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Familia în schimbare
Din moment ce Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a declarat anul 1994 “Anul Internaţional al Familiei”, omenirea a purtat lungi şi
numeroase discuţii la acest subiect, fiind prezentate şi analizate diverse definiţii şi roluri ale
institutului familiei în societate.
Din perspectiva demografică, familia a fost
marcată de-a lungul timpurilor de transformări
multiple, transformări care continuă şi în prezent. Statutul şi rolul membrilor familiei sunt
în continuă schimbare, fiind influenţate de necesitatea adaptării la procesele care au loc în
societate. Urbanizarea în creştere, diversificarea
pieţei forţei de muncă, răspândirea fenomenului globalizării şi accesul liber la diferite modele
de familie ce există în lume, au determinat mai
multe schimbări la nivel de familie. De la familia
tradiţională, bazată pe relaţii extinse de rudenie
şi mulţi copii, cu o structură ierarhizată a procesului de luare a deciziilor, s-a ajuns la o familie
de tip-nucleu, cu puţini copii, puţine relaţii de
rudenie şi cu o mai mare participare a tuturor
membrilor familiei în viaţa acesteia, prin exercitarea rolurilor în corespundere cu drepturile
fundamentale ale omului.

Dincolo de diferite viziuni şi perspective
asupra familiei, care se bucură sau nu de legitimitate în măsura în care o permite contextul
politic, social şi cultural, este incontestabil faptul că instituţia familiei a fost timp de milenii
mediul cel mai important pentru reproducerea,
educarea şi socializarea fiinţei umane, fiind şi o
condiţie sine qua non pentru realizările intelectuale, dar şi pentru cele spirituale ale omenirii.
Familia este, astfel, celula socială de bază
care în nici un caz nu poate fi lăsată pradă suferinţelor, neajunsurilor sau vulnerabilităţii. Societatea în general, inclusiv Guvernele, autorităţile
publice şi societatea civilă, trebuie să asigure
familiilor tot sprijinul economic, social, legal,
politic şi cultural de care are nevoie, precum şi
toată protecţia pentru o existenţă armonioasă şi
sănătoasă.
Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima
recunoştinţa şi a aduce sincere felicitări Republicii Moldova pentru angajamentul său faţă de politicile de familie şi pentru celebrarea cu succes a
Festivalului Naţional Familia, desfăşurat în perioada 10-16 mai 2010, cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei marcată la nivel global pe 15 mai.

Ziua Internaţională a Copilului
Ziua Internaţională a Copilului a fost menţionată pentru
prima dată la Geneva, la Conferinţa Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea Copiilor, în august 1924, la care 54 de
reprezentanţi din diferite ţări au adoptat Declaraţia pentru
Protecţia Copilului. La această conferinţă multe Guverne au
hotărât să introducă „Ziua Copilului” în calendarul sărbătorilor naţionale. Mai târziu, în anul 1954, Fondul Naţiunilor
Unite pentru Copii a emis o recomandare prin care îndemna
fiecare Stat să dispună de aşa o zi. Majoritatea ţărilor, inclusiv Republica Moldova, celebrează această zi la 1 iunie. Cu
acest prilej au loc dezbateri publice şi campanii media privind
drepturile şi responsabilităţile copiilor, precum şi diverse acţiuni sociale dedicate copiilor.

Ziua Internaţională a Familiei
Ziua Internaţională a Familiei este celebrată tradiţional la
15 mai, în conformitate cu decizia Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din anul 1993. Stabilirea acestei zile
a avut drept scop să atragă atenţia autorităţilor şi organizaţiilor obşteşti asupra problemelor cu care se confruntă familiile
în societatea contemporană. În Republica Moldova Ziua Familiei a fost marcată în premieră în anul 2009 prin Festivalul
Familia, organizat de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi
Familiei. Festivalul Familia s-a desfăşurat şi în anul 2010, în
perioada 10-16 mai, fiind organizat de Guvernul Republicii şi
Agenţiile Naţiunilor Unite. Evenimentul a fost extins la nivel
naţional în zece raioane ale republicii. Festivalul a promovat
valorile legate de familie, dragoste, respect reciproc, împărţire egală a responsabilităţilor casnice, combaterea tuturor
formelor de violenţă împotriva femeilor, copiilor, persoanelor bătrâne.
Anul acesta Parlamentul Republicii Moldova a declarat
ziua de 15 mai Ziua Familiei, această zi fiind inclusă în lista
sărbătorilor oficiale.

Francois Farah,
Ph.D., Director de Ţară, UNFPA Moldova

Ziua Mondială a Populaţiei 2010:
“Fiecare contează”!
Ziua Mondială a Populaţiei este marcată în fiecare an pe 11 iulie. Această Zi a
fost instituită de către Organizaţia Naţiunilor Unite în anul 1987 când populaţia
lumii a atins pragul de 5 miliarde.
Ziua Populaţiei are ca scop concentrarea atenţiei opiniei publice asupra urgenţei şi importanţei problemelor legate de populaţie, mai ales în contextul planurilor şi programelor de dezvoltare globală şi a nevoii de a găsi soluţii la aceste
probleme.
În anul 2010 Ziua Mondială a Populaţiei se desfăşoară În prezent, numărul populaţiei globului desub genericul “Fiecare contea- păşeşte 6,7 miliarde. ONU estimează că în
ză”, referindu-se la importan- 2050 pe glob vor fi între 7,9 şi 10,9 miliarde
ţa datelor statistice de înaltă de oameni.

