52,7%

2007

total 18,1% 28,1% 53,8%

urban 20,6% 25,8% 53,6%

rural 16,9% 29,3% 53,9%

2008

total 20,5% 28,2% 51,3%

urban 28,9% 23,7% 47,4%

rural 16,4% 30,4% 53,2%

2009

total 20,3% 14,9% 64,9%

urban 26,1% 13,7% 60,2%

rural 17,1% 15,5% 67,4%

2010

total 20,9% 15,0% 64,2%

urban 26,7% 15,9% 57,4%

rural 17,7% 14,4% 67,9%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.10. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici beneficiare de remitenţe,  
pe zone statistice, 2006-2010, %

 2006 2007 2008 2009 2010

Nord 27,4% 27,1% 27,9% 26,9% 26,2%

Centru 31,0% 29,7% 30,3% 32,0% 33,9%

Sud 27,5% 28,4% 30,3% 29,3% 27,5%

Mun.Chişinău 14,1% 14,8% 11,4% 11,8% 12,5%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 4.11. Evoluţia cheltuielilor de consum ale gospodăriilor  
cu vârstnici faţă de gospodăriile fără vârstnici, 2006-2010, %

 
Gospodării cu vârstnici Gospodării fără vârstnici

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Cheltuieli de consum pe o persoana (lei), 
din care, în %

907.9 1,083.8 1,168.8 1,159.1 1,321.1 1,004.0 1,161.0 1,300.4 1,288.6 1,435.5

Produse alimentare 47,9% 46,7% 43,6% 43,1% 43,3% 40,8% 40,6% 36,5% 38,3% 37,8%

Băuturi alcoolice, tutun 3,0% 2,7% 2,0% 1,8% 1,9% 2,5% 2,4% 1,7% 1,8% 1,8%

Încălţăminte, îmbrăcăminte 10,3% 10,3% 10,7% 10,4% 9,3% 13,5% 13,8% 14,9% 14,3% 12,5%

Întreţinerea locuinţei 14,0% 14,7% 17,7% 18,0% 18,3% 13,3% 12,2% 14,7% 14,1% 17,2%

Dotarea locuinţei 4,2% 4,5% 4,3% 4,0% 4,1% 5,1% 5,1% 5,4% 3,9% 3,8%

Îngrijire medicală şi sănătate 6,7% 6,6% 6,9% 7,8% 8,1% 3,9% 4,15 4,1% 4,5% 4,4%

Transport 4,1% 4,4% 4,2% 3,8% 4,0% 6,1% 5,6% 5,6% 5,7% 6,0%

Comunicaţii 3,2% 3,5% 4,1% 4,3% 4,1% 4,7% 5,1% 5,8% 5,8% 5,2%

Agrement 1,4% 1,6% 1,5% 1,6% 1,4% 2,7% 2,7% 2,8% 2,5% 2,0%

Învăţământ 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,8% 0,5% 0,5% 0,7% 0,9% 1,8%

Hoteluri, restaurante 2,1% 1,8% 1,6% 1,6% 1,5% 3,0% 3,2% 3,2% 3,4% 3,0%

Diverse 2,9% 3,0% 3,3% 3,3% 3,1% 3,9% 4,6% 4,7% 5,0% 4,65

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.12. Repartizarea cheltuielilor de consum ale gospodăriilor cu vârstnici, pe medii, 2006-2010, %

2006 2007 2008 2009 2010

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural

Cheltuieli de consum pe o persoana (lei), 
din care, în %

1,016.3 839.4 1,232.5 991.4 1,400.3 1,018.5 1,408.9 1,002.0 1,598.2 1,141.1

Produse alimentare 43,5% 51,3% 44,6% 48,4% 41,0% 45,8% 40,6% 45,3% 40,6% 45,8%

Băuturi alcoolice, tutun 2,1% 3,7% 1,6% 3,5% 1,2% 2,7% 1,4% 2,2% 1,3% 2,5%

Încălţăminte, îmbrăcăminte 10,3% 10,3% 9,6% 10,8% 9,7% 11,7% 9,5% 11,1% 8,4% 10,1%

Întreţinerea locuinţei 13,3% 14,5% 13,5% 15,6% 18,3% 17,1% 18,5% 17,6% 19,0% 17,7%

Dotarea locuinţei 4,4% 4,1% 4,0% 4,8% 3,8% 4,7% 3,7% 4,2% 3,7% 4,4%

Îngrijire medicală şi sănătate 7,2% 6,25 7,3% 6,1% 7,4% 6,4% 8,3% 7,4% 8,2% 8,0%

Transport 4,9% 3,5% 5,8% 3,2% 5,1% 3,3% 4,1% 3,6% 4,8% 3,3%

Comunicaţii 4,5% 2,2% 4,1% 3,0% 4,4% 3,9% 4,6% 4,0% 4,5% 3,8%

Agrement 2,4% 0,6% 2,4% 1,0% 2,2% 0,9% 2,7% 0,7% 2,2% 0,7%

Învăţământ 0,6% 0,2% 0,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,05% 1,2% 0,5%

Hoteluri, restaurante 3,3% 1,1% 2,9% 0,9% 2,6% 0,7% 2,3% 1,0% 2,5% 0,6%

Diverse 3,6% 2,2% 3,7% 2,5% 4,1% 2,5% 3,9% 2,8% 3,7% 2,6%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.13. Distribuţia cheltuielilor de consum ale gospodăriilor cu vârstnici,  
pe grupa de vârstă a capului gospodăriei, 2010, %

 <50 ani 50-56/61 ani 57/62-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75+ ani

Cheltuieli de consum pe o persoana (lei), din care, în % 1,208.3 1,410.5 1,383.1 1,207.1 1,249.7 1,132.5

Produse alimentare 43,1% 40,5% 44,0% 47,5% 47,7% 48,2%

Băuturi alcoolice, tutun 2,0% 2,0% 1,6% 1,7% 2,2% 1,8%

Încălţăminte, îmbrăcăminte 11,0% 10,4% 9,4% 7,2% 7,5% 6,2%

Întreţinerea locuinţei 14,9% 17,0% 18,3% 21,5% 20,2% 22,0%

Dotarea locuinţei 4,3% 4,3 4,2% 3,4% 3,5% 4,1%

Îngrijire medicală şi sănătate 5,0% 7,3% 8,7% 9,4% 9,3% 10,3%
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 <50 ani 50-56/61 ani 57/62-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75+ ani

Transport 6,7% 4,8% 4,0% 2,4% 2,5% 1,9%

Comunicaţii 4,5% 5,0% 4,0% 3,0% 2,9% 2,3%

Agrement 1,9% 1,8% 1,2% 1,1% 0,8% 0,7%

Învăţământ 1,4% 1,2% 0,2% 0,2% 0,6% 0,2%

Hoteluri, restaurante 1,6% 2,1% 1,3% 0,3% 0,6% 0,4%

Diverse 3,6% 3,7% 3,0% 2,3% 2,2% 1,8%

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.14. Distribuţia cheltuielilor de consum ale gospodăriilor cu vârstnici,  
în funcţie de tipul gospodăriei, 2010, %

2010

O singură persoană Cuplu familial Alte gospodării Diferenţa +/- Diferenţa +/-

Cheltuieli de consum pe o persoană (lei), 
din care, în %

1,593.44 1,379.02 1,233.75 15.5 29.2

Produse alimentare 45,4% 44,7% 42,1% 0,7 3,2

Băuturi alcoolice, tutun 1,7% 2,0% 1,9% -0,3 -0,2

Încălţăminte, îmbrăcăminte 6,1% 8,5% 10,6% -2,4 -4,5

Întreţinerea locuinţei 23,2% 19,8% 16,2% 3,5 7,1

Dotarea locuinţei 4,8% 4,0% 3,9% 0,8 0,9

Îngrijire medicală şi sănătate 9,6% 9,2% 7,1% 0,4 2,5

Transport 1,8% 3,5% 5,0% -1,6 -3,1

Comunicaţii 2,6% 3,7% 4,8% -1,1 -2,1

Agrement 1,1% 1,6% 1,5% -0,5 -0,4

Învăţământ  0,3% 1,3%   

Hoteluri, restaurante 1,4% 0,7% 1,8% 0,7 -0,5

Diverse 2,3% 2,1% 3,8% 0,2 -1,5

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.15. Distribuţia cheltuielilor gospodăriilor cu vârstnici,  
pe quintile de consum în anul 2010, %.

 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Cheltuieli de consum pe o persoană
inclusiv: 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Produse alimentare 56,0 52,5 48,8 44,0 32,5

Băuturi alcoolice, tutun 3,0 2,3 2,2 1,9 1,3

Încălţăminte, îmbrăcăminte 8,3 8,4 8,8 9,8 9,8

Întreţinerea locuinţei 16,4 18,7 18,9 18,3 18,4

Dotarea locuinţei 2,9 3,1 3,2 3,4 5,8

Îngrijire medicală şi sănătate 4,9 6,1 6,8 7,6 10,9

Transport 1,4 1,6 2,5 4,4 6,4

Comunicaţii 3,5 3,8 4,2 4,4 4,3

Agrement 0,6 0,7 0,9 1,1 2,4

Învăţământ 0,4 0,2 0,6 0,9 1,2

Hoteluri, restaurante 0,2 0,3 0,5 1,0 3,2

Diverse 2,6 2,4 2,5 3,1 3,9

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 4.16. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici şi a gospodăriilor fără vârstnici,  
în funcţie de bunurile procurate pe parcursul ultimelor 6-12 luni, 2006-2010, %

 Gospodării cu vârstnici Gospodării fără vârstnici Diferenţa 
+/-2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Îmbrăcăminte b/f/c 52,2 56,5 54,2 51,8 51,4 74,5 81,5 82,7 80,1 77,3 -25,9

Încălţăminte b/f/c 60,9 64,6 64,1 63,4 62,9 79,7 86,8 87,1 87,9 86,5 -23,6

Veselă 23,8 25,3 24,7 23,8 22,7 25,9 25,3 24,9 20,6 19,7 3

Aparate de uz casnic 6,1 6,3 5,2 3,8 4,7 12,9 12,8 11,3 9,5 8 -3,3

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.17. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici, în funcţie de bunurile procurate  
după vârsta capului gospodăriei, 2010, %

 Grupa de vârstă, ani
Total

< 50 ani 50-57/62 57/62-65 65-70 70-75 75+

Îmbrăcăminte b/f/c 72,6 62,1 51,8 46,0 38,2 33,9 51,4

Încălţăminte b/f/c 84,9 74,9 65,1 57,2 49,5 40,4 62,9

Veselă 18,7 23,4 21,5 22,4 23,2 22,6 22,7

Aparate de uz casnic 8,2 6,2 5,1 1,9 5,2 1,4 4,7

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.18. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici care au procurat bunuri noi,  
în funcţie de tipul gospodăriei, 2010, %

 O singură persoană Cuplu familial Alte gospodării

Îmbrăcăminte b/f/c 31,7 46,5 71,0

Încălţăminte b/f/c 42,8 59,3 81,7

Veselă 21,0 25,2 22,2

Aparate de uz casnic 1,8 3,2 8,1

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.19. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici care au procurat bunuri noi,  
în funcţie de tipul gospodăriei şi mediul de reşedinţă, 2010, %

Îmbrăcăminte b/f/c Încălţăminte b/f/c Veselă Aparate de uz casnic

O singură persoană
urban 31,3 41,1 14,2 1,7

rural 32,0 44,0 25,9 1,9

Cuplu familial
urban 44,0 58,0 16,1 3,3

rural 48,1 60,1 31,0 3,1

Alte gospodării
urban 70,2 82,4 12,8 8,6

rural 71,6 81,2 28,5 7,7

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.20. Distribuţia gospodăriilor cu vârstnici care au procurat bunuri noi, pe grupe de quintile, 
2010, %

 Grupe de quintile (cheltuieli de consum)

Q1 Q2 Q3 Q3 Q5

Îmbrăcăminte b/f/c 41,4 47,2 48,9 51,9 65,8

Încălţăminte b/f/c 52,8 56,4 60,5 64,7 77,7

Veselă 17,0 24,1 23,6 24,0 22,6

Aparate de uz casnic 1,4 3,1 2,4 5,9 10,0

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 4.21. Dinamica nivelului de trai şi al sărăciei,  
în funcţie de tipul gospodăriilor, 2006-2010, %

2006 2007 2008 2009 2010

fără
vârst-

nici

cu
vârst-

nici

fără
vârst-

nici

cu
vârst-

nici

fără
vârst-

nici

cu
vârst-

nici

fără
vârst-

nici

cu
vârst-

nici

fără
vârst-

nici

cu
vârst-

nici

Rata sărăciei absolute
sărac 29,2 32,2 24,7 28,2 24,2 30,8 25,0 29,0 21,3 23,1

nesărac 70,8 67,8 75,3 71,8 75,8 69,2 75,0 71,0 78,7 76,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Rata sărăciei extreme
sărac 4,8 4,0 2,8 2,7 3,2 3,2 2,2 2,0 1,5 1,1

nesărac 95,2 96,0 97,2 97,3 96,8 96,8 97,8 98,0 98,5 98,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

autoaprecierea: Cum 
apreciaţi nivelul de trai al 
gospodăriei Dvs.? 

foarte bine/bine 21,3 10,7 17,4 8,4 17,5 8,5 16,3 7,9 15,6 7,6

satisfă-cător 59,2 61,9 65,4 63,4 67,2 62,4 67,2 66,6 67,6 66,0

rău/foarte rău 19,5 27,3 17,2 28,2 15,3 29,1 16,4 25,5 16,8 26,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Compararea în 
timp:  
Cum trăieşte gospodăria 
Dvs. comparativ cu anul 
trecut? 

mai bine 19,8 9,8 20,1 8,9 18,2 8,4 15,1 8,1 10,3 5,0

la fel 57,1 59,6 57,6 56,4 58,1 53,4 56,9 57,3 60,2 61,2

mai rău 23,2 30,6 22,4 34,8 23,7 38,1 28,0 34,6 29,5 33,8

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Dificultăţi în procurare: În ultimele 12 luni aţi întâmpinat dificultăţi privind:

Achitarea energiei 
electrice

da 15,9 15,1 15,0 15,8 20,6 23,1 23,4 21,5 24,5 24,3

nu 84,1 84,9 85,0 84,2 79,4 76,9 76,6 78,5 75,5 75,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Achitarea agentului termic 
(încălzire centrală)

da 52,9 52,3 40,7 53,5 49,2 70,6 67,5 81,6 69,7 86,2

nu 47,1 47,7 59,3 46,5 50,8 29,4 32,5 18,4 30,3 13,8

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Achitarea gazelor naturale
da 26,2 27,6 22,5 32,2 29,8 34,6 29,7 31,8 28,9 35,5

nu 73,8 72,4 77,5 67,8 70,2 65,4 70,3 68,2 71,1 64,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Procurarea produselor ali-
mentare suficiente pentru 
asigurarea hranei?

da 46,5 39,7 36,6 42,5 42,7 49,9 42,6 47,8 40,9 46,3

nu 53,5 60,3 63,4 57,5 57,3 50,1 57,4 52,2 59,1 53,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Asigurarea necesităţilor: Ce sumă de venituri băneşti lunare ar satisface:

Necesităţile minime ale 
gospodăriei Dvs. “de a o 
duce de azi pe mâine”, lei?

medie 611.10 601.84 747.01 697.34 999.12 943.67 1,112.09 1,063.16 1,186.73 1,142.81

Necesităţile gospodăriei 
Dvs. pentru un trai decent, 
lei?

medie 1,687.23 1,534.88 2,012.90 1,791.45 2,556.59 2,279.63 2,773.87 2,510.13 2,878.18 2,616.05

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 4.22. Nivelul de trai şi sărăcia, în funcţie de tipul gospodăriei  
şi vârsta capului gospodăriei, 2010, %

Grupa de vârstă a capului gospodăriei cu vârstnici, ani Tipul gospodăriei

Total
<50 50-56/61 57/62-64 65-69 70-74 75+

o singură 
persoană

cuplu 
familial 
vârstnic 

alte gos-
podării cu 
vârstnici

Rata sărăciei 
absolute

sărac 20,2 20,0 17,1 22,5 24,5 37,7 22,7 20,7 25,5 23,1

nesărac 79,8 80,0 82,9 77,5 75,5 62,3 77,3 79,3 74,5 76,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0

Rata sărăciei 
extreme

sărac 0,6 1,2 0,5 2,3 0,3 1,4 1,2 0,8 1,4 1,1

nesărac 99,4 98,8 99,5 97,7 99,7 98,6 98,8 99,2 98,6 98,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

autoaprecierea: 
Cum apreciaţi nivelul 
de trai al gospodăriei 
Dvs.? 

foarte 
bine/bine

8,1 10,1 7,1 5,8 5,8 4,3 4,6 9,7 8,5 7,6

satisfă-
cător

67,5 66,4 70,3 68,7 65,7 59,0 63,0 69,1 66,3 66,0

rău/foarte 
rău

24,4 23,5 22,6 25,4 28,6 36,7 32,3 21,2 25,3 26,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Compararea în 
timp:  
Cum trăieşte 
gospodăria Dvs. 
comparativ cu anul 
trecut? 

mai bine 5,7 6,1 3,7 5,3 4,3 3,3 3,8 4,8 6,0 5,0

la fel 55,3 62,8 61,8 61,9 63,0 56,5 59,8 65,0 59,7 61,2

mai rău 39,0 31,1 34,5 32,8 32,7 40,2 36,4 30,3 34, 33,8

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Dificultăţi în procurare: În ultimele 12 luni aţi întâmpinat dificultăţi privind:

Achitarea energiei 
electrice

da 38,1 26,0 23,6 22,1 20,5 21,9 21,0 20,9 29,3 24,3

nu 61,9 74,0 76,4 77,9 79,5 78,1 79,0 79,1 70,7 75,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Achitarea agentului 
termic (încălzire 
centrală)

da 100 83,1 83,0 86,6 94,7 82,3 90,2 81,5 85,7 86,2

nu 16,9 17,0 13,4 5,3 17,7 9,8 18,5 14,3 13,8

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Achitarea gazelor 
naturale

da 46,2 32,5 39,1 32,6 34,4 41,3 37,2 33,1 35,9 35,5

nu 53,8 67,5 60,9 67,4 65,6 58,7 62,8 66,9 64,1 64,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Procurarea produ-
selor alimentare 
suficiente pentru 
asigurarea hranei?

da 53,4 44,0 48,8 46,4 46,9 47,3 48,4 40,0 49,1 46,3

nu 46,6 56,0 51,2 53,6 53,1 52,7 51,6 60,0 50,9 53,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Asigurarea necesităţilor: Ce sumă de venituri băneşti lunare ar satisface:

Necesităţile minime 
ale gospodăriei Dvs. 
“de a o duce de azi 
pe mâine”, lei?

medie 1,058.09 1,197.0 1,196.5 1,110.9 1,079.1 1,054.4 1,257.73 1,117.36 1,067.20 1,142.8

Necesităţile gospo-
dăriei Dvs. pentru un 
trai decent, lei?

medie 2,545.53 2,803.5 2,707.2 2,482.2 2,419.4 2,341.7 2,828.09 2,561.20 2,482.12 2,616.1

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 4.23. Dinamica nivelului de trai şi al sărăciei gospodăriilor cu vârstnici,  
pe medii de reşedinţă, 2006-2010, %

2006 2007 2008 2009 2010

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural

Rata sărăciei 
absolute

sărac 31,0 32,9 24,0 30,8 22,2 36,4 17,5 36,5 14,2 29,0

nesărac 69,0 67,1 76,0 69,2 77,8 63,6 82,5 63,5 85,8 71,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Rata sărăciei 
extreme

sărac 4,7 3,5 0,9 3,8 1,5 4,2 1,6 2,2 0,5 1,5

nesărac 95,3 96,5 99,1 96,2 98,5 95,8 98,4 97,8 99,5 98,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

autoapre-
cierea: Cum 
apreciaţi nivelul 
de trai al gospo-
dăriei Dvs.? 

foarte bine/
bine

9,1 11,8 7,2 9,2 6,6 9,7 5,6 9,5 6,1 8,6

satisfă-cător 56,9 65,2 57,3 67,3 59,6 64,3 63,0 69,0 61,7 68,9

rău/foarte 
rău

34,0 23,0 35,5 23,6 33,8 25,9 31,5 21,5 32,1 22,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Compararea 
în timp:  
Cum trăieşte 
gospodăria Dvs. 
comparativ cu 
anul trecut? 

mai bine 9,7 9,8 9,8 8,3 7,3 9,2 7,3 8,6 3,7 5,8

la fel 55,3 62,4 54,2 57,7 45,7 58,6 51,0 61,5 52,9 66,8

mai rău 35,0 27,8 36,0 34,0 47,0 32,2 41,7 29,9 43,4 27,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Dificultăţi în procurare: În ultimele 12 luni aţi întâmpinat dificultăţi privind:

Achitarea energi-
ei electrice

da 17,1 13,8 20,6 12,7 32,9 16,4 27,6 17,5 32,2 18,9

nu 82,9 86,2 79,4 87,3 67,1 83,6 72,4 82,5 67,8 81,1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Achitarea 
agentului 
termic (încălzire 
centrală)

da 52,9 26,3 53,2 72,8 70,3 78,6 81,6 81,4 86,8 66,4

nu 47,1 73,7 46,8 27,2 29,7 21,4 18,4 18,6 13,2 33,6

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Achitarea gazelor 
naturale

da 26,2 31,2 32,1 32,4 38,0 26,1 37,2 21,5 40,5 26,2

nu 73,8 68,8 67,9 67,6 62,0 73,9 62,8 78,5 59,5 73,8

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Procurarea pro-
duselor alimen-
tare suficiente 
pentru asigurarea 
hranei?

da 46,5 35,3 49,6 38,0 59,5 43,5 57,0 41,6 53,9 41,1

nu 53,5 64,7 50,4 62,0 40,5 56,5 43,0 58,4 46,1 58,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Asigurarea necesităţilor: Ce sumă de venituri băneşti lunare ar satisface:

Necesităţile 
minime ale gos-
podăriei Dvs. “de 
a o duce de azi pe 
mâine”, lei?

medie 750.03 506.68 848.27 601.87 1,100.46 838.36 1,197.59 973.66 1,315.12 1,026.52

Necesităţile 
gospodăriei Dvs. 
pentru un trai 
decent, lei?

medie 1,887.12 1,308.70 2,198.26 1,534.13 2,735.96 1,973.15 2,971.50 2,202.94 3,073.02 2,307.65

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 4.24. Dinamica nivelului de trai şi al sărăciei gospodăriilor cu vârstnici,  
pe zone statistice, 2010, %

Zona Total

Nord Centru Sud
mun. 

Chişinău
Col %

Rata sărăciei absolute
sărac 25,6 27,4 26,1 8,2 23,1
nesărac 74,4 72,6 73,9 91,8 76,9

Total 100 100 100 100

Rata sărăciei extreme
sărac 0,8 2,2 1,1 0,3 1,1
nesărac 99,2 97,8 98,9 99,7 98,9

Total 100 100 100 100

autoaprecierea: Cum apreciaţi nivelul de trai al 
gospodăriei Dvs.? 

foarte bine/bine 8,9 6,4 11,4 2,8 7,6
satisfă-cător 63,1 73,6 65,4 61,3 66,0
rău/foarte rău 28,0 20,1 23,2 35,9 26,4

Total 100 100 100 100

Compararea în timp:  
Cum trăieşte gospodăria Dvs. comparativ cu anul 
trecut? 

mai bine 4,8 6,0 4,5 4,2 5,0
la fel 60,0 70,9 64,9 45,3 61,2
mai rău 35,2 23,0 30,6 50,5 33,8

Total 100 100 100 100
Dificultăţi în procurare: În ultimele 12 luni aţi întâmpinat dificultăţi privind:

Achitarea energiei electrice
da 19,0 14,4 19,8 53,9 24,3
nu 81,0 85,6 80,2 46,1 75,7

Total 100 100 100 100

Achitarea agentului termic (încălzire centrală)
da 93,3 56,3  85,0 86,2
nu 6,7 43,7  15,0 13,8

Total 100  100 100

Achitarea gazelor naturale
da 34,8 16,0 32,3 50,5 35,5
nu 65,2 84,0 67,7 49,5 64,5

Total 100 100 100 100
Procurarea produselor alimentare suficiente pentru 
asigurarea hranei?

da 44,5 37,9 41,4 67,3 46,3
nu 55,5 62,1 58,6 32,7 53,7

Total 100 100 100 100
Asigurarea necesităţilor: Ce sumă de venituri băneşti lunare ar satisface:
Necesităţile minime ale gospodăriei Dvs. “de a o duce 
de azi pe mâine”, lei?

medie 1022.3 1136.8 1161.9 1370.9 1142.8

Necesităţile gospodăriei Dvs. pentru un trai decent, 
lei?

medie 2361.9 2416.5 2352.3 3686.0 2616.0

Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor

Tabelul 4.25. Incidenta sărăciei vârstnicilor, în funcţie de vârsta capului gospodăriei,  
tipul gospodăriei cu vârstnici şi pe zone statistice, 2010, %

Zona
Nord Centru Sud Mun. Chişinău

Gospodarii cu vârstnici

<50 ani 17,3 28,0 23,8 15,7
50-57/62 ani 20,7 24,7 24,8 4,5
57/62-64 ani 16,8 19,3 22,2 10,8
65-69 ani 20,0 28,6 31,5 11,2
70-74 ani 27,6 32,4 18,7 10,6
75+ ani 42,7 40,4 39,0 9,1

Tipul gospodăriei
O singură persoană 26,8 27,0 19,5 7,4
Cuplu familial 22,5 24,5 20,4 8,9
Alte gospodarii 28,6 30,0 32,9 8,1

Total Col % 25,6 27,4 26,1 8,2
Sursa: BNS-CBGC, calculele autorilor
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Tabelul 4.26. Aprecierea comparativă a situaţiei financiare de către vârstnici,  
pe medii de reşedinţă şi sexe, 2009, %

Total Urban Rural Bărbaţi Femei

Situaţia dvs. 
financiară în 
comparaţie cu 
alţii

Mult mai proastă 12,9% 14,4% 12,0% 9,7% 15,7%

Într-o oarecare măsură mai proastă 22,3% 24,1% 21,2% 18,1% 26,0%

Nici mai proastă, nici mai bună 54,7% 51,2% 56,8% 58,5% 51,4%

Într-o oarecare măsură mai bună 9,6% 9,9% 9,5% 12,8% 6,8%

Mult mai bună 0,4% 0,3% 0,5% 0,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100%

Sursa: BNS-CBGC, Modulul Ad-hoc privind excluderea socială, calculele autorilor

Tabelul 4.27 Aprecierea comparativă a situaţiei financiare de către persoanele  
de vârstă pre-pensionară şi pensionară, pe medii de reşedinţă, 2009, %

Vârsta, ani

total urban rural

50-56/61 57/62+ 50-56/61 57/62+ 50-56/61 57/62+

Situaţia dvs. financiară în 
comparaţie cu alţii

Mult mai proastă 10,1% 15,3% 10,9% 17,8% 9,5% 13,9%

Într-o oarecare măsură mai proastă 23,2% 21,5% 28,8% 19,7% 19,6% 22,5%

Nici mai proastă, nici mai bună 55,3% 54,3% 46,7% 55,6% 61,0% 53,6%

Într-o oarecare măsură mai bună 10,9% 8,6% 13,1% 6,9% 9,4% 9,5%

Mult mai bună 0,5% 0,3% 0,6% 0 0,5% 0,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sursa: BNS-CBGC, Modulul Ad-hoc privind excluderea socială, calculele autorilor