calitate şi implicarea populaţiei în sondaje şi cercetări pentru atingerea progreselor în dezvoltarea durabilă.
“Generarea, analiza şi diseminarea datelor despre populaţie reprezintă un proces
crucial pentru elaborarea şi dezvoltarea politicilor şi a programelor”, menţionează
în context Thoraya Ahmed Obaid, Directorul Executiv UNFPA.
În particular, mesajul Zilei Mondiale a Populaţiei în anul 2010 se axează pe
necesitatea desfăşurării recensămintelor, analiza datelor şi rolul important al Guvernului şi partenerilor de dezvoltare, inclusiv UNFPA, în acest proces. Numărând
şi înregistrând persoanele asigurăm că necesităţile fiecăruia sunt luate în calcul.
Datele demografice concluzive sunt extrem de importante pentru planificarea
serviciilor de educaţie, medicină, transport public, pentru elaborarea politicilor
bazate pe prognoza populaţiei, precum şi pentru monitorizarea programelor şi
evaluarea eficienţei acestora.
În Republica Moldova ultimul recensământ s-a desfăşurat în luna octombrie
2004. Potrivit recomandărilor ONU, perioada dintre recensăminte nu trebuie să
depăşească 10 ani, astfel că următorul recensământ ar trebui să se desfăşoare nu
mai târziu de 2014. Un recensământ ne-ar oferi „fotografia” demografică la zi a ţării şi ne-ar apropia de standardele internaţionale în acest domeniu. Menţionăm că,
la nivel global, pentru anul 2010 este planificată desfăşurarea recensămintelor în
53 de ţări şi regiuni, care vor acoperi 41% din populaţia lumii. Către finele anului
2014, când se va încheia actuala rundă a recensămintelor, se aşteaptă ca 98.4% din
populaţia lumii să treacă prin acest proces.
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Valeriu SAINSUS,
Doctor în geografie, conferenţiar, Academia de Studii Economice din Moldova

Crearea familiilor şi naşterea copiilor în familie
– o prioritate a politicilor demografice
S
usţinerea măsurilor care stimulează constituirea familiilor şi naşterea copiilor în familie reprezintă o soluţie durabilă pentru redresarea crizei
demografice în Republica Moldova. De această părere este demograful Valeriu Sainsus, care precizează că elaborarea şi buna derulare a politicilor
demografice în domeniul reproducerii este esenţială în acest sens.
• Tinerii de azi se căsătoresc în medie cu 4-5
ani mai târziu decât părinţii lor;
• Fiecare al cincilea copil se naşte în afara căsătoriei;
• Pentru înlocuirea generaţiilor, familiile cu 3
copii trebuie să depăşească jumătate din total.

Familia sporeşte cantitatea şi calitatea factorului uman
Politica familială în domeniul reproducerii cere o restructurare a măsurilor şi a valorilor
promovate în acest sens. În virtutea aspiraţiei europene a Republicii Moldova, este necesar de a
schimba accentele de la măsuri demografice cantitative la cele calitative. Asta deoarece în prezent se
pune un accent tot mai mare pe calitatea factorului
uman şi nu pe cantitatea acestuia. Oportunităţile
de angajare în câmpul muncii sunt dictate de abilităţile şi calităţile persoanei, iar rolul primordial
în asigurarea calităţii demografice revine familiei.
Familia realizează două extreme ale calităţii populaţiei: calitatea demografică prin intermediul
reproducerii şi calitatea socială prin educaţie.
Prin urmare, politica demografică are sarcina de
a realiza cele două funcţii ale familiei: funcţia demografică – de continuitate demografică a speciei
umane şi funcţia socială – de păstrare şi dezvoltare
a calităţii sociale.

Mediul de bază pentru o reproducere demografică calitativă este familia.
Prin reproducere este necesar de a stabili care
este dimensiunea optimă a familiei pentru ţară la
momentul respectiv, dar şi pentru o perioadă mai
lungă. Dimensiunea familiei este pârghia sau mecanismul central al conceptului de reproducere.
Este necesar de a promova un concept unic, atât
pentru populaţia din mediul rural, cât şi din mediu urban. Un concept diferit va crea ilegalităţi în
societate şi va trezi speculaţii, fiind lezată responsabilitatea şi echitatea socială a păturilor sociale.
Factorii care influenţează
institutul familiei
Actuala generaţie intră în căsătorie sau tinde
să intre în căsătorie destul de târziu, în medie cu
4-5 ani mai târziu decât părinţii lor, iar de aici şi
probabilitatea demografică de a avea copii este mai
mică. Aceasta se explică parţial şi prin sistemul

educaţional existent: studiile superioare după liceu
de trei ani şi studiile de masterat de doi ani, la care
pretinde cea mai mare parte a tinerilor. Deseori
familia tânără amână conştient naşterea copiilor
din cauza problemelor financiare şi din condiţiilor
socialeconomice (serviciu, loc de trai). În plus, generaţia tânără nu are încredere în viaţa de familie,
dovadă fiind şi creşterea numărului de divorţuri,
amânarea vârstei căsătoriei, concubinajul şi eschivarea de la căsătorie pe tot parcursul vieţii. Acest
comportament este specific pentru o bună parte a
populaţiei tinere de vârstă reproductivă din ţară.
În acelaşi timp, se ştie că naşterea a doi copii sporeşte stabilitatea familiei, fiind atinse astfel două
obiective majore: stabilitatea familială şi probabilitatea reproducerii, de aceea promovarea instituţiei
familiei şi naşterea copiilor în familie este esenţială
pentru dezvoltarea durabilă a ţării.
O perioadă de timp tinerii planificau tradiţional încheierea căsătoriilor după finisarea studiilor la facultate. Din cauza lipsei unui sprijin
financiar din partea părinţilor, în prezent tinerii îşi
amână căsătoria pentru mai târziu. Toate acestea
determină răspândirea practicii concubinajului
în detrimentul căsătoriei. Tinerii care nu au fost
căsătoriţi niciodată sau au fost căsătoriţi anterior
dau prioritate concubinajului, deoarece îl consideră un aranjament optim. Concubinajul creează o
stare de confort tinerilor care ajung să se complacă
în situaţia respectivă, când nu au obligaţiuni unul
faţă de altul, nu au responsabilităţi faţă de familie,
astfel tergiversând înregistrarea căsătoriei şi naşterea copiilor.
O tendinţă determinată în mod firesc de practica concubinajului şi amânarea căsătoriei este reproducerea în afara mediului familial. Conform ultimelor statistici, fiecare al cincilea copil se naşte în afara
familiei. De aici reiese necesitatea stimulării naşterii
copiilor anume în familie, măsură care poate fi realizată prin alocarea unor indemnizaţii consistente,
prevăzute în politicile demografice familiale.