Tabelul 4.28. Aprecierea comparativă a situaţiei financiare de către vârstnici,  
pe grupe de vârstă şi zone statistice, 2009, %

Nord Centru Sud Mun. Chişinău

50-
56/61

57/62+ total
50-

56/61
57/62+ total

50-
56/61

57/62+ Total
50-

56/61
57/62+ total

Situaţia dvs. financiară în comparaţie cu alţii

Mult mai proastă 6,5% 22,6% 16,8% 16,1% 11,2% 13,5% 6,9% 10,6% 8,7% 8,6% 10,9% 9,7%

Într-o oarecare măsură 
mai proastă

26,8% 22,1% 23,8% 20,7% 25,5% 23,3% 14,4% 17,8% 16,1% 31,2% 16,6% 24,7%

Nici mai proastă, nici 
mai bună

60,1% 46,9% 51,7% 52,9% 51,1% 51,9% 64,8% 65,3% 65,0% 44,0% 65,8% 53,6%

Într-o oarecare măsură 
mai bună

6,6% 8,4% 7,7% 9,3% 11,1% 10,3% 12,9% 6,4% 9,6% 16,2% 6,7% 12,0%

Mult mai bună 0,9% 1,1% 1,1% 1,0% 0,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sursa: BNS- CBGC, Modulul Ad-hoc privind excluderea socială, calculele autorilor

Tabelul 4.29. Accesul vârstnicilor la comodităţi şi bunuri, pe grupe de vârstă şi medii de reşedinţă, 2009, %

Total Urban Rural

Grupe de vârstă, ani Total Grupe de vârstă, ani Total Grupe de vârstă, ani Total

50-56/61 57/62+ Col % 50-56/61 57/62+ Col % 50-56/61 57/62+ Col %

4.1 Gospodăria îşi permite 
încălzire suficientă?

Da 41,1% 32,9% 36,6% 34,4% 20,1% 27,1% 45,5% 39,8% 42,3%

Nu 58,4% 66,7% 62,9% 65,1% 79,7% 72,6% 54,0% 59,7% 57,2%

Nu ştiu 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 0,2% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Total Urban Rural

Grupe de vârstă, ani Total Grupe de vârstă, ani Total Grupe de vârstă, ani Total

50-56/61 57/62+ Col % 50-56/61 57/62+ Col % 50-56/61 57/62+ Col %

4.2 Gospodăria îşi 
permite vacanţă?

Da 14,3% 3,4% 8,4% 25,7% 8,0% 16,7% 6,8% 1,0% 3,5%
Nu 85,1% 92,0% 88,9% 74,3% 91,2% 83,0% 92,3% 92,4% 92,3%
Nu ştiu 0,6% 4,6% 2,8%  0,8% 0,4% 1,0% 6,6% 4,2%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.3 Gospodăria îşi permi-
te înlocuirea mobilei?

Da 12,0% 5,1% 8,2% 10,7% 5,9% 8,2% 12,9% 4,6% 8,3%
Nu 85,0% 94,0% 89,9% 82,5% 93,4% 88,1% 86,5% 94,2% 90,9%
Nu ştiu 3,0% 1,0% 1,9% 6,8% 0,7% 3,7% 0,5% 1,1% 0,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.4 Gospodăria poate 
procura produse din 
carne, peşte?

Da 34,9% 28,4% 31,4% 35,8% 32,7% 34,2% 34,3% 26,2% 29,7%
Nu 64,6% 70,9% 68,0% 64,2% 67,3% 65,8% 64,8% 72,8% 69,3%
Nu ştiu 0,5% 0,7% 0,6%    0,9% 1,0% 1,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.5 Gospodăria îşi 
permite haine noi?

Da 28,8% 16,2% 21,9% 29,8% 12,9% 21,2% 28,1% 17,9% 22,3%
Nu 69,3% 81,5% 75,9% 67,2% 85,4% 76,5% 70,6% 79,4% 75,6%
Nu ştiu 2,0% 2,4% 2,2% 3,0% 1,7% 2,3% 1,3% 2,7% 2,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.6 Gospodăria îşi permite 
primirea prietenelor?

Da 50,4% 36,5% 42,9% 51,5% 34,4% 42,7% 49,8% 37,7% 42,9%
Nu 48,1% 60,9% 55,1% 48,5% 65,0% 57,0% 47,9% 58,6% 53,9%
Nu ştiu 1,4% 2,6% 2,1%  0,5% 0,3% 2,4% 3,7% 3,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Sursa: BNS-CBGC, Modulul Ad-hoc privind excluderea socială, calculele autorilor

Tabelul 4.30. Accesul la comodităţi şi bunuri a vârstnicilor, pe grupe de vârstă şi zone statistice, 2009, %
 Nord Centru Sud Mun. Chişinău

4.1 Gospodăria îşi permi-
te încălzire suficientă?

Da 35,0% 39,3% 49,3% 21,3%
Nu 64,8% 59,9% 50,7% 78,0%
Nu ştiu 0,3% 0,8%  0,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

4.2 Gospodăria îşi 
permite vacanţă?

Da 3,9% 4,8% 11,6% 18,7%
Nu 91,3% 93,0% 85,5% 81,3%
Nu ştiu 4,8% 2,2% 2,8%  

Total 100,0% 100,0% 100,0%

4.3 Gospodăria îşi permi-
te înlocuirea mobilei?

Da 7,5% 8,5% 10,5% 6,6%
Nu 91,8% 90,7% 87,5% 87,6%
Nu ştiu 0,7% 0,8% 2,0% 5,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

4.4 Gospodăria poate 
procura produse din 
carne, peşte?

Da 31,1% 26,0% 35,4% 36,6%
Nu 68,7% 72,9% 63,5% 63,4%
Nu ştiu 0,2% 1,1% 1,1%  

Total 100,0% 100,0% 100,0%

4.5 Gospodăria îşi 
permite haine noi?

Da 21,1% 23,6% 19,6% 22,9%
Nu 75,5% 75,5% 77,3% 75,8%
Nu ştiu 3,4% 0,8% 3,1% 1,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

4.6 Gospodăria îşi permi-
te primirea prietenelor?

Da 36,4% 51,5% 37,4% 45,6%
Nu 60,4% 47,5% 58,8% 54,4%
Nu ştiu 3,2% 1,0% 3,8%  

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Sursa: BNS-CBGC, Modulul Ad-hoc privind excluderea socială, calculele autorilor
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LOCUINŢE. COMODITĂŢI 

Tabelul 5.1. Structura gospodăriilor cu vârstnici, după forma de proprietate  
şi tipul locuinţei de care dispun, 2000-2010, %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Forma de proprietate

De stat 4,4 3,4 2,7 2,7 2,5 2,1 2,2 1,2 0,7 0,5 0,4

Departamentală 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0

Cooperatistă 1,6 1,3 0,8 0,4 0,4 0,9 0,7 0,2 0,3 0,1 0,0

Particulară 93,4 94,8 96,2 96,6 96,6 96,6 96,8 98,3 98,9 99,2 99,2

Închiriată 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3

Alte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tipul locuinţei

Apartament separat 24,8 24,6 24,2 25,2 25,3 26,0 25,8 24,5 24,9 23,2 24,1

Cămin 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2

Casă separată 74,2 74,4 75,4 74,4 74,3 73,8 72,8 73,4 73,1 74,4 74,3

O parte de casă 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,1 2,0 1,7 2,1 1,4

Alte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 1,2 0,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tabelul 5.2. Disponibilitatea spaţiului locativ de persoană în gospodăriile  
cu vârstnici şi gospodăriile fără vârstnici, 2010, %

Tipul gospodăriei
Total

Fără vârstnici Cu vârstnici

Col % Row % Col % Row % Col % Row %

Suprafaţa locuibilă, m²
<5 3,4 73,5 0,72 26,5 1,7 100

5-7 7,0 66,4 2,08 33,6 3,9 100

7-9 10,7 56,2 4,87 43,8 7,03 100

9-13 23,5 52,4 12,4 47,6 16,5 100

13-15 10,2 45,0 7,27 55 8,35 100

15-20 19,3 43,8 14,4 56,2 16,2 100

>20 25,7 20,5 58,2 79,5 46,2 100

Total 100 36,8 100 63,2 100 100

Număr de persoane la o cameră

mai puţin de 1 persoană 29,0 21,5 61,7 78,5 49,6 100

1-2 persoane 52,5 49,0 31,8 51 39,4 100

2-3 persoane 13,6 59,9 5,31 40,1 8,36 100

mai mult de 3 persoane 5,0 70,3 1,2 29,7 2,6 100

Total 100 36,8 100 63,2 100 100
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Tabelul 5.3. Dinamica disponibilităţii spaţiului locuibil de persoană în gospodăriile cu vârstnici,  
pe grupa de vârstă a capului gospodăriei, 2000-2010, %

Suprafaţa locuibilă, m² 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gospodării cu 
vârstnici, total

<5 0,9 0,7 0,7 0,9 0,7 0,3 0,9 0,8 0,6 0,6 0,7
5-7 3,7 3,0 3,0 2,7 2,8 2,1 2,6 3,3 3,0 3,1 2,1
7-9 4,8 4,6 5,4 5,1 4,8 4,0 5,3 4,8 4,8 4,7 4,9
9-13 14,2 14,1 13,8 14,5 12,9 13,3 14,4 13,1 12,3 12,8 12,4
13-15 8,9 8,4 8,9 8,8 9,2 9,8 7,8 8,5 7,4 7,7 7,3
15-20 17,7 18,0 18,1 17,1 17,2 16,6 16,9 15,8 17,0 15,8 14,4
>20 49,8 51,2 50,0 51,0 52,5 54,0 52,0 53,7 54,9 55,4 58,2
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Capul gospodăriei 
<50 ani

<5 3,1 1,2 1,47 3,92 5,45 1,27 2,18 0,99 1,48 1,89 2,03
5-7 13,1 7,9 9,96 8,2 11 6,68 6,05 9,82 8,62 9,06 8,81
7-9 12,2 11,0 15,9 14,3 14,6 10,3 12,3 10,2 14,8 16 16,9
9-13 27,7 37,4 27,7 30,9 26,9 31,8 28,7 32,3 30,4 27,7 30,9
13-15 14,5 15,7 12,4 14,8 15 20,6 13,6 12,4 6,76 11,4 12,9
15-20 18,0 14,3 19 13,1 15,8 16 21,8 15,9 17,9 18 16,2
>20 11,4 12,5 13,6 14,7 11,2 13,3 15,4 18,4 20 15,9 12,3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

50-56/61 ani

<5 0,8 0,8 0,93 0,53 0,66 0,54 0,72 1,42 1,08 0,7 1,04
5-7 3,6 3,5 3,13 2,79 3,7 2,36 2,65 4,43 3,52 3,48 2,3
7-9 6,9 5,3 6,11 6,06 6 5,12 5,7 5,28 6,41 5,78 5,52
9-13 17,1 17,0 16,6 16 15,4 17,4 17 15,1 14,1 15,7 15,2
13-15 11,4 10,2 11 9,17 11,2 10,6 9,17 9,94 8,4 8,68 8,36
15-20 20,2 19,5 18,5 18,5 16,8 17,2 17,8 17 19,8 18,2 15,9
>20 39,9 43,6 43,7 46,9 46,3 46,8 47 46,8 46,7 47,5 51,7
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

57/62-64 ani

<5 0,5 0,5 0,4 0,91 0,42  1,36 0,43 0,41 0,4 0,7
5-7 1,9 2,7 1,87 1,5 2,29 2,23 1,75 2,28 3,39 2,56 2,33
7-9 3,2 2,9 3,7 4,51 4,97 3,2 5,82 4,69 3,16 2,87 3,98
9-13 10,3 10,6 12 11,1 11 11 15,4 10,8 10,6 11 11,7
13-15 9,5 9,3 10,6 9,11 8,34 7,72 5,86 9,87 9,34 9,94 7,4
15-20 15,3 17,1 17,3 16,2 16,4 17,4 17,4 14,5 13,1 14,5 12,3
>20 59,3 56,8 54,2 56,6 56,6 58,4 52,4 57,5 60 58,7 61,6
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

65-69 ani

<5 0,8 0,6 1,09 0,84  0,16 0,33 0,18 0,2 0,36 0,56
5-7 2,5 2,0 1,96 3,21 1,74 2,43 3,24 1,6 2,27 3,5 2,04
7-9 2,3 4,1 3,42 2,46 3,34 1,72 6,26 3,91 3,02 5,32 3,68
9-13 12,5 9,8 10,5 11,2 10,7 9,67 9,84 11,4 9,27 8,86 11
13-15 6,9 6,1 6,86 7 7,66 9,62 6,73 9,53 8,16 7,58 6,88
15-20 16,4 15,6 16,8 17,7 18,5 17,6 14 13,4 16,1 13,1 14,8
>20 58,6 61,9 59,3 57,6 58 58,8 59,6 60 61 61,3 60,9
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

70-74 ani

<5 0,4 0,8 0,22 0,57 0,46 0,37 0,84 0,12 0,31 0,31 0,23
5-7 1,9 1,7 2,07 1,53 0,53 0,74 2,04 1,36 1,95 2,21 0,83
7-9 2,9 3,6 4,53 3,8 2,1 2,84 2,44 3,99 3,17 1,2 4,05
9-13 9,4 7,4 10,3 11 7,85 7,63 10,5 7,68 13,8 10,7 6,55
13-15 4,7 4,2 5,19 9,19 6,34 9,3 9,27 4,5 5,9 4,1 5,35
15-20 15,5 17,8 18,1 15,8 17,1 14,7 15,7 18,2 12,7 16 14,7
>20 65,2 64,5 59,6 58,2 65,6 64,4 59,2 64,1 62,1 65,5 68,3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