În Malta, la oficializarea căsătoriei, statul
susţine financiar tânăra familie cu un ajutor
în mărime de şase salarii medii lunare pentru fiecare membru al familiei. Prin aceasta
statul manifestă grijă şi interes faţă de reproducerea în familie şi se evită concubinajul.
Măsuri de stimulare a natalităţii
la nivel de familie
Politicile demografice trebuie să ţină cont de
următoarele trei aspecte cu referire la familie:
• Propagarea convingerii în societate că femeia
are roluri şi responsabilităţi egale cu cele ale bărbatului, indiferent de funcţia sa demografică de
reproducere;

• Promovarea la nivel de ţară a familiei-model
formată din patru persoane, „2+2”, când fiecare se
reproduce pe sine. Cu toate că această măsură nu
soluţionează pe deplin problema demografică, pe
termen lung ea are scopul de a educa generaţiilor
viitoare simţul reproducerii pe sine. Într-o societate, pentru înlocuirea durabilă a generaţiilor, este
necesar ca familiile cu trei copii să constituie mai
mult de jumătate din total.
• Crearea condiţiilor şi oportunităţilor pentru
cuplurile tinere hotărâte să întemeieze o familie. În
Malta, de exemplu, la oficializarea căsătoriei statul susţine financiar tânăra familie cu un ajutor în
mărime de şase salarii medii lunare pentru fiecare
membru al familiei. Prin aceasta statul manifestă
grijă şi interes faţă de reproducerea în familie şi se
evită concubinajul.
În plus, politica demografică la nivel de familie trebuie să ia în vizor şi aspectul migraţiei populaţiei, care în condiţiile Republicii Moldova are
un rol major. În acest context, emigraţia în scopul
reîntregirii familiilor nu trebuie să depăşească numărul de repatrieri a conaţionalilor în ţară.

Motivaţia de a naşte încă un copil va apărea
atunci când fiecare mamă va avea convingerea că naşterea nu este o barieră în calea
carierei şi creşterii profesionale.
La nivel socialeconomic este oportun ca în
conceptul de reproducere să fie prevăzută stimularea financiară a familiilor care s-au reprodus complet. Pârghiile pentru atingerea acestui
obiectiv sunt diferite de la ţară la ţară. În Rusia, de
exemplu, o stimulare considerabilă este acordată
începând cu cel de-al doilea copil (10 mii dolari),
în Ucraina este diferenţiată (2,4 mii dolari pentru
primul copil, 5 mii dolari pentru al doilea copil şi
10 mii dolari pentru al treilea).
La prima naştere este importantă susţinerea
financiară a familiei, pe când la cea de-a doua naştere este mult mai importantă susţinerea mamei, în
special garantarea de către stat a menţinerii locului
de muncă şi reîncadrării ei în câmpul muncii. Motivaţia de a naşte încă un copil va apare atunci când
fiecare mamă va avea convingerea că naşterea nu
este o barieră în carieră şi în creşterea profesională.
Stabilirea indemnizaţiilor şi facilităţilor pentru
familie în funcţie de minimul de existenţă şi nu de
salariul minim reprezintă un alt aspect ce trebuie
luat în considerare. Aceasta ar conferi politicilor
familiale o abordare a problemei în stil european,
ceea ce ar asigura susţinerea echitabilă a familiei.
Anume astfel de mecanisme ar putea constitui repere eficiente pentru politicile demografice
orientate spre minimizarea crizei demografice în
condiţiile deprimării factorului uman şi reducerii
potenţialului acestuia.
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Să ai copii este o binecuvântare

asile şi Svetlana Guştiuc din comuna Bubuieci, mun. Chişinău, au o familie mare.
Cresc împreună nouă copii. Fata mai mare are
21 de ani, iar cea mai mică în curând va împlini doi. Cinci fete şi patru băieţi sunt averea şi
mândria cea mare a familiei. Şi la bine, şi la greu,
sunt împreună, iar asta îi ajută să înfrunte toate
greutăţile.
Cum se împart rolurile şi responsabilităţile în familia Guştiuc?
Vasile: Rolul de bază îi revine mamei. Ea
este şi profesoară, şi bucătăreasă, şi mamă pentru copii. Eu mai mult sunt pe drumuri – la cosit, la prăşit, ori la construcţii. Lucrez la o firmă
de construcţii din Chişinău şi când este nevoie
de lucrători merg încolo, iar când nu este nevoie
– găsesc singur de lucru în localitate.
Svetlana: Eu sunt angajată la Fabrica de
Covoare din sat, dar în ultimii ani s-a întâmplat
mai mult să mă aflu în concediu de maternitate.
Astfel că mai mult sunt acasă şi am grijă de gospodărie şi de copii.
V-aţi gândit vreodată să mergeţi la muncă
peste hotare?
Vasile: Niciodată nu m-am gândit la asta.
Ştiu că majoritatea populaţiei pleacă în căutarea unui trai mai bun, împrumută bani, riscă. În
schimb, îşi pierd copiii şi familia şi nu înţeleg că
anume aceastea sunt cele mai de preţ. Noi am
hotărât să rămânem acasă, indiferent de situaţie.
Vom bea un pahar cu apă şi vom mânca o felie

Soţii Guştiuc împreună cu copiii pe pragul casei

de pâine, în schimb vom fi împreună. Dumnezeu ne-a dat pe pământ anume pentru a fi alături
şi a ne purta de grijă unul celuilalt.
Povestiţi-ne mai multe despre familia Dvs.
Cum reuşiţi să creşteţi nouă copii?
Vasile: Sincer vorbind la început nu ne-am
gândit că vom avea aşa de mulţi copii. Dar se
vede că aşa a fost să fie. Copiii sunt o binecuvântare, de aceea facem tot posibilul să-i creştem
şi să-i educăm bine. Poate uneori noi, părinţii,
mâncăm mai puţin, în schimb copiilor le oferim
tot de ce au nevoie. Chiar dacă nu trăim în cele
mai bune condiţii, suntem mulţumiţi.
Cât costă astăzi să naşti un copil?
Svetlana: Pentru mine naşterea copiilor a
fost gratuită. Nu am căutat să apelez la medici
renumiţi, deoarece niciodată nu mi-am permis
asemenea lux. Cu toate acestea nu am avut probleme, iar copiii sunt sănătoşi şi voioşi. Se mai
întâmplă uneori să se lovească, să se îmbolnăvească, dar toate trec după un timp.
Ce cheltuieli lunare aveţi pentru întreţinerea copiilor?
Vasile: Pentru ca să putem procura toate
cele necesare în familie, inclusiv alimente şi îmbrăcăminte, ar trebui să am un salariu de vreo
1000 de euro pe lună. Eu abia dacă ajung să am
20-30% din această sumă. Suntem nevoiţi, astfel,
să ne descurcăm cum putem – ţinem nişte păsări
pe lângă casă, o vacă pentru lapte, avem brânză,
smântână, din care uneori mai vindem pentru a
putea cumpăra alte produse în schimb.

Şi protecţia socială din partea statului care
este ?
Svetlana: Nu prea pot înţelege sistemul după
care se acordă ajutorul social. Ştiu că am primit
o sumă de 325 de lei la ieşirea în concediul de
maternitate, după care primesc lunar ajutor
pentru copil. La începutul anului şcolar primim
ajutor social pentru doi copii din cei cinci care
merg la şcoală. Se mai oferă şi compensaţii pentru energia electrică. Acum jumătate de an am
primit un ajutor mai mare, de circa 10 000 de lei
pentru achitarea facturilor la gaz. Acest ajutor a
fost unul semnificativ pentru familia noastră, în
rest – nu putem conta pe ajutorul statului, căci
este unul infim.
Cum decurge o zi obişnuită din viaţa Dvs.?
Svetlana: Toate zilele trec la fel… Mă trezesc
la ora 6.00-7.00 dimineaţa, pregătesc masa copiilor, apoi am grijă de gospodărie. Vine ora prânzului când trebuie să prepar din nou de mâncare,
apoi să fac curăţenie prin casă. În timpul anului
şcolar petrec mult timp cu copiii, ajutându-i săşi facă temele pentru acasă. Apoi pregătesc cina
şi ziua este pe sfârşite. E foarte obositor să creşti
mulţi copii. Dar este şi frumos atunci când ne
adunăm toţi la masă, discutăm, glumim şi ne
bucurăm că suntem împreună.
Ce înseamnă familia pentru Dvs.?
Vasile: Familia este acel mediu sacru în care
ne naştem, creştem, primim educaţie. Doar în
familie porneşte şi continuă viaţa. Naşterea unui
copil este o binecuvântare. Iar binecuvântare nu
înseamnă doar bucurii, ci şi greutăţi, care te fac
să devii mai puternic, mai înţelept.
Care este sărbătoarea preferată a familiei?
Svetlana: Eu de multe ori spun că pentru
mine fiecare zi este sărbătoare şi fiecare sărbătoare este zi de muncă, căci ocupaţiile sunt mereu aceleaşi. Obişnuim să serbăm Crăciunul,
Anul Nou, Paştele şi zilele de naştere ale copiilor.
În aceste zile ne străduim să gătim nişte bucate
mai speciale şi nu lipseşte tortul.
În ce spirit vă educaţi copiii?
Vasile: Cu multă răbdare, înţelegere şi bunăvoinţă. Copiii trebuie să se bucure de drepturi,
dar şi de responsabilităţi. Le vorbesc liniştit, dar
dacă nu înţeleg şi nu ascultă atunci forţez nota.
Îi pun şi la lucru, deoarece copiii de mici trebuie
să fie obişnuiţi cu munca. Nu le dau lucrări grele
pe care nu le pot face, ci lucrări obişnuite pentru
copii. Dacă nu educi copilul prin muncă, atunci
cu siguranţă el nu va şti să aprecieze efortul părinţilor când va deveni mare.
Ce mesaj aveţi pentru cuplurile tinere care
ezită să aibă mai mulţi copii?
Vasile: Copiii trebuie să se nască. Pe vremuri părinţii noştri creşteau mulţi copii şi se
descurcau foarte bine. Astăzi tinerii sunt mai
egoişti, dar ei trebuie să înţeleagă că familia şi
numele lor vor dăinui prin copii. Noi suntem
fericiţi şi împliniţi anume pentru că familia
creşte şi avem ce lăsa în urma noastră. În rest,
să ştie că o familie fericită se bazează pe dragoste, respect, înţelegere, fiind foarte important
să vedem în partener doar calităţile şi nu defectele.
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n perioada 24-30 mai 2010 la Chişinău s-a
aflat în misiune de lucru prof. univ. dr.
Vasile Gheţău, Facultatea de Sociologie, Universitatea B ucureşti, Director al Centrului
de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici”
al Academiei Române. El a venit în Republica
Moldova la invitaţia Comisiei naţionale pentru
populaţie şi dezvoltare (CNPD), în colaborare
cu UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie, şi
Academia de Studii Economice a Moldovei.
Misiunea a urmărit două scopuri. Primul
a fost desfăşurarea unui curs de instruire „Demografie” în cadrul programului de master în
demografie şi economia populaţiei la ASEM.
Cursul se înscrie în seria de activităţi organizate de UNFPA şi partenerii săi în scopul dezvoltării şi fortificării capacităţilor de analiză
demografică în Moldova. La lecţiile organizate în incinta ASEM au participat masteranzii,
precum şi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale, mediului academic şi organizaţiilor neguvernamentale.

Cel de-al doilea scop a constat în studierea
perspectivelor creării unui Centru Demografic
la Chişinău şi elaborarea, în strânsă cooperare
cu toate structurile relevante din Republica
Moldova, a conceptului unui asemenea Centru. În această ordine de idei, dl Vasile Gheţău
a avut o serie de întrevederi cu reprezentanţi
ai instituţiilor implicate în perioada 25-28 mai
2010. La solicitarea Guvernului şi în conformitate cu planul de activitate al CNPD, Fondul
ONU pentru Populaţie acordă asistenţă tehnică CNPD în elaborarea conceptului unui Centru Demografic în Republica Moldova.
De menţionat că Vasile Gheţău, demograf
cu renume din România, este un bun cunoscător al situaţiei demografice din Republica
Moldova. De-a lungul anilor a instruit mai
mulţi specialişti în materie de demografie
din ţara noastră, fiind unul dintre experţii
internaţionali care au avizat Cartea Verde a
Populaţiei Republicii Moldova, pentru anii
1990-2008.