75+ ani

<5 0,7 0,4 0,2 0,1  0,8 0,4  0,3 0,1
5-7 2,5 1,5 1,5 1,0 0,4 0,2 2,2 2,5 0,8 1,0 0,7
7-9 1,3 2,3 1,5 2,0 1,3 2,6 2,7 3,2 1,9 2,2 2,7
9-13 10,1 8,5 7,1 11,4 9,1 6,7 9,9 9,2 5,7 7,7 7,5
13-15 5,2 5,4 6,2 5,8 6,8 6,4 4,0 4,7 3,9 4,7 4,8
15-20 18,2 20,5 19,0 17,3 17,8 15,1 16,2 14,2 17,5 12,5 11,7
>20 62,0 61,4 64,6 62,4 64,6 68,9 64,1 65,9 70,2 71,5 72,5
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Tabelul 5.4. Disponibilitatea spaţiului locuibil şi a camerelor per persoană în gospodăriile cu vârstnici, 
pe grupa de vârstă a capului gospodăriei şi grupe de quintile, 2010, %

Grupe de 
quintile

Grupe de vârstă, ani

<50 50-56/61 57/62-64 65-79 70-74 75+ Total
Suprafaţa locuibilă, m²

Q1

<5 4,3 1,6 3,0 3,9 2,4  1,9
5-7 15,9 3,0 7,2 5,7  1,3 3,8
7-9 25,8 10,6 5,8 7,7 4,0 7,4 9,3

9-13 31,9 28,1 30,0 29,5 10,7 5,7 22,3
13-15  10,1 1,5 9,2 6,1 6,6 7,5
15-20 16,2 18,8 23,3 11,4 19,2 15,6 17,5

>20 5,8 27,6 29,2 32,6 57,5 63,3 37,7
Total 100 100 100 100 100 100 100

Q2

<5 2,7 0,9 2,0   0,5 0,7
5-7 6,4 2,2 0,5 1,5 3,1 0,9 1,9
7-9 8,0 7,1 6,0 6,6 3,4 1,7 5,2

9-13 35,4 15,1 14,5 7,2 7,6 11,8 12,8
13-15 23,4 9,5 6,6 8,4 1,4 7,1 7,7
15-20 14,5 16,0 19,6 11,6 11,4 12,0 14,2

>20 9,6 49,3 50,8 64,6 73,1 66,1 57,4
Total 100 100 100 100 100 100 100

Q3

<5 3,2 0,4     0,3
5-7 13,3 2,9 2,5 2,4  0,7 2,3
7-9 13,4 5,1 7,4 2,2 6,8 0,7 4,8

9-13 34,2 13,5 6,5 8,5 6,3 6,7 10,3
13-15  3,8 15,3 7,1 6,1 0,3 5,4
15-20 19,3 16,9 10,1 11,4 11,2 11,1 13,4

>20 16,6 57,4 58,2 68,3 69,5 80,6 63,6
Total 100 100 100 100 100 100 100

Q4

<5 0,0 1,3 0,3    0,6
5-7 6,2 3,4 1,8 1,3   2,1
7-9 19,3 3,4 2,0 2,0 2,2  3,1

9-13 33,0 14,1 9,9 4,3 4,9 5,4 10,9
13-15 8,6 9,7 7,8 7,6 1,6 5,8 7,6
15-20 13,0 13,9 8,0 19,9 20,4 9,7 13,5

>20 19,8 54,1 70,3 64,9 70,8 79,1 62,3
Total 100 100 100 100 100 100 100

Q5

<5 0,0 1,0     0,5
5-7 0,8 0,4 2,2    0,6
7-9 19,2 3,9 1,4  2,6 7,0 3,6

9-13 12,4 9,8 9,0 11,9 4,8 5,6 9,1
13-15 42,6 9,2 3,2 1,6 16,2 5,0 8,5
15-20 20,7 15,2 9,6 22,0 15,9 8,9 14,7

>20 4,2 60,5 74,6 64,5 60,4 73,4 63,0
Total 100 100 100 100 100 100 100

Număr de persoane la o cameră de locuit

Q1

<1 9,7 33,8 34,4 40,3 57,8 62,0 41,7
1-2 63,6 53,1 49,6 44,7 39,8 33,4 46,7
2-3 22,3 12,2 9,9 9,8  4,6 9,5
>3 4,3 0,9 6,1 5,2 2,4  2,1

Total 100 100 100 100 100 100 100
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Grupe de 
quintile

Grupe de vârstă, ani

<50 50-56/61 57/62-64 65-79 70-74 75+ Total

Q2

<1 11,7 53,7 61,5 64,8 77,8 68,6 61,5
1-2 70,7 37,5 30,1 33,2 15,7 26,2 31,4
2-3 17,0 8,0 6,0 2,0 3,9 4,7 5,9
>3 0,7 0,9 2,5  2,5 0,5 1,1

Total 100 100 100 100 100 100 100

Q3

<1 23,3 60,2 63,4 67,5 74,5 83,6 66,7
1-2 45,6 33,8 31,4 29,4 21,1 15,8 28,1
2-3 24,8 5,6 5,2 3,0 4,5 0,7 4,8
>3 6,3 0,4     0,4

Total 100 100 100 100 100 100 100

Q4

<1 18,0 58,1 71,8 66,1 78,9 77,6 64,9
1-2 50,4 33,2 24,1 31,6 19,7 21,5 28,8
2-3 27,0 5,3 2,0 1,0 1,4 0,8 4,1
>3 4,5 3,4 2,0 1,3   2,1

Total 100 100 100 100 100 100 100

Q5

<1 16,0 62,5 78,9 65,9 77,5 72,7 66,8
1-2 67,6 32,4 16,6 34,1 22,5 23,1 29,0
2-3 16,4 4,0 4,4   4,2 3,6
>3  1,2 0,2    0,6

Total 100 100 100 100 100 100 100

Tabelul 5.5. Dotarea spaţiului locativ cu utilităţi în gospodăriile cu vârstnici  
şi în gospodăriile fără vârstnici, 2010, %

Tipul gospodăriei
Total

fără vârstnici cu vârstnici

Electricitate
da 100,0 99,9 99,9
nu 0,0 0,1 0,1
Total 100 100 100

Sursă de alimentare cu apă

apeduct 60,7 49,9 53,9
cişmea 1,3 2,1 1,8
fântână 35,8 45,0 41,6
alte 2,1 3,0 2,7
Total 100 100 100

Sistem de canalizare

reţea publică 41,4 27,4 32,5
sistem propriu 18,9 17,7 18,2
nu 39,8 54,9 49,3
Total 100 100 100

Apă caldă
da 46,9 31,5 37,1
nu 53,1 68,5 62,9
Total 100 100 100

Utilizare gaze

conductă 57,8 49,3 52,4
butelie 37,8 47,0 43,6
nu 4,4 3,7 4,0
Total 100 100 100

Sistem de încălzire

public/propriu 43,9 29,3 34,6
soba cu lemne/gaze 56,0 70,7 65,3
nu 0,1 0,0 0,1
Total 100 100 100
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Tipul gospodăriei
Total

fără vârstnici cu vârstnici

Baie sau duş
da 52,0 37,2 42,6
nu 48,0 62,8 57,4
Total 100 100 100

Telefon
da 88,1 85,8 86,7
nu 11,9 14,2 13,3
Total 100 100 100

Grup sanitar/WC
în interior 45,8 29,5 35,5
în afara locuinţei 54,2 70,5 64,5
Total 100 100 100

Tabelul 5.6. Dinamica dotării locuinţelor cu utilităţi în gospodăriile cu vârstnici  
şi gospodăriile fără vârstnici, 2000-2010, %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Electricitate
da 99,4 99,3 99,1 99,4 99,2 99,5 99,6 99,6 99,8 100 99,9

nu 0,6 0,7 0,9 0,6 0,8 0,5 0,4 0,4 0,2 0,0 0,1

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sisteme de 
alimentare cu 
apă

apeduct 25,6 26,2 25,6 27,0 28,0 30,2 37,0 36,5 38,5 36,6 49,9

cişmea 3,7 3,7 4,6 3,5 3,0 2,6 6,7 9,2 12,2 12,2 2,1

fântână 70,6 70,1 67,9 66,9 66,2 64,5 54,4 52,0 49,3 48,4 45,0

alte 0,1 1,8 2,7 2,8 2,7 1,9 2,3 2,8 3,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sistem de 
canalizare

da 25,6 26,2 25,6 27,1 28,1 30,2 37,8 37,5 39,7 41,4 45,1

nu 74,4 73,8 74,4 72,9 71,9 69,8 62,2 62,5 60,3 58,6 54,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Apă caldă
da 23,3 24,1 23,4 24,4 24,3 24,9 26,2 24,8 27,0 29,1 31,5

nu 76,7 75,9 76,6 75,6 75,7 75,1 73,8 75,2 73,0 70,9 68,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Gaze naturale

conductă 27,7 29,4 30,8 33,6 35,1 38,0 42,6 43,3 45,4 47,1 49,3

butelie 39,1 41,5 57,1 62,3 60,5 57,0 49,7 50,3 50,3 49,3 47,0

nu 33,2 29,1 12,0 4,0 4,4 5,0 7,7 6,4 4,3 3,7 3,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sistem de 
încălzire

sistem public/ 
propriu

26,7 27,3 27,7 28,6 27,8 30,5 30,7 29,3 29,6 28,1 29,3

sobă cu lemne/
gaze

73,2 72,7 72,2 71,4 72,1 69,5 69,0 70,4 70,4 71,8 70,7

nu 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,3 0,1 0,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Baie/duş
da 24,0 24,1 23,5 24,8 24,9 26,1 32,4 32,9 34,2 35,0 37,2

nu 76,0 75,9 76,5 75,2 75,1 73,9 67,6 67,1 65,8 65,0 62,8

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Telefon
da 37,8 41,2 44,0 50,9 53,2 58,1 69,5 75,4 80,6 84,1 85,8

nu 62,2 58,8 56,0 49,1 46,8 41,9 30,5 24,6 19,4 15,9 14,2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Grup sanitar/WC
în interior - - - - 25,4 26,3 28,0 27,5 28,6 28,1 29,5

în afara locuinţei - - - - 74,6 73,7 72,0 72,5 71,4 71,9 70,5

Total - - - - 100 100 100 100 100 100 100
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Tabelul 5.7. Dotarea locuinţelor cu utilităţi în gospodăriile cu vârstnici,  
pe grupa de vârstă a capului gospodăriei, 2010, %

<50 ani 50-56/61 57/62-64 65-69 70-74 75+ Total

Electricitate
da 100 99,7 100 99,8 100 100 99,9

nu  0,3  0,2   0,1

Total 100 100 100 100 100 100 100

Sisteme de alimentare 
cu apă

apeduct 62,7 54,8 52,8 44,8 45,4 39,3 49,9

cişmea 1,6 2,3 1,4 2,0 3,1 1,7 2,1

fântână 32,1 39,6 43,8 50,2 47,1 56,7 45,0

alte 3,6 3,3 2,0 3,0 4,3 2,3 3,0

Total 100 100 100 100 100 100 100

Sistem de canalizare
da 63,9 52,5 45,8 41,0 38,0 30,4 45,1

nu 36,1 47,5 54,2 59,0 62,0 69,6 54,9

Total 100 100 100 100 100 100 100

Apă caldă
da 49,7 40,0 33,0 25,1 22,9 16,3 31,5

nu 50,3 60,0 67,0 74,9 77,1 83,7 68,5

Total 100 100 100 100 100 100 100

Gaze naturale

conductă 60,8 54,7 53,0 47,4 43,2 35,6 49,3

butelie 35,2 42,2 44,7 47,5 52,5 59,4 47,0

nu 4,0 3,1 2,3 5,0 4,2 5,0 3,7

Total 100 100 100 100 100 100 100

Sistem de încălzire

sistem public/ propriu 44,6 32,3 31,9 28,1 25,2 19,7 29,3

sobă cu lemne/gaze 55,4 67,6 68,1 71,9 74,8 80,3 70,7

nu  0,1     0,0

Total 100 100 100 100 100 100 100

Baie/duş
da 54,1 44,3 39,5 31,7 30,4 22,8 37,2

nu 45,9 55,7 60,5 68,3 69,6 77,2 62,8

Total 100 100 100 100 100 100 100

Telefon
da 92,5 91,5 90,9 83,9 79,6 71,6 85,8

nu 7,5 8,5 9,1 16,1 20,4 28,4 14,2

Total 100 100 100 100 100 100 100

Grup sanitar/WC
în interior 46,7 32,7 33,5 27,8 23,5 19,8 29,5

în afara locuinţei 53,3 67,3 66,5 72,2 76,5 80,2 70,5

Total 100 100 100 100 100 100 100

ANEXĂ



220

Tabelul 5.8. Dotarea locuinţelor cu utilităţi în gospodăriile cu vârstici,  
pe medii de reşedinţă şi zone statistice, 2010, %

Medii de reşedinţă Zona

Urban Rural Nord Centru Sud
Mun. 