Vasile Gheţău, Directorul Centrului de Cercetări Demografice „Vladimir Trebici” al Academiei Române
din Bucureşti – în misiune de lucru la Chişinău

„Demografia” prin ochii studenţilor

R

ecent, studenţii specialităţii „Demografie şi
economia populaţiei” din cadrul Academiei de Studii Economice au participat la un curs
avansat de instruire în demografie ţinut de prof.
univ. Vasile Gheţău din Bucureşti. Am întrebat-o
pe Ana Tambur, o tânără de 27 de ani, originară
din Călăraşi, care în prezent îşi face studiile de
master la această specialitate, ce cunoştinţe noi a
acumulat la acest curs şi de ce a ales să studieze
demografia.
Ana, de ce ai ales specialitatea „Demografie şi economia populaţiei”?
Am aflat de la cunoscuţi că în Moldova s-a
deschis asemenea specialitate. Mi s-a părut ceva
nou şi interesant şi am hotărât să-mi încerc norocul. Am susţinut examene la limba străină,
informatică şi teste la economie şi am fost selectată. Toate locurile oferite au fost la buget. Astăzi
în grupă suntem 18 persoane.
Ai avut cunoştinţe în domeniul demografiei?
Nu, dar am absolvit Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, iar
cunoştinţele din medicină m-au ajutat să însuşesc rapid noţiunile specifice domeniului demografic.
La ce ajută un masterat în demografie?
Chiar dacă iniţial am mers la această specialitate din curiozitate şi interes, acum văd că
este una foarte utilă. Cunoştinţele sunt atât de
ordin general, cât şi particular, înţelegem esenţa
fenomenelor mortalităţii, natalităţii, migraţiei
populaţiei, elaborarea prognozelor, care, de fapt,
stau la baza elaborării şi evaluării diverselor politici, planuri naţionale de sănătate, bugete etc.
Personal, consider că medicina, ca disciplină de
studiu, este foarte interesantă, dar oferă prea puţine avantaje şi beneficii la angajarea în câmpul
muncii, salariul fiind unul foarte modest pentru tinerii specialişti. Tocmai de aceea, nu este

exclus că, în cazul în care se vor ivi
natalitatea, mortalitatea, nupţialimai multe oportunităţi în domeniul
tatea, dar şi pe prognoze şi politici
demografiei, voi da prioritate acestei
demografice. Pe un suport electronic
direcţii de activitate pe viitor.
ni s-a oferit un program de prognoză
Apropo, unde se poate angaja
demografică, care ne va fi foarte util
un tânăr specialist care absolveşte
pe viitor.
masteratul în demografie?
Personal, ce ai aflat nou de la
Direcţiile de activitate sunt
acest curs?
multiple – în cadrul ministerelor,
Per ansamblu tematica a fost una
Ana Tambur,
în special în secţiile care au în vizor
deja
cunoscută auditoriului, însă
masterandă
resursele umane, protecţia socială a
tehnicile de predare a informaţiei,
populaţiei, problemele de sănătate a
exemplele oferite, documentarea
populaţiei etc.
informaţiei pe internet chiar în timpul orelor,
Ai fi interesată să lucrezi la vreun minis- a generat un interes major în rândul studenter?
ţilor. Am aflat cum stau lucrurile la capitolul
Da. Mi-ar place să lucrez la Ministerul Sănă- demografie în diferite ţări, fapt care ne-a ajutat
tăţii, iar felul în care îmi imaginez activitatea mea să ne formăm o imagine globală asupra acestor
în cadrul Ministerului este să influenţez anumite fenomene. De exemplu, am aflat că în Franţa şi
politici, începând de la asigurarea medicală obli- Norvegia există politici foarte bune de sănătate
gatorie şi până la politicile naţionale de sănătate. reproductivă şi de susţinere a familiei şi a maConsider că ar trebui să promovăm şi să inves- melor cu copii. Acolo sunt servicii şi prestaţii
tim mai mult în cultura sănătăţii populaţiei, care pentru copii, creşe, grădiniţe, şcoli maternale,
la noi lipseşte cu desăvârşire. Oamenii au nevoie vacanţe plătite, facilităţi la chirie. Franţa e sinsă cunoască mai multe despre necesitatea vizi- gura ţară din lume unde impozitul pe salariu
telor regulate la medic, efectuarea investigaţiilor depinde de numărul şi de vârsta copiilor. Adimedicale, drepturile pe care le au etc. Pe de altă ţional, există şi practica alocării unei cote uniparte, ei trebuie să fie conştienţi şi de responsa- ce la naşterea primului copil în mărime de cirbilităţile ce le revin, deoarece şi pacientul trebuie ca 10.000 USD. Toate aceste acţiuni stimulează
să meargă în întâmpinarea medicilor, pentru ca naşterea copiilor şi ar putea servi drept repere
banii alocaţi din bugetul de stat pentru sănătate pentru politicile demografice din Moldova.
să fie utilizaţi cât mai raţional.
Cu toate acestea, suntem conştienţi că bugetul
Recent, prof. univ. Vasile Gheţău, specia- nostru este prea auster pentru a-şi permite aselist cu renume din România, a ţinut un curs menea investiţii.
de instruire în demografie la facultatea la care
De ce sunt binevenite asemenea cursuri?
îţi faci studiile. Cu ce impresii ai rămas după
De pe urma acestor cursuri studenţii beacest curs?
neficiază de experienţă şi de un schimb de idei
A fost o experienţă extrem de utilă pentru foarte valoroase pentru activitatea lor ulterioară.
noi, masteranzii. Timp de o săptămână am asis- Ne mai ajută să stabilim contacte utile, deoarece
tat în fiecare zi la prelegerile profesorului Va- putem apela la ajutorul şi sugestiile profesorului
sile Gheţău, care s-au axat pe noţiuni generale care predă cursul respectiv ori de câte ori avem
de analiză demografică în aşa domenii precum nevoie.
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Doctor în sociologie, conferenţiar, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM

Î

Familia – între dorinţe şi posibilităţi

n timp ce majoritatea moldovenilor susţin
că sănătatea, familia şi copiii sunt valorile
care contează cel mai mult pentru ei, realitatea
demonstrează contrariul. Pe an ce trece scade
numărul căsătoriilor, ia amploare concubinajul,
creşte numărul celibatarilor, a copiilor născuţi în
afara căsătoriei, a divorţurilor. Situaţia este dictată atît de transformările sociale moderne care
influenţează felul de a fi al familiei, cît şi de situaţia socioeconomică instabilă. În acest context,
existenţa unor politici care să garanteze venituri
pentru familiile cu copii şi, totodată, să asigure
părinţilor condiţiile favorabile pentru îmbinarea rolurilor familiale cu cele profesionale este
imperioasă pentru redresarea situaţiei.
Sănătatea, familia şi copiii
contează cel mai mult pentru
moldoveni
Rezultatele cercetării „Probleme sociodemografice ale funcţionării familiei la etapa
contemporană” (eşantion reprezentativ la nivel
naţional, 1280 de respondenţi), realizat în anul
2008 în cadrul Sectorului Demografie al Insti-

Ca urmare a migraţiei de muncă, traiul separat
al soţilor pe o lungă durată de timp (3-5 ani şi
mai mult) a devenit un lucru obişnuit pentru
mii de familii din Republica Moldova. A apărut
aşa-numita „familie la distanţă”, ceea ce prezintă o contradicţie din punct de vedere al normelor institutului căsătoriei şi familiei. Cele mai
vulnerabile în acest sens sunt familiile tinerilor
căsătoriţi, care nu au experienţa necesară de
viaţă în comun.
tutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al
AŞM, demonstrează că valorile tradiţionale ale
familiei rămân a fi prioritare pentru populaţia
Republicii Moldova. Sănătatea, viaţa familială
fericită şi copiii se află în topul principalelor valori, fiind menţionate ca „foarte importante” şi
„importante” de majoritatea respondenţilor.
În categoria-top a valorilor vitale au mai intrat „locuinţa bună” şi „bunăstarea materială”,
ca fiind condiţii semnificative pentru asigurarea
unui nivel de trai decent. Pe locul doi al valorilor s-au regăsit dragostea, serviciul interesant,
prietenia şi viaţa activă (89-93,3%). Astfel, în

Tabelul 1. Structura orientărilor valorice ale populaţiei (în %)

Bunăstarea materială
O locuinţă bună
Viaţa familială fericită
Dragostea
Respectul celor din jur
Copiii
Sănătatea
Serviciul interesant
Recunoştinţa socială
Existenţa prietenilor fideli
Posibilitatea de autorealizare
Plăcerea
Viaţa activă
Libertatea în acţiuni şi fapte

Foarte
important
41,1
39,9
72,6
61,6
32,6
66,0
85,0
34,2
15,4
30,5
22,0
16,5
19,7
22,5

Important
51,8
54,9
24,9
31,9
54,1
28,4
13,3
55,2
47,9
53,8
54,8
49,1
54,4
51,6

Nu prea
important
5,3
3,2
0,9
3,3
10,1
3,1
0,6
6,9
25,5
11,6
12,1
22,3
17,2
17,0

Nu este
important
0,4
0,8
0,4
1,0
1,3
0,9
0,2
1,6
6,5
1,9
3,0
5,2
3,9
3,3

Îmi vine greu
să răspund
1,4
1,2
1,2
2,1
1,9
1,5
0,8
2,1
4,8
2,2
8,1
6,9
4,9
5,7

Tabelul 2. Opiniile respondenţilor privind unele afirmaţii (în %)
De acord
1.
2.
3.
4.
5.

Să vezi cum cresc copiii – este cea mai
mare bucurie în viaţă
Persoanele care nu au copii trăiesc o
viaţă fără sens
Familia trebuie sa-şi planifice naşterea
copiilor şi să aibă atâţia copii, câţi poate
întreţine
Statul trebuie sa acorde ajutor familiilor
cu copii mici
Familiile care au copii şi ambii părinţi
lucrează trebuie să primească ajutor
material

95,5

Parţial de
acord
3,4

Nu sunt de
acord
0,4

Îmi vine greu
sa răspund
0,8

37,7

31,2

21,5

9,6

75,9

15,8

4,9

3,5

88,6

8,2

1,6

1,6

53,2

27,9

11,4

7,5

structura orientărilor valorice ale populaţiei
apare încă o componentă socială importantă −
activitatea profesională (tab. 1).
Este interesantă percepţia populaţiei şi faţă
de unele aspecte ce ţin de viaţa de familie, creşterea şi educaţia copiilor. Majoritatea covârşitoare
a respondenţilor susţin opinia că familia poartă deplina responsabilitate pentru planificarea
numărului de copii, precum şi pentru asigurarea materială a acestora. Totodată, respondenţii
pledează pentru ajutor din partea statului pentru familiile cu copii mici, inclusiv atunci când
ambii părinţi sunt încadraţi în câmpul muncii.
Astfel de opinii contradictorii pot fi explicate
prin greutăţile materiale cu care se confruntă
familiile cu copii, precum şi de modelul paternalist al politicilor sociale practicate în perioada
anterioară (tab.2). În acest context, menţionăm
că potrivit rezultatelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice efectuate de Biroul Naţional
de Statistică, starea materială a familiei depinde
în mare măsură de numărul de copii, iar familiile cu mulţi copii sunt supuse unui risc sporit de
sărăcie. Această situaţie implică necesitatea unor
intervenţii corespunzătoare din partea statului.
Al doilea copil în familie indică nu doar stabilitatea relaţiilor conjugale, ci şi încrederea în
ziua de mâine, care deocamdată lipseşte la majoritatea populaţiei.
Realitatea este contrară
declaraţiilor
Deşi în opinia populaţiei familia şi copiii prezintă valorile principale, comportamentul real al
familiilor demonstrează contrariul. Anual scade
numărul de căsătorii, ia amploare concubinajul,
creşte numărul celibatarilor, al copiilor născuţi în
afara căsătoriei, al divorţurilor şi, ca urmare, al
familiilor incomplete. Cea mai mare schimbare
în sânul familiei ţine de scăderea natalităţii, micşorarea dimensiunilor familiei şi orientarea către
un model familial cu un număr redus de copii (un
singur copil sau cel mult doi copii). Această situaţie provoacă un şir de probleme atât în cadrul familiei, cât şi în societate, fiind cauza principală a
scăderii numărului populaţiei. La rândul ei, scăderea numărului populaţiei afectează piaţa forţei
de muncă, educaţia, protecţia socială şi ocrotirea
sănătăţii, dezvoltarea infrastructurii etc.
Unele fenomene care determină dimensiunile
reduse ale familiei contemporane sunt ireversibile,
iar printre acestea putem numi: implicarea tot mai
activă a femeilor pe piaţa muncii, creşterea cerinţelor faţă de educaţia copiilor, modificarea stilului
de viaţă al familiei, creşterea nivelului de studii
al părinţilor, schimbarea orientărilor valorice ale
(Continuare în pag. 8)
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Copiii rămaşi fără părinţi în urma migraţiei –
o preocupare a tuturor