Chişinău

Electricitate
da 99,9 99,9 100 99,7 99,7 99,9

nu 0,13 0,13  0,25 0,29 0,05

Total 100 100 100 100 100 100

Sisteme de alimentare cu apă

apeduct 83,8 27,0 31,0 39,6 54,8 97,5

cişmea 1,73 2,37 1,72 0,86 6,76  

fântână 13,3 66,3 67,1 57,2 25,9 2,51

alte 1,13 4,34 0,21 2,38 12,5  

Total 100 100 100 100 100 100

Sistem de canalizare
da 82,8 19,7 30,9 31,2 42,4 96,7

nu 17,2 80,3 69,1 68,8 57,6 3,3

Total 100 100 100 100 100 100

Apă caldă
da 60,1 12,2 14,8 18,1 29 86,9

nu 39,9 87,8 85,2 81,9 71 13,1

Total 100 100 100 100 100 100

Gaze naturale

conductă 79,4 28,9 26,7 39,5 64,9 92,5

butelie 18,3 66,5 70,5 54,6 33,8 3

nu 2,35 4,63 2,85 5,94 1,34 4,51

Total 100 100 100 100 100 100

Sistem de încălzire

sistem public/ propriu 65,2 5,04 16,6 11,6 20,1 90

sobă cu lemne/gaze 34,7 95 83,3 88,4 79,8 10

nu 0,12  0,08  0,11  

Total 100 100 100 100 100 100

Baie/duş
da 71,3 14,1 22,7 22,7 33 91,6

nu 28,7 85,9 77,3 77,3 67 8,39

Total 100 100 100 100 100 100

Telefon
da 94,2 80,1 80,8 81,2 89,8 98,6

nu 5,77 19,9 19,2 18,8 10,2 1,39

Total 100 100 100 100 100 100

Grup sanitar/WC
în interior 66,3 4,69 18,7 12,3 16,6 89,6

în afara locuinţei 33,7 95,3 81,3 87,7 83,4 10,4

Total 100 100 100 100 100 100
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Persoanele în vârstă pe piaţa muncii61

Tabelul 6.1. Populaţia în vârstă de 50 ani şi peste în structura populaţiei, 2000-2010

Anii Total populaţie
Total populaţia de 
15 ani şi peste, mii 

persoane

Total populaţia în 
vârstă de 50+ ani, mii 

persoane

În % faţă de totalul 
populaţiei de 15 ani 

şi peste

În % faţă de totalul populaţiei 
de 50+ ani

2000 3644,1 2778,3 818,1 76,2 22,5
2001 3635,1 2806,9 834,7 77,2 23,0
2002 3627,8 2840,0 853,2 78,3 23,5
2003 3618,3 2868,1 867,1 79,3 24,0
2004 3607,4 2894,2 879,4 80,2 24,4
2005 3600,4 2916,8 896,3 81,0 24,9
2006 3589,9 2932,1 908,6 81,7 25,3
2007 3581,1 2930,7 936,7 81,8 26,2
2008 3572,7 2944,8 954,4 82,4 26,7
2009 3567,5 2958,1 973,4 82,9 27,3
2010 3563,7 2968,2 994,1 83,3 27,9

Tabelul 6.2. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste în populaţia economic activă  
şi populaţia economic inactivă, 2000-2010

Anii
Total populaţia în 
vârstă de 50+ ani,

mii persoane

Populaţia economic activă cu vârsta de 
50+ ani

Populaţia economic inactivă cu vârsta de 50+ ani

mii persoane % mii persoane %
2000 818,1 363,9 44,5 454,2 55,5
2001 834,7 376,7 45,1 458,0 54,9
2002 853,2 400,7 47,0 452,5 53,0
2003 867,1 363,5 41,9 503,6 58,1
2004 879,4 369,9 42,1 509,5 57,9
2005 896,3 389,2 43,4 507,1 56,6
2006 908,6 366,6 40,3 542,0 59,7
2007 936,7 368,6 39,4 568,1 60,6
2008 954,4 365,2 38,3 589,2 61,7
2009 973,4 347,5 35,7 625,9 64,3
2010 994,1 342,9 34,5 651,2 65,5

Tabelul 6.3. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe medii de reşedinţă şi sexe, 2000-2010

Anii
Populaţia totală în 
vârstă de 50+ ani, 

mii persoane

Urban Rural Bărbaţi Femei 

mii persoane % mii persoane % mii persoane % mii persoane %

2000 818,1 304,6 37,2 513,5 62,8 340,6 41,6 477,5 58,4
2001 834,7 314,2 37,6 520,5 62,4 348,5 41,8 486,2 58,2
2002 853,2 327,7 38,4 525,5 61,6 357,1 41,9 496,1 58,1
2003 867,1 339,9 39,2 527,2 60,8 363,3 41,9 503,8 58,1
2004 879,4 350,6 39,9 528,8 60,1 369,0 42,0 510,4 58,0
2005 896,3 363,4 40,5 532,9 59,5 376,6 42,0 519,7 58,0
2006 908,6 374,3 41,2 534,3 58,8 381,9 42,0 526,7 58,0
2007 936,7 365,9 39,1 570,8 60,9 398,5 42,5 538,2 57,5
2008 954,4 377,8 39,6 576,6 60,4 406,8 42,6 547,6 57,4
2009 973,4 390,1 40,1 583,3 59,9 415,0 42,6 558,4 57,4
2010 994,1 402,3 40,5 591,8 59,5 424,3 42,7 569,8 57,3

61  Pentru 2010 datele sunt prezentate la începutul anului.
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Tabelul 6.4.Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste, pe grupe de vârstă, 2000-2010

Anii

Total popula-
ţie în vârstă de 

50+ ani,
mii persoane

Grupe de vârstă, ani

50-54 55-59 60-64 65+

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia to-
tală în vârstă 

de 50+ ani

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia to-
tală în vârstă 

de 50+ ani

mii per-
soane

în % faţă de 
populaţia to-
tală în vârstă 

de 50+ ani

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia to-
tală în vârstă 

de 50+ ani

2000 818,1 169,7 20,7 152,1 18,6 154,6 18,9 341,7 41,8

2001 834,7 203,4 24,4 136,0 16,3 151,8 18,2 343,5 41,1

2002 853,2 227,1 26,6 122,4 14,4 154,6 18,1 349,1 40,9

2003 867,1 246,4 28,4 116,8 13,5 150,4 17,3 353,5 40,8

2004 879,4 252,3 28,7 130,0 14,8 141,7 16,1 355,4 40,4

2005 896,3 249,8 27,9 157,6 17,5 133,3 14,9 355,6 39,7

2006 908,6 247,0 27,2 186,4 20,5 122,1 13,4 353,1 38,9

2007 936,7 249,6 26,6 196,1 20,9 122,4 13,1 368,6 39,4

2008 954,4 253,1 26,5 212,9 22,3 119,4 12,5 369,0 38,7

2009 973,4 259,0 26,6 224,0 23,0 124,9 12,8 365,5 37,6

2010 994,1 264,7 26,6 229,0 23,1 139,6 14,0 360,8 36,3

Tabelul 6.5. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste, pe grupe de vârstă şi sexe, 2000-2010 

Anii

Total popula-
ţie în vârstă de 

50+ ani,
mii persoane

Grupe de vârstă, ani

50-54 55-59 60-64 65+

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia to-
tală în vârstă 

de 50+ ani

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia to-
tală în vârstă 

de 50+ ani

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia to-
tală în vârstă 

de 50+ ani

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia to-
tală în vârstă 

de 50+ ani

Bărbaţi

2000 340,6 78,2 23,0 67,4 19,8 66,3 19,4 128,7 37,8

2001 348,5 94,3 27,0 59,8 17,2 64,8 18,6 129,6 37,2

2002 357,1 105,7 29,6 53,3 14,9 66,4 18,6 131,7 36,9

2003 363,3 114,5 31,5 51,2 14,1 64,1 17,6 133,5 36,8

2004 369,0 117,1 31,7 57,6 15,6 60,5 16,4 133,8 36,3

2005 376,6 115,8 30,8 70,9 18,8 56,8 15,1 133,1 35,3

2006 381,9 114,4 30,0 84,2 22,0 51,7 13,5 131,6 34,5

2007 398,5 116,5 29,2 89,3 22,4 53,7 13,5 139,0 34,9

2008 406,8 118,3 29,1 96,7 23,8 52,6 12,9 139,2 34,2

2009 415,0 120,8 29,1 101,6 24,5 55,0 13,2 137,6 33,2

2010 424,3 123,2 29,0 103,8 24,5 62,0 14,6 135,3 31,9

Femei

2000 477,5 91,5 19,2 84,7 17,7 88,3 18,5 213,0 44,6

2001 486,2 109,1 22,4 76,2 15,7 87,0 17,9 213,9 44,0

2002 496,1 121,4 24,5 69,1 13,9 88,2 17,8 217,4 43,8

2003 503,8 131,9 26,2 65,6 13,0 86,3 17,1 220,0 43,7

2004 510,4 135,2 26,5 72,4 14,2 81,2 15,9 221,6 43,4

2005 519,7 134,0 25,8 86,7 16,7 76,5 14,7 222,5 42,8

2006 526,7 132,6 25,2 102,2 19,4 70,4 13,4 221,5 42,0

2007 538,2 133,1 24,7 106,8 19,8 68,7 12,8 229,6 42,7

2008 547,6 134,8 24,6 116,2 21,2 66,8 12,2 229,8 42,0

2009 558,4 138,2 24,8 122,4 21,9 69,9 12,5 227,9 40,8

2010 569,8 141,5 24,8 125,2 22,0 77,6 13,6 225,5 39,6
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Tabelul 6.6. Repartizarea populaţiei în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe grupe de vârstă şi medii de reşedinţă, 2000-2010

Anii

Total populaţie 
în vârstă de 

50+ ani,
mii persoane

Grupe de vârstă, ani

50-54 55-59 60-64 65+

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia to-
tală în vârstă 

de 50+ ani

mii per-
soane

în % faţă de 
populaţia to-
tală în vârstă 

de 50+ ani

mii 
persoa-

ne

în % faţă de 
populaţia to-
tală în vârstă 

de 50+ ani

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia tota-
lă în vârstă de 

50+ ani

Urban

2000 304,6 79,7 26,2 58,3 19,1 58,9 19,3 107,7 35,4

2001 314,2 94,1 29,9 53,3 17,0 58,4 18,6 108,4 34,5

2002 327,7 104,5 31,9 50,8 15,5 60,2 18,4 112,2 34,2

2003 339,9 113,0 33,2 51,9 15,3 58,2 17,1 116,8 34,4

2004 350,6 115,7 33,0 60,4 17,2 54,2 15,5 120,3 34,3

2005 363,4 115,2 31,7 74,0 20,4 50,9 14,0 123,3 33,9

2006 374,3 114,2 30,5 87,1 23,3 48,3 12,9 124,7 33,3

2007 365,9 109,2 29,8 84,7 23,1 48,5 13,3 123,5 33,8

2008 377,8 110,7 29,3 92,1 24,4 49,6 13,1 125,4 33,2

2009 390,1 113,1 29,0 96,9 24,8 54,1 13,9 126,0 32,3

2010 402,3 115,4 28,7 100,1 24,9 60,3 15,0 126,5 31,4

Rural

2000 513,5 90,0 17,5 93,8 18,3 95,7 18,6 234,0 45,6

2001 520,5 109,3 21,0 82,7 15,9 93,4 17,9 235,1 45,2

2002 525,5 122,6 23,3 71,6 13,6 94,4 18,0 236,9 45,1

2003 527,2 133,4 25,3 64,9 12,3 92,2 17,5 236,7 44,9

2004 528,8 136,6 25,8 69,6 13,2 87,5 16,5 235,1 44,5

2005 532,9 134,6 25,2 83,6 15,7 82,4 15,5 232,3 43,6

2006 534,3 132,8 24,9 99,3 18,6 73,8 13,8 228,4 42,7

2007 570,8 140,4 24,6 111,4 19,5 73,9 13,0 245,1 42,9

2008 576,6 142,4 24,7 120,8 21,0 69,8 12,1 243,6 42,2

2009 583,3 145,9 25,0 127,1 21,8 70,8 12,1 239,5 41,1

2010 591,8 149,3 25,2 128,9 21,8 79,3 13,4 234,3 39,6

Tabelul 6.7. Structura populaţiei economic active cu vârsta de 50 ani şi peste, 2000-2010

Anii
Populaţia economic activă 
cu vârsta în vârstă de 50+ 

ani, mii persoane

Populaţia ocupată Şomerii

mii persoane % mii persoane %

2000 363,9 350,5 96,3 13,4 3,7

2001 376,7 364,7 96,8 12,0 3,2

2002 400,7 390,0 97,3 10,7 2,7

2003 363,5 349,9 96,3 13,6 3,7

2004 369,9 355,1 96,0 14,8 4,0

2005 389,2 374,2 96,1 15,0 3,9

2006 366,6 352,2 96,1 14,4 3,9

2007 368,6 359,0 97,4 9,6 2,6

2008 365,2 357,4 97,9 7,8 2,1

2009 347,5 335,3 96,5 12,2 3,5

2010 342,9 329,4 96,1 13,5 3,9
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Tabelul 6.8. Repartizarea populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste, pe grupe de vârstă, 2000-2010

Anii
Total popula-
ţie ocupată,

mii persoane

Populaţia ocupată în 
vârstă de 50+ ani

Inclusiv pe grupe de vârstă, ani

mii persoane

în procente 
faţă de 

populaţia 
ocupată

50-54 55-59 60-64 65+

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

2000 1514,6 350,5 23,1 132,0 16,3 82,7 10,2 60,0 7,4 75,8 9,4
2001 1499,0 364,7 24,3 157,1 19,0 73,9 8,9 60,9 7,4 72,8 8,8
2002 1505,1 390,0 25,9 165,1 19,6 81,4 9,6 63,9 7,6 79,6 9,4
2003 1356,5 349,9 25,8 168,1 19,5 73,0 8,5 52,5 6,1 56,3 6,6
2004 1316,0 355,1 27,0 159,5 18,3 88,6 10,2 51,2 5,9 55,8 6,4
2005 1318,7 374,2 28,4 155,7 17,5 111,0 12,5 47,2 5,3 60,3 6,8
2006 1257,3 352,2 28,0 153,1 16,8 114,2 12,5 39,6 4,3 45,3 5,0
2007 1247,2 359,0 28,8 149,9 15,9 123,4 13,1 40,4 4,3 45,3 4,8
2008 1251,0 357,4 28,6 147,5 15,4 129,5 13,5 39,7 4,2 40,7 4,3
2009 1184,4 335,3 28,3 144,5 14,8 121,9 12,5 41,2 4,2 27,7 2,8
2010 1143,4 329,4 28,8 153,6 15,5 111,5 11,2 41,9 4,2 22,5 2,3

Tabelul 6.9. Repartizarea populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste, pe grupe de vârstă şi sexe, 
2000-2010