O

consecinţă directă a fenomenului migraţiei
asupra generaţiei viitoare este creşterea numărului de minori ai căror părinţi sunt plecaţi
la muncă peste hotare. Care este impactul lipsei
părinţilor asupra creşterii şi dezvoltării copiilor?
Cum reacţionăm în faţa acestui fenomen şi ce soluţii imediate şi de durată se impun? Articolul de
mai jos vine să examineze şi să răspundă succint
la aceste întrebări.
• Fiecare al cincilea copil de vârstă preşcolară are un părinte plecat peste hotare;
• Fiecare al treilea copil de vârstă şcolară
creşte fără ambii părinţi:
• Jumătate din delictele juvenile sunt comise de tineri lăsaţi fără supraveghere părintească.
Statistici alarmante
Statistic vorbind, în Republica Moldova
fenomenul copiilor separaţi de unul sau ambii
părinţi plecaţi la muncă peste hotare a atins
cote maxime în rândul ţărilor europene. Ancheta Forţei de Muncă pentru primele trei luni
ale anului 2010 realizată de Biroul Naţional de
Statistică (BNS) arată că din totalul persoanelor în vârstă de 20-49 ani declarate plecate la
lucru peste hotare 48,7 mii sau 20% au cel puţin
un copil de vârstă preşcolară. Din aceste persoane - bărbaţii constituie 36,7 mii, iar femeile
12 mii. Marea majoritate sunt din mediul rural (72,9%) şi peste o pătrime din mediul urban (27,1%). Aproape toţi, practic 99 la sută,
sunt persoane căsătorite, adică au întemeiată
o familie. Emigrarea la muncă peste hotare a
bărbaţilor, ce au în familie cel puţin un copil
de vârstă preşcolară, este mult mai răspândită
decât în cazul femeilor. În primul trimestru al
anului 2010 în mediul urban femeile căsătorite
care au cel puţin un copil de vârstă preşcolară înregistrează mai puţine cazuri de plecare
la muncă peste hotare, ponderea acestora în
totalul femeilor urbane fiind de 16,4% în anul
2008 şi atestând o descreştere semnificativă faţă
de începutul anului 2010 când practic nu s-au
înregistrat astfel de cazuri. În mediul rural în
acelaşi trimestru femeile migrante cu acest statut marital şi parental constituie 21,4%, fiind în
creştere faţă de efectivul de 17% înregistrat în
anul 2008. Potrivit datelor cercetării statistice
a BNS „Migraţia forţei de muncă” realizată în
jumătatea a doua a anului 2008, din totalul persoanelor (318,3 mii) declarate plecate la muncă
peste hotare în ultimele 12 luni premergătoare studiului, 18,3% aveau cel puţin un copil de
vârstă preşcolară.

Conform datelor Ministerului Educaţiei şi ale
Consiliilor pentru protecţia drepturilor copilului
la începutul lunii aprilie
2010, în rezultatul migraţiei de muncă din numărul
total de copii au rămas fără
supravegherea părinţilor
circa 84.207 copii de vârstă
şcolară (7-18 ani). Dintre
aceştia, două treimi (66%)
sunt copii cu un părinte
plecat, iar o treime (34%)
– cu ambii părinţi plecaţi
peste hotare. Comparativ
cu datele prezentate de Ministerul Educaţiei acum cinci ani, numărul copiilor aflaţi în astfel de situaţie este mai mic, or, la
1 septembrie 2005 ponderea lor era de 110.000
copii de vârstă şcolară. Cu toate acestea, trebuie
de menţionat că numărul oficial al copiilor aflaţi
în această situaţie este subevaluat.
Copii rămaşi fără părinţi –
în profil teritorial
Deşi fenomenul migraţiei şi copiilor rămaşi
fără părinţi se atestă pe întreg teritoriul republicii (figura 1), în municipiul Chişinău situaţia este
relativ bună, înregistrând cele mai mici valori.
Aici aproximativ 3% din copii sunt rămaşi fără
supravegherea unui părinte. La nivelul unităţilor
administrativ teritoriale situaţia, însă, este una
dramatică.
Amploarea fenomenului la nivel regional
este mai mare în centrul republicii: circa 41,5%,
comparativ cu zona de nord – 35,8% şi de sud
– 22,7%. Jumătate din raioanele evaluate depă-

şesc media estimată pe republică, adică 12,2%
din totalul copiilor au rămas fără supravegherea
părinţilor. Astfel, cele mai afectate raioane sunt:
Nisporeni cu ponderea de 20,7% copii rămaşi
fără supraveghere, Ştefan Vodă – cu 19,2% din
totalul copiilor, Drochia – cu 19,1%, Cimişlia
– cu 18,5%, Rîşcani – cu 17,4%, Teleneşti – cu
17,2% ş.a. Doar în mun. Bălţi şi în 10 raioane
din 34, ponderea copiilor rămaşi fără supravegherea părinţilor este mai joasă de 10%: Briceni,
Taraclia, Străşeni, Cahul, Edineţ, Dubăsari, Orhei, Şoldăneşti, Criuleni şi Vulcăneşti.
Evaluarea succintă a datelor existente prezintă o situaţie deloc prielnică pentru dezvoltarea atât a unei familiei sănătoase, cât şi a copilului. Dacă în majoritatea localităţilor, un sprijin
sociopsihologic pentru copii este faptul că rămân în supravegherea cel puţin a unui părinte,
atunci la nivelul unor raioane se constată ponderea înaltă a copiilor rămaşi fără supravegherea ambilor părinţi. Din acest punct de vedere,
este alarmantă situaţia în Anenii Noi, Cimişlia