Anii

Total 
populaţie 
ocupată,

mii 
persoane

Populaţia ocupată în 
vârstă de 50+ ani

Inclusiv pe grupe de vârstă, ani

mii 
persoane

în procente 
faţă de 

populaţia 
ocupată

50-54 55-59 60-64 65+

mii 
persoane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
persoane

În % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
persoane

În % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
persoane

În % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

Bărbaţi
2000 747,4 174,7 23,4 65,4 19,4 44,5 13,2 30,8 9,1 34,0 10,1
2001 736,5 184,7 25,1 77,7 22,6 40,3 11,7 32,4 9,4 34,3 10,0
2002 730,9 196,0 26,8 79,7 22,6 43,6 12,3 35,8 10,2 37,0 10,5
2003 661,3 176,4 26,7 81,6 22,6 37,9 10,5 29,7 8,3 27,2 7,6
2004 631,5 175,6 27,8 76,0 20,8 45,0 12,3 27,6 7,5 27,0 7,4
2005 629,7 182,9 29,1 71,9 19,3 57,1 15,3 26,2 7,0 27,7 7,4
2006 628,6 178,6 28,4 73,4 19,2 59,4 15,5 23,4 6,1 22,5 5,9
2007 621,5 184,4 29,7 72,1 18,0 65,6 16,4 22,4 5,6 24,4 6,1
2008 628,8 184,7 29,4 70,1 17,2 69,5 17,1 23,2 5,7 22,0 5,4
2009 597,7 176,6 29,5 70,5 16,7 64,3 15,3 25,4 6,0 16,4 3,9
2010 573,3 169,4 29,5 71,1 16,9 59,1 14,0 25,7 6,1 13,5 3,2
Femei
2000 767,2 175,8 22,9 66,6 14,1 38,2 8,1 29,2 6,2 41,8 8,9
2001 762,5 179,9 23,6 79,3 16,5 33,7 7,0 28,5 5,9 38,4 8,0
2002 774,2 193,9 25,0 85,4 17,4 37,9 7,7 28,1 5,7 42,6 8,7
2003 695,2 173,6 25,0 86,5 17,3 35,1 7,0 22,8 4,6 29,2 5,8
2004 684,6 179,5 26,2 83,5 16,5 43,7 8,6 23,6 4,7 28,7 5,7
2005 689,0 191,3 27,8 83,8 16,3 54,0 10,5 21,0 4,1 32,5 6,3
2006 628,7 173,6 27,6 79,7 15,1 54,8 10,4 16,2 3,1 22,9 4,3
2007 625,7 174,6 27,9 77,8 14,4 57,8 10,7 18,0 3,3 21,0 3,9
2008 622,3 172,7 27,8 77,4 14,1 60,0 10,9 16,6 3,0 18,7 3,4
2009 586,7 158,8 27,1 74,0 13,3 57,5 10,4 15,8 2,8 11,4 2,1
2010 570,1 160,0 28,1 82,5 14,4 52,4 9,2 16,2 2,8 9,0 1,6
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Tabelul 6.10. Repartizarea populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe grupe de vârstă şi medii de reşedinţă, 2000-2010

Anii

Total 
populaţie 
ocupată,

mii 
persoane

Populaţia ocupată în 
vârstă de 50+ ani

Inclusiv pe grupe de vârstă, ani

mii 
persoane

în procen-
te faţă de 
populaţia 
ocupată

50-54 55-59 60-64 65+

mii per-
soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii per-
soane

În % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
persoane

În % faţă de 
populaţia 
ocupatăde 

50+ ani

mii 
persoane

În % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

Urban

2000 578,5 106,1 18,3 53,3 17,9 28,5 9,6 14,3 4,8 10,1 3,4

2001 574,5 111,4 19,4 64,0 20,7 25,5 8,2 15,1 4,9 6,8 2,2

2002 590,4 126,3 21,4 68,8 21,4 31,6 9,8 17,1 5,3 8,8 2,7

2003 582,0 127,8 22,0 71,2 21,3 33,4 10,0 14,8 4,4 8,4 2,5

2004 568,7 129,8 22,8 66,5 19,3 41,0 11,9 14,1 4,1 8,3 2,4

2005 573,6 136,8 23,8 63,8 17,9 51,3 14,4 13,6 3,8 8,1 2,3

2006 560,9 143,3 25,6 71,2 18,9 50,5 13,4 12,9 3,4 8,7 2,3

2007 548,6 135,3 24,7 63,8 17,3 50,7 13,7 13,1 3,6 7,6 2,1

2008 559,2 143,6 25,7 62,3 16,4 56,6 14,9 16,5 4,3 8,2 2,1

2009 548,3 144,2 26,3 61,1 15,1 56,6 14,0 18,7 4,6 7,7 1,9

2010 538,3 140,3 26,1 64,9 15,8 48,7 11,8 18,6 4,5 8,1 2,0

Rural

2000 936,1 244,4 26,1 78,7 15,4 54,2 10,6 45,8 8,9 65,8 12,9

2001 924,5 253,2 27,4 93,0 18,0 48,4 9,4 45,8 8,9 65,9 12,8

2002 914,7 263,7 28,8 96,3 18,4 49,8 9,5 46,8 9,0 70,8 13,5

2003 774,5 222,1 28,7 96,9 18,4 39,6 7,5 37,7 7,2 47,9 9,1

2004 747,3 225,2 30,1 93,0 17,6 47,7 9,0 37,2 7,0 47,4 9,0

2005 745,1 237,4 31,9 91,9 17,3 59,7 11,3 33,6 6,3 52,2 9,8

2006 696,4 208,9 30,0 81,9 15,3 63,7 11,9 26,7 5,0 36,6 6,8

2007 698,6 223,7 32,0 86,0 15,1 72,7 12,7 27,2 4,8 37,8 6,6

2008 691,8 213,7 30,9 85,2 14,8 72,9 12,7 23,2 4,0 32,5 5,6

2009 636,1 191,2 30,1 83,4 14,6 65,3 11,4 22,5 3,9 20,1 3,5

2010 605,0 189,1 31,3 88,7 15,2 62,8 10,8 23,3 4,0 14,4 2,5

Tabelul 6.11. Repartizarea populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe activităţi economice, 2000-2010

Activităţi economice
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

mii 
pers.

%
mii 

pers.
%

mii 
pers.

%
mii 

pers.
%

mii 
pers.

%
mii 

pers.
%

mii 
pers.

%
mii

pers
%

mii 
pers.

%
mii 

pers.
%

mii 
pers.

%

Populaţia ocupată în vârstă 
de 50+ ani

350,5 100 364,7 100 390,0 100 349,9 100 355,1 100 374,2 100 352,2 100 359,0 100 357,4 100 335,3 100 329,4 100,0

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit

232,7 66,4 239,5 65,7 247,4 63,4 195,3 55,8 189,8 53,4 199,8 53,4 157,1 44,6 164,0 45,7 146,8 41,1 118,5 35,3 118,4 35,9

Industrie 26,7 7,6 29,4 8.1 32,7 8,4 34,9 10,0 36,7 10,3 36,4 9,7 41,8 11,9 39,8 11,1 41,9 11,7 43,1 12,9 37,2 11,3

Construcţii 8,6 2,4 8,1 2,2 7,6 1,9 8,3 2,4 9,9 2,8 9,6 2,6 11,8 3,4 14,0 3,9 15,7 4,4 15,4 4,6 13,6 4,1

Comerţ, hoteluri şi 
restaurante

14,7 4,2 18,2  5,0 23,8 6,1 24,9 7,1 25,8 7,3 29,5 7,9 32,7 9,3 33,5 9,3 38,1 10,7 38,7 11,5 43,3 13,1

Transporturi şi comunicaţii 12,0 3,4 14,1 3,9 14,2 3,6 14,3 4,1 16,6 4,7 18,4 4,9 12,9 3,7 15,8 4,4 18,1 5,1 18,7 5,6 17,1 5,2

Administraţie publică, 
învăţămînt, sănătate, 
asistenţă socială

41,6 11,9 45,0 12,3 52,2 13,4 57,6 16,5 59,8 16,8 62,7 16,8 73,0 20,7 72,1 20,1 76,1 21,3 80,1 23,9 80,1 24,3

Alte activităţi 14,2 4,1 10,3 2,8 12,0 3,1 14,7 4,2 16,5 4,6 17,8 4,7 22,9 6,5 19,8 5,5 20,6 5,8 20,9 6,2 19,7 6,0
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Tabelul 6.12. Repartizarea populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe activităţi economice şi grupe de vârstă, 2010

Activităţi economice
Populaţia 

ocupată de 
50+ ani

Inclusiv pe grupe de vârstă, ani

50-54 55-59 ani 60-64 ani 65+

mii per-
soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii per-
soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii per-
soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii per-
soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit

118,4 51,5 43,5 36,9 31,2 16,5 13,9 13,4 11,3

Industrie 37,2 18,0 48,4 13,9 37,4 4,5 12,1 0,9 2,4

Construcţii 13,6 6,7 49,3 5,0 36,8 1,6 11,8 0,2 1,5

Comerţ, hoteluri şi restaurante 43,3 22,5 52,0 16,1 37,2 3,2 7,4 1,4 3,2

Transporturi şi comunicaţii 17,1 8,7 50,9 6,4 37,4 1,7 9,9 0,4 2,3

Administraţie publică, învă-
ţământ, sănătate şi asistenţă 
socială

80,1 37,1 46,3 26,7 33,3 11,1 13,9 5,2 6,5

Alte activităţi 19,7 8,9 45,2 6,5 33,0 3,3 16,8 1,0 5,1

TOTAL 329,4 153,6 46,6 111,5 33,8 41,9 12,7 22,5 6,8

Tabelul 6.13. Repartizarea populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe activităţi economice, sexe şi grupe de vârstă, 2010

Activităţi economice

Populaţia 
ocupată 
de 50+ 

ani

Inclusiv pe grupe de vârstă, ani

50-54 55-59 60-64 65+

mii per-
soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
persoa-

ne

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
persoa-

ne

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
persoa-

ne

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

Bărbaţi

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit

68,2 28,5 41,7 21,9 32,1 10,1 14,8 7,8 11,4

Industrie 23,7 10,3 43,5 9,2 38,7 3,6 15,2 0,6 2,7

Construcţii 12,2 5,8 47,5 4,7 38,3 1,5 12,5 0,2 1,8

Comerţ, hoteluri şi restaurante 16,1 7,7 47,8 5,8 35,9 2,0 12,4 0,6 4,0

Transporturi şi comunicaţii 12,4 6,1 48,9 4,5 36,4 1,5 11,7 0,4 3,0

Administraţie publică, învă-
ţământ, sănătate şi asistenţă 
socială

27,2 9,5 35,0 9,3 34,0 5,4 19,8 3,0 11,1

Alte activităţi 9,6 3,3 34,3 3,8 39,9 1,6 17,1 0,8 8,7

Femei

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit

50,2 23,1 46,0 15,0 29,9 6,5 12,9 5,6 11,2

Industrie 13,5 7,7 56,8 4,7 34,7 0,9 6,5 0,3 2,0

Construcţii 1,4 1,0 69,4 0,4 26,2 0,1 4,3 0,0 0,0

Comerţ, hoteluri şi restaurante 27,2 14,8 54,6 10,4 38,1 1,2 4,5 0,8 2,8

Transporturi şi comunicaţii 4,7 2,6 55,8 1,9 39,5 0,2 4,7 0,0 0,0

Administraţie publică, învă-
ţământ, sănătate şi asistenţă 
socială

52,9 27,6 52,2 17,4 32,9 5,7 10,8 2,2 4,1

Alte activităţi 10,1 5,6 55,6 2,7 26,8 1,6 16,2 0,1 1,4
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Tabelul 6.14. Repartizarea populaţiei ocupate în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe activităţi economice, grupe de vârstă şi medii de reşedinţă, 2010

Activităţi economice
Populaţia 

ocupată de 
50+ ani

Inclusiv pe grupe de vârstă, ani

50-54 55-59 50-54 65+

mii per-
soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii per-
soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii per-
soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii per-
soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

Urban

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit

7,2 3,2 45,1 2,2 30,4 1,3 18,5 0,4 6,1

Industrie 25,8 12,1 46,8 9,9 38,3 3,0 11,8 0,8 3,1

Construcţii 9,5 4,2 44,2 3,8 40,2 1,3 13,3 0,2 2,3

Comerţ, hoteluri şi 
restaurante

30,6 15,8 51,6 11,1 36,4 2,5 8,3 1,1 3,7

Transporturi şi comunicaţii 12,0 5,9 48,9 4,6 38,7 1,1 9,3 0,4 3,1

Administraţie publică, 
învăţământ, sănătate şi 
asistenţă socială

39,8 17,0 42,6 11,9 30,0 6,8 16,9 4,2 10,5

Alte activităţi 15,4 6,8 44,0 5,1 33,3 2,5 16,4 1,0 6,3

Rural

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit

111,2 48,3 43,4 34,7 31,2 15,2 13,7 13,0 11,7

Industrie 11,4 5,9 51,7 4,0 34,9 1,4 12,6 0,1 0,8

Construcţii 4,1 2,5 62,7 1,2 29,5 0,3 7,8 0,0 0,0

Comerţ, hoteluri şi 
restaurante

12,7 6,7 53,2 5,0 39,4 0,7 5,4 0,3 2,0

Transporturi şi comunicaţii 5,2 2,8 55,2 1,8 34,0 0,6 10,9 0,0 0,0

Administraţie publică, 
învăţământ, sănătate şi 
asistenţă socială

40,3 20,2 50,1 14,7 36,6 4,3 10,8 1,0 2,5

Alte activităţi 4,3 2,1 49,9 1,4 32,5 0,8 17,6 0,0 0,0

 Tabelul 6.15. Repartizarea populaţiei ocupate, în funcţie de nivelul de instruire şi grupe de vârstă, 2010

Nivelul de instruire

Populaţia ocupată
Populaţia ocupată 

de 50+ ani
Inclusiv pe grupe de vârstă, ani

mii per-
soane

%
mii per-

soane
%

50-54 55-59 60-64 65+

mii 
per-

soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
per-

soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
per-

soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

mii 
per-

soane

în % faţă de 
populaţia 

ocupată de 
50+ ani

Studii superioare 262,8 23,0 66,2 20,1 27,7 41,9 21,5 32,5 11,5 17,4 5,5 8,2

Studii medii de speci-
alitate

180,2 15,8 59,6 18,1 30,0 50,4 19,6 32,9 7,4 12,4 2,6 4,3

Studii secundare 
profesionale

277,2 24,2 84,7 25,7 42,0 49,6 31,1 36,7 8,9 10,5 2,7 3,2

Studii liceale sau medii 
generale

236,8 20,7 69,7 21,2 37,1 53,2 23,5 33,7 6,6 9,5 2,6 3,7

Studii gimnaziale 178,1 15,6 45,8 13,9 16,5 36,1 15,3 33,4 7,2 15,6 6,9 15,0

Studii primare sau fără 
studii

8,3 0,7 3,4 1,0 0,2 6,6 0,6 17,2 0,3 8,5 2,3 67,7

Total 1143,4 100,0 329,4 100,0 153,6 46,6 111,5 33,8 41,9 12,7 22,5 6,8
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Tabelul 6.16. Repartizarea populaţiei ocupate, în funcţie de statutul ocupaţional,  
pe grupe de vârstă şi sexe, 2010, mii persoane

Statutul ocupa ţional Total
Inclusiv: 50-54 ani 55-59 ani 60-64 ani

Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei Total Bărbaţi Femei

Salariat 808,5 379,5 429,0 107,1 46,3 60,9 79,7 41,8 37,9 27,6 17,6 10,1

Patron 7,3 5,4 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Lucrător pe cont propriu 297,0 177,6 119,5 41,8 23,6 18,2 29,1 16,6 12,5 12,9 7,8 5,1

Altul 30,5 10,7 19,8 3,3 0,0 3,0 2,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0

Total 1143,4 573,3 570,1 153,6 71,1 82,5 111,5 59,1 52,4 41,9 25,7 16,2

Tabelul 6.17. Repartizarea salariaţilor în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe tipuri de activităţi economice şi grupe de vârstă, 2010

Activităţi economice

Total salariaţi
Inclusiv pe grupe de vârstă, ani

50-54 55-59 60-64

mii 
persoa-

ne

în % faţă de 
popu laţia 
ocupată

mii per-
soane

în % faţă de 
popu laţia 
ocupată

mii 
persoane

în % faţă de 
popu laţia 
ocupată

mii persoane %

TOTAL 808,5 100,0 107,1 9,4 79,7 7,0 27,6 2,4

Agricultură, silvicultură şi pescuit 77,0 9,5 14,2 1,2 10,9 1,0 3,6 0,3

Industrie 140,3 17,3 17,6 1,5 13,4 1,2 4,3 0,4

Construcţii 30,0 3,7 4,3 0,4 3,6 0,3 1,4 0,1

Comerţ, hoteluri şi restaurante 173,4 21,4 17,6 1,5 12,9 1,1 2,5 0,2

Transporturi şi comunicaţii 56,2 6,9 7,9 0,7 5,9 0,5 1,5 0,1

Administraţie publică, învă ţământ, 
sănătate asistenţă socială

249,9 30,9 37,1 3,2 26,6 2,3 11,1 1,0

Alte activităţi 81,8 10,1 8,5 0,7 6,3 0,6 3,2 0,3

Tabelul 6.18. Repartizarea persoanelor ocupate în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe activităţi economice şi grupe de vârstă, 2010

Activităţi economice

Inclusiv pe grupe de vârstă, ani

mii per-
soane

%

50-54 55-59 60-64 65+

mii 
persoa-

ne

în % faţă 
de salaria-
ţii de 50+ 

ani

mii 
pers oa-

ne

în % faţă 
de salaria-
ţii de 50+ 

ani

mii 
persoa-

ne

în % faţă 
de salaria-
ţii de 50+ 

ani

mii 
persoa-

ne

în % faţă 
de salaria-
ţii de 50+ 

ani

TOTAL 223,6 100,0 107,1 47,9 79,7 35,6 27,6 12,4 9,1 4,1

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit

29,2 13,0 14,2 48,6 10,9 37,5 3,6 12,5 0,4 1,4

Industrie 36,3 16,2 17,6 48,6 13,4 37,0 4,3 12,0 0,9 2,5

Construcţii 9,5 4,2 4,3 45,2 3,6 37,7 1,4 14,7 0,2 2,3

Comerţ, hoteluri şi restaurante 34,2 15,3 17,6 51,3 12,9 37,7 2,5 7,4 1,2 3,6

Transporturi şi comunicaţii 15,7 7,0 7,9 50,4 5,9 37,8 1,5 9,5 0,4 2,4

Administraţie publică, 
învăţământ, sănătate asistenţă 
socială

79,8 35,7 37,1 46,5 26,6 33,3 11,1 13,9 5,0 6,3

Alte activităţi 19,0 8,5 8,5 45,0 6,3 33,3 3,2 16,6 1,0 5,1
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Tabelul 6.19. Numărul şomerilor (BIM) în vârstă de 50 ani şi peste,  
în funcţie de durata şomajului, pe sexe, 2010, mii persoane

Durata şomajului
Total

şomeri BIM
Inclusiv:

Bărbaţi Femei

Mai puţin de o lună 4,4 2,7 1,7

1-2 luni 20,3 12,9 7,3

3-5 luni 20,7 13,3 7,4

6-8 luni 10,5 6,6 3,9

9-11 luni 7,9 4,3 3,6

12 luni şi peste 28,3 17,5 10,8

Durata medie a şomajului, luni 13 12 14

Total 92,0 57,3 34,7

Tabelul 6.20. Structura populaţiei economic inactive în vârstă de 50 ani şi peste, 2000-2010

Anii
Populaţia economic 
inactivă de 50+ ani, 

mii persoane

Inclusiv pe categorii:

Pensionari Casnice Plecaţi peste hotare Alţii

mii per-
soane

%
mii per-

soane
%

mii per-
soane

%
mii per-

soane
%

2000 445,5 425,6 95,5 6,8 1,5 3,8 0,9 9,3 2,1

2001 449,7 425,0 94,5 9,3 2,1 5,6 1,2 9,9 2,2

2002 443,2 413,1 93,2 10,3 2,3 8,5 1,9 11,4 2,6

2003 496,6 450,8 90,8 11,3 2,3 13,8 2,8 20,7 4,2

2004 503,3 449,4 89,3 11,9 2,4 19,1 3,8 22,9 4,5

2005 498,6 441,4 88,5 12,8 2,6 23,6 4,7 20,7 4,1

2006 543,7 457,7 84,2 6,8 1,2 19,8 3,6 59,4 10,9

2007 571,1 485,1 84,9 6,7 1,2 25,1 4,4 54,1 9,5

2008 590,9 496,5 84,0 6,9 1,2 26,8 4,5 60,7 10,3

2009 628,1 512,2 81,5 7,4 1,2 32,7 5,2 75,8 12,1

2010 651,0 522,0 80,2 11,4 1,7 36,2 5,6 81,4 12,5

Tabelul 6.21. Structura populaţiei economic inactive în vârstă de 50 ani şi peste,  
în funcţie de nivelul de instruire, 2000-2010, mii persoane

Anii

Populaţia eco-
nomic inactivă 
de 50-64 ani, 
mii persoane

Inclusiv pe nivele de instruire:

Studii superioare
Studii medii de 

specialitate
Studii secundare 

profesionale
Studii liceale sau 
medii generale

Studii gimna-
ziale

Studii primare 
sau fără studii

mii per-
soa ne

%
mii per-

soa ne
%

mii per-
soa ne

%
mii per-

soa ne
%

mii per-
soa ne

%
mii per-

soa ne
%

2000 168,4 15,5 9,2 19,2 11,4 23,8 14,1 21,9 13,0 51,5 30,6 36,5 21,7

2001 163,7 14,5 8,8 20,7 12,7 24,6 15,1 18,5 11,3 50,8 31,0 34,6 21,1

2002 161,8 14,2 8,8 20,3 12,5 24,6 15,2 19,7 12,2 52,1 32,2 31,0 19,1

2003 173,1 14,1 8,1 20,4 11,8 28,8 16,6 23,6 13,7 58,7 33,9 27,6 15,9

2004 171,7 15,1 8,8 22,1 12,8 29,9 17,4 27,4 16,0 56,6 33,0 20,5 11,9

2005 160,6 14,5 9,0 22,0 13,7 28,6 17,8 27,7 17,2 53,3 33,2 14,5 9,1

2006 211,0 23,2 11,0 32,5 15,4 34,1 16,1 39,2 18,6 65,8 31,2 16,3 7,7

2007 209,3 20,9 10,0 33,6 16,0 38,1 18,2 43,0 20,5 63,4 30,3 10,3 4,9

2008 220,0 23,4 10,6 36,3 16,5 44,3 20,1 48,7 22,1 59,8 27,2 7,6 3,4

2009 265,3 28,0 10,5 43,2 16,3 57,3 21,6 60,2 22,7 67,4 25,4 9,2 3,5

2010 276,6 28,2 10,2 48,2 17,4 58,2 21,0 67,3 24,3 67,6 24,5 7,1 2,6
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Tabelul 6.22. Structura populaţiei economic inactive în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe sexe şi medii de reşedinţă, 2010

Nivelul de instruire

Populaţia economic 
inactivă de 50+ ani

Inclusiv pe categorii:

Bărbaţi Femei Urban Rural

mii per-
soane

%
mii 

persoane
%

mii per-
soane

%
mii 

persoane
%

mii per-
soane

%

Studii superioare 60,1 9,8 23,6 10,4 36,5 9,4 45,8 18,6 14,3 3,9

Studii medii de 
specialitate

82,4 13,4 26,0 11,5 56,4 14,5 52,7 21,4 29,7 8,1

Studii secundare 
profesionale

87,4 14,2 54,9 24,3 32,5 8,4 38,5 15,6 48,8 13,3

Studii liceale sau medii 
generale

92,8 15,1 32,7 14,5 60,1 15,5 43,1 17,5 49,7 13,5

Studii gimnaziale 164,7 26,8 52,3 23,2 112,4 28,9 43,2 17,5 121,5 33,0

Studii primare sau fără 
studii

127,4 20,7 36,3 16,1 91,1 23,4 22,9 9,3 104,5 28,3

Total 614,7 100,0 225,7 100,0 389,1 100,0 246,2 100,0 368,5 100,0

Tabelul 6.23. Mărimea salariului mediu lunar al populaţiei ocupată în vârstă de 50 ani şi peste,  
pe activităţi economice şi sexe (septembrie 2009), lei

Tipuri de activităţi economice Total
Inclusiv:

Bărbaţi Femei

Salariul mediu lunar pe economie 2993,2 3439,5 2619,0

Agricultură, silvicultură şi pescuit 1838,6 1952,6 1613,3

Industrie 3537,1 4034,6 3003,7

Construcţii 3533,7 3633,4 2916,6

Comerţ, hoteluri şi restaurante 2793,4 3174,1 2411,0

Transporturi şi comunicaţii 3884,8 4035,1 3584,6

Administraţie publică, învăţământ, sănătate asistenţă socială 2643,3 3150,8 2413,6

Alte activităţi 3809,6 4302,4 3346,5
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Pensionarii
Tabelul 6.24. Structura pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste, după tipul pensiilor stabilite, 2000-2010

Anii
Total

pensionari

Total
pensionari de 

50+ ani

Inclusiv pe categorii:

De invaliditate Pentru vechime în muncă Pentru limită de vârstă

mii persoane % mii persoane % mii persoane %

2000 687576 607376 63276 10,42 4602 0,76 519594 85,55

2001 654433 579319 65329 11,28 4948 0,85 490082 84,60

2002 641479 570415 68344 11,98 5099 0,89 479279 84,02

2003 627597 559058 70655 12,64 4820 0,86 467435 83,61

2004 621082 555150 73967 13,32 4513 0,81 460557 82,96

2005 621338 555833 77909 14,02 4055 0,73 456683 82,16

2006 620572 558648 81244 14,54 3343 0,60 458793 82,13

2007 620417 561028 84210 15,01 2676 0,48 458708 81,76

2008 622236 566015 87409 15,44 2077 0,37 461823 81,59

2009 624058 571077 91030 15,94 1588 0,28 464440 81,33

2010 626746 576330 94151 16,34 1261 0,22 467321 81,09

Sursa: CNAS
Tabelul 6.25. Structura pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste,  

în funcţie de gradul de invaliditate, 2000-2010

Anii
Total pensionari cu grad 
de invaliditate în vârstă 

de 50+ ani

Inclusiv pe categorii
Grad de invaliditate I Grad de invaliditate II Grad de invaliditate III

mii persoane % mii persoane % mii persoane %
2000 63276 10925 17,27 48564 76,75 3787 5,98
2001 65329 10581 16,20 50443 77,21 4305 6,59
2002 68344 10203 14,93 51427 75,25 6714 9,82
2003 70655 9923 14,04 52429 74,20 8303 11,75
2004 73967 9999 13,52 54598 73,81 9370 12,67
2005 77909 10042 12,89 57423 73,70 10444 13,41
2006 81244 10035 12,35 59264 72,95 11945 14,70
2007 84210 10147 12,05 60996 72,43 13067 15,52
2008 87409 10312 11,80 62949 70,02 14148 16,19
2009 91030 10652 11,70 65475 71,93 14903 16,37
2010 94151 10794 11,46 67805 72,02 15552 16,52

Sursa: CNAS
Tabelul 6.26. Structura pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste,  

în funcţie de gradul de invaliditate, pe sexe, 2000-2010

Anii

Total pensio nari 
cu grad de inva-
liditate în vârstă 

de 50+ ani

Inclusiv pe categorii:

Bărbaţi Femei
Grad de invaliditate I Grad de invaliditate II Grad de invaliditate III

Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei Bărbaţi Femei

2000 63276 32126 31150 5696 5229 23786 24778 2644 1143
2001 65329 32593 32736 5564 5017 24150 26293 2879 1426
2002 68344 33445 34899 5364 4839 24125 27302 3956 2758
2003 70655 33989 36666 5195 4728 24120 28309 4674 3629
2004 73967 35209 38758 5282 4717 24862 29736 5065 4305
2005 77909 36856 41053 5261 4781 26006 31417 5589 4855
2006 81244 38690 42554 5250 4785 26980 32284 6460 5485
2007 84210 40423 43787 5360 4787 27899 33097 7164 5903
2008 87409 42383 45026 5496 4816 28999 33950 7888 6260
2009 91030 44415 46615 5788 4864 30319 35156 8308 6595
2010 94151 46359 47792 5922 4872 31634 36171 8803 6749

Sursa: CNAS
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Tabelul 6.27. Structura pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste,  
în funcţie de gradul de invaliditate, pe medii de reşedinţă, 2000-2010, mii persoane

Anii

Total pen sionari cu 
grad de invaliditate 
în vârstă de 50+ ani

Medii de reşedinţă Inclusiv pe categorii:

Urban Rural
Grad de invaliditate I Grad de invaliditate II Grad de invaliditate III

urban rural urban rural urban rural
2000 63276 28855 34421 5729 5196 21508 27056 1618 2169
2001 65329 29797 35532 5516 5065 22416 28027 1865 2440
2002 68344 30543 37801 5192 5011 22505 28922 2846 3868
2003 70655 31213 39442 5052 4871 22732 29697 3429 4874
2004 73967 32410 41557 5062 4937 23564 31034 3784 5586
2005 77909 34170 43739 5034 5008 24899 32524 4237 6207
2006 81244 35654 45590 5037 4998 25780 33484 4837 7108
2007 84210 36777 47433 5033 5114 26512 34484 5232 7835
2008 87409 37825 49584 5112 5200 27136 35813 5577 8571
2009 91030 38929 52101 5167 5485 27971 37504 5791 9112
2010 94151 40191 53960 5211 5583 28915 38890 6065 9487

Sursa: CNAS
Tabelul 6.28. Structura pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste,  

în funcţie de mărimea pensiei, 2000-2010

Anii

Total pen-
sionari de 

50+ ani, mii 
persoane

Primesc pensie lunară în mărime de:

până la 500 lei 501-750 lei 751-1000 lei 1001-1500 lei 1501-2000 lei peste 2000 lei

mii 
persoa-

ne
%

mii per-
soa ne

%
mii per-

soa ne
%

mii per-
soa ne

%
mii per-

soa ne
%

mii 
per soa-

ne
%

2000 607376 606750 99,90 468 0,08 64 0,01 88 0,014 6 0,001

2001 579319 578448 99,85 623 0,11 92 0,02 143 0,02 12 0,002 1 0,0002

2002 570415 569347 99,81 791 0,14 117 0,02 143 0,03 15 0,002 2 0,0004

2003 559058 556676 99,57 1879 0,34 292 0,05 148 0,03 58 0,01 5 0,0009

2004 555150 528414 95,18 21886 3,94 3335 0,60 1249 0,23 135 0,02 131 0,02

2005 555833 497500 89,51 46349 8,34 8255 1,48 3079 0,62 353 0,06 297 0,05

2006 558648 426109 76,28 110010 19,69 14832 2,66 6384 1,14 852 0,15 461 0,08

2007 561028 238479 42,51 263605 46,99 38034 6,78 16724 2,98 2897 0,52 1289 0,23

2008 566015 102408 18,09 345063 60,96 75888 13,41 33412 5,90 6368 1,13 2876 0,51

2009 571077 47811 8,37 261633 45,81 177788 31,13 62700 10,98 14163 2,48 6982 1,22

2010 576330 47033 8,16 229586 39,84 198752 34,49 73810 12,81 17671 3,07 9478 1,64

Sursa: CNAS
Tabelul 6.29. Structura pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste,  

în funcţie de mărimea pensiei, pe grupe de vârstă, femei, 2000-2010

Grupe de 
vârstă, ani

Total pensio-
nari femei

Primesc pensie lunară în mărime de:

până la 500 lei 501-750 lei 751-1000 lei 1001-1500 lei 1501-2000 lei peste 2000 lei

persoa-
ne

%
persoa-

ne
%

persoa-
ne

%
persoa-

ne
%

persoa-
ne

%
persoa-

ne
%

>50 22018 11954 54.29 7201 32.71 1990 9,04 690 3,13 142 0,64 41 0,19

50-54 17199 6528 37,96 6222 36,17 2757 16,03 1039 6,04 309 1,80 344 2,00

55-59 64939 10259 15,80 33277 51,24 10528 16,21 7435 11,44 2114 3,26 1326 2,04

60-64 96905 7078 7,30 47067 48,57 22509 23,23 14766 15,24 3523 3,64 1962 2,02

65-69 55980 634 1,13 17438 31,15 28800 51,45 7839 14,00 1007 1,80 262 0,47

70-74 60149 506 0,84 21373 35,53 31375 52,16 6056 10,07 722 1,20 117 0,19

75-79 45599 390 0,86 21745 47,69 21241 46,58 2034 4,46 164 0,36 25 0,05

80-84 29687 357 1,20 16891 56,90 11398 38,39 962 3,24 61 0,21 18 0,06

85+ 15742 353 2,24 10929 69,43 4007 25,45 410 2,60 35 0,22 8 0,05
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Tabelul 6.30. Repartizarea pensionarilor în vârstă de 50 ani şi peste,  
în funcţie de mărimea pensiei, pe grupe de vârstă, bărbaţi, 2010

Grupe de 
vârstă, ani

Total pensio-
nari bărbaţi

Primesc pensie lunară în mărime de:

până la 500 lei 501-750 lei 751-1000 lei 1001-1500 lei 1501-2000 lei peste 2000 lei

persoane % persoane % persoane % persoane % persoane % persoane %

>50 28398 15604 54,95 7973 28,08 2673 9,41 1294 4,56 666 2,35 188 0,66

50-54 16696 7343 43,98 4859 29,10 2565 15,36 1195 7,16 570 3,41 164 0,98

55-59 18093 6074 33,57 5244 28,98 3636 20,10 1967 10,87 716 3,96 456 2,52

60-64 35484 4750 13,39 12402 34,95 7345 20,70 6347 17,89 2646 7,46 1994 5,62

65-69 37742 1711 4,53 13795 36,55 9549 25,30 8174 21,66 2710 7,18 1803 4,78

70-74 36197 639 1,77 6868 18,97 17501 48,35 8503 23,49 2010 5,55 676 1,87

75-79 24563 335 1,36 5054 20.58 13490 54.92 4646 18,91 816 3,32 222 0,90

80-84 14388 341 2,37 4080 28.36 7813 54.30 1815 12,61 256 1,78 83 0,58

85+ 6967 740 10,62 2172 31,18 3162 45,39 780 11,20 82 1,18 31 0,45

Sursa: CNAS
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AJUTOR SOCIAL
Tabelul 8.1. Dinamica beneficiarilor de servicii de îngrijire la domiciliu

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lucrători sociali, persoane 1765 1807 2006 2006 2105 2329 2383 2430 2465 2481 2450.5

Beneficiari, mii persoane 17,6 18,9 19,95 19,95 21,39 24,44 24,50 25,32 25,51 25,6 25,4

Raportul între lucrători sociali şi beneficiari 10,0 10,5 9,9 9,9 10,2 10,5 10,3 10,4 10,3 10,3 10,4

Sursa: BNS şi MMPSF
Tabelul 8.2. Dinamica beneficiarilor cantinelor de ajutor social

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Număr cantine 37 11 44 54 73 90 97 99 131 143 129

Număr beneficiari 2111 753 2795 3538 4416 4164 4068 5425 5884 5873 5901

Sursa: BNS şi MMPSF

Tabelul 8.3. Distribuţia pe zone statistice a cantinelor de ajutor social şi vârstnicilor sub pragul sărăciei

Zone Cantine sociale Sub pragul sărăciei (în vârstă de 57/62+ ani)

Nord 21,7% 25,6%

Centru 35,7% 27,4%

Sud 28,7% 26,1%

Mun. Chişinău 14,0% 8,2%

Sursa: MMPSF, BNS-CBGC
Tabelul 8.4. Dinamica serviciilor sociale specializate 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aziluri comunitare 9 12 19 21 27 29 29 29

Centre sociale pentru vârstnici 17 24 33 31 41 46 78 79

Total servicii 26 36 52 52 68 75 107 108

Sursa: MMPSF
Tabelul 8.5. Dinamica beneficiarilor de servicii sociale specializate

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aziluri comunitare 193 326 408 481 613 671 705 663

Centre sociale pentru vârstnici 630 870 1623 1705 1745 1957 4354 4577

Total beneficiari 823 1196 2031 2186 2358 2628 5059 5240

Sursa: MMPSF
Tabelul 8.6. Dinamica beneficiarilor de servicii sociale cu specializare înaltă

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Case-internat pentru bătrâni şi invalizi 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Număr beneficiari 1874 1987 2030 2105 2108 2188 2276 2177 2131 2108 2091

Sursa: BNS, MMPSF
Tabelul 8.7. Percepţia subiectivă a calităţii serviciilor sociale, pe grupe de vârstă

Cum apreciaţi calitatea serviciilor sociale?

Grupe de vârstă, ani
Total

<50 50-54 55-59 60-64 65+

Col % Col % Col % Col % Col % Col %

Nesatisfăcătoare 10,8% 16,7% 13,6% 19,0% 11,9% 11,9%

Satisfăcătoare 40,1% 53,7% 45,8% 47,4% 50,0% 43,2%

Foarte bună 10,3% 6,9% 13,8% 17,2% 15,0% 11,3%

Nu ştiu 38,9% 22,7% 26,8% 16,4% 23,1% 33,7%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sursa: BNS-CBGC, Modulul Ad-hoc privind excluderea socială
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Tabelul 8.8. Percepţia subiectivă a calităţii serviciilor sociale, pe medii de reşedinţă

Cum apreciaţi calitatea serviciilor sociale?

Grupe de vârstă, ani:
Total

<50 50-54 55-59 60-64 65+

Col % Col % Col % Col % Col % Col %

Urban

Nesatisfăcătoare 13,2% 22,1% 19,0% 11,9% 11,9% 14,5%

Satisfăcătoare 44,1% 57,8% 47,4% 50,0% 43,2% 48,6%

Foarte bună 9,6% 5,0% 17,2% 15,0% 11,3% 9,8%

Nu ştiu 33,1% 15,1% 16,4% 23,1% 33,7% 27,2%

Total 100.0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Rural

Nesatisfăcătoare 8,8% 12,1% 12,3% 14,6% 10,7% 10,0%

Satisfăcătoare 36,8% 50,3% 43,2% 46,0% 39,3% 39,2%

Foarte bună 10,8% 8,5% 15,4% 17,1% 18,3% 12,4%

Nu ştiu 43,5% 29,1% 29,0% 22,3% 31,7% 38,4%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sursa: BNS-CBGC, Modulul Ad-hoc privind excluderea socială

Tabelul 8.9. Percepţia subiectivă a calităţii serviciilor sociale, pe grupe de vârstă şi sexe

Cum apreciaţi calitatea serviciilor sociale?
Grupe de vârstă, ani

Total
<50 50-54 55-59 60-64 65+

Bărbaţi

Nesatisfăcătoare 10,4% 11,1% 12,5% 16,8% 11,9% 11,2%

Satisfăcătoare 35,9% 59,1% 48,2% 42,7% 48,2% 40,5%

Foarte bună 8,5% 6,2% 15,2% 20,4% 16,2% 10,4%

Nu ştiu 45,2% 23,5% 24,2% 20,2% 23,8% 37,9%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Femei

Nesatisfăcătoare 11,0% 20,3% 15,2% 20,8% 11,9% 12,4%

Satisfăcătoare 43,1% 50,3% 49,8% 51,3% 51,5% 45,2%

Foarte bună 11,6% 7,3% 12,3% 14,6% 14,0% 11,9%

Nu ştiu 34,3% 22,1% 22,7% 13,3% 22,6% 30,5%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sursa: BNS-CBGC, Modulul Ad-hoc privind excluderea socială

Tabelul 8.10. Evoluţia ratei de înlocuire a pensiei medii pentru limită de vârstă  
faţă de salariul mediu pe economie, inclusiv pe sexe, %

2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010

Total 25,8 24,5 30,1 27,4 26,3 29,1 28,2

Bărbaţi 28,6 26,1 32,4 24,8 25,3 32,4 31,6

Femei 24,5 23,7 29,1 30 29,9 27,8 26,8

Sursa: BNS, CNAS

Tabelul 8.11. Coraportul dintre pensia medie pentru limită de vârstă  
şi minimul de existenţă pentru pensionari, inclusiv pe sexe

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 34,6 35,5 40,5 58,4 61,2 57,2 60,0 57,1 78,3 70,64

Bărbaţi 38,3 38,8 43,3 62,7 65,7 61,6 65,6 63,0 87,1 79,19

Femei 32,8 33,9 39,1 56,3 59,0 55,1 57,6 54,6 74,8 67,31

Sursa: BNS, CNAS
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Tabelul 8.12. Venitul disponibil al gospodăriilor cu vârstnici în anul 2010, %

gospodării 

fără vârstnici cu vârstnici

Venit disponibil 100 100

Venit din activitatea salarială 48.32 37.69

Venit din activitatea individuală agricolă 7.91 11.46

Venit din activitatea individuală non-agricolă 9.71 4.26

Venit din proprietate 0.13 0.13

Prestaţii sociale, inclusiv: 4.70 30.60

pensii 1.34 26.83

indemnizaţii pentru copii 1.14 0.36

compensaţii 0.31 0.91

ajutor social 0.37 0.11

Alte venituri 29.23 15.86

Remitenţe 22.31 12.09

Sursa: BNS-CBGC (2010)
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