Figura 1. Numărul copiilor rămaşi fără supravegherea părinţilor în profil teritorial la data de 01.04.2010
Sursa: Datele oficiale prezentate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.
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şi Teleneşti, unde peste trei pătrimi din copii
au rămas fără supravegherea ambilor părinţi în
rezultatul migraţiei de muncă. Într-un alt grup
de localităţi: Orhei, Donduşeni, Şoldăneşti şi
Sângerei copiii rămaşi fără îngrijirea a cel puţin
unui părinte înregistrează, în medie, o pondere
de 50% din totalul copiilor. În 14 unităţi administrative efectivul copiilor rămaşi fără ambii
părinţi oscilează între 30%-40%.
Absenţa părinţilor de acasă
afectează comportamentul
copiilor
Deşi primele date referitoare la situaţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească au fost colectate la nivel naţional încă în anii 2004-2005,
condiţiile de viaţă ale acestor copii rămân în
continuare incerte. De regulă, copiii sunt lăsaţi
în grija rudelor apropiate, în special bunei sau
vecini, ceea ce nu compensează dragostea, afecţiunea şi sprijinul necesar în dezvoltarea, socializarea şi integrarea lor. Deşi percepţia generală
a populaţiei este că situaţia copiilor migranţilor
se îmbunătăţeşte semnificativ odată cu transferul banilor de către părinţi, nu există studii care
ar certifica acest fapt. Mai mult, analizând datele

(Continuare din pag. 6)

familie etc. Altele, în schimb, cum ar fi şomajul,
deteriorarea standardelor de viaţă, posibilităţile
reduse ale familiilor de a avea o locuinţă, migraţia
de muncă în masă, ţin de situaţia socioeconomică
nefavorabilă a Republicii Moldova, ceea ce agravează starea de lucruri.
Scăderea bruscă a nivelului de trai a pus familia întro situaţie dificilă, forţând-o să fie în căutare permanentă a unui câştig suplimentar. În
aceste condiţii, refuzul de înregistrare a căsătoriei sau amânarea ei, precum şi decizia de a avea
un număr mai mic de copii, vine ca o reacţie
firească a familiei de a se acomoda la noile realităţi socioeconomice. În plus, migraţia de muncă
influenţează negativ natalitatea, nupţialitatea şi
divorţialitatea, sănătatea populaţiei etc.
Instabilitatea socioeconomică a influenţat
considerabil şi funcţiile reproductive ale familiei:
neîncrederea în ziua de mâine, teama pentru faptul că nu vor reuşi să asigure copiilor un viitor sigur, provoacă reticenţa cuplurilor de a avea copii.
În acelaşi timp, ar fi simplist să punem reducerea drastică a natalităţii doar pe seama factorilor economici. De exemplu, în Republica Cehă,

obiective, observăm că, deşi în particular, mai
ales în zonele rurale, se atestă o îmbunătăţire
a standardelor de viaţă în gospodăriile dependente de remitenţe, în general, indicatorii care
descriu sărăcia copiilor denotă că progresul economic înregistrat în ultimii zece ani nu a avut un
impact pozitiv major asupra lor.
Schimbările ce se produc în dezvoltarea
emoţională şi socială a copiilor rămaşi „singuri
acasă” din cauza migraţiei părinţilor au un impact enorm asupra cursului vieţii şi asupra stării lor psihologice. Absenţa ambilor părinţi sau
doar a mamei este legată de frecvenţa simptomelor de deprimare în rândul copiilor. Rezultatele
unui studiu naţional relevă că aceste schimbări
complexe pot fi atât de scurtă durată, cât şi de
lungă durată, fiind determinate de o multitudine
de factori: de la perioada despărţirii de părinţi,
pregătirea copilului pentru viaţa independentă
şi relaţia cu îngrijitorii, până la atitudinea membrilor comunităţii vis-a-vis de copiii rămaşi fără
îngrijire părintească.
Diverse date neoficiale atestă că în multe
cazuri aceşti copii sunt expuşi la violenţă, trafic,
comportament parazitar, delicvenţă, absenţe nemotivate şi abandon şcolar. Totodată, lipsa unor
servicii eficiente la nivel
de instituţii şi comunitate, care i-ar ajuta pe copii
să evite aceste pericole,
agravează situaţia. Un
semnal de alarmă privind
gravitatea acestui fenomen este şi 65 comportamentul deviant extrem
al copiilor rămaşi fără
supravegherea părinţilor,
or relatările oficiale constată că circa 55-60% din
delictele juvenile sunt comise de tineri lăsaţi fără
supraveghere părinteas-

că. Menţionăm că, deşi statistica oficială atestă
o uşoară tendinţă de descreştere a numărului de
infracţiuni comise de minori, se înregistrează
în schimb o creştere a complexităţii şi gravităţii actelor comise prin gradul sporit de violenţă,
agresivitate şi brutalitate. Un al efect al migraţiei
părinţilor este supraîncărcarea copiilor cu sarcini neadecvate vârstei, insuficienta dezvoltare a
abilităţilor de viaţă independentă, însuşirea deficitară a normelor etico-morale, debutul precoce
al vieţii sexuale în lipsa unei educaţii adecvate în
acest domeniu etc.

Slovacia sau Polonia deteriorarea standardului
de viaţă a fost doar temporară, iar după îmbunătăţirea situaţiei economice indicele fertilităţii
nu a crescut, ci s-a stabilit la nivelul foarte redus, de 1,21-1,25 copii per femeie, deci, practic
la acelaşi nivel cu ţara noastră. Astfel, întrebarea
privind factorii care determină natalitatea rămâne a fi una deschisă, deşi intervenţiile de ordin
economic şi social pentru redresarea fertilităţii
nu trebuie excluse de pe agenda de zi.

crearea condiţiilor favorabile pentru creşterea şi
educaţia copiilor, în special pentru dezvoltarea
instituţiilor extrafamiliale. În condiţiile intensificării relaţiilor şi mobilităţii sociale, răspândirii
valorilor individualiste, accentuării tendinţelor
de auto-realizare a indivizilor, în noul context
politic, economic şi social problema împărţirii
sarcinilor între familie, stat şi societate devine
una prioritară.
Reieşind din experienţa ţărilor economic
dezvoltate, care au reuşit să obţină o dinamică
pozitivă a natalităţii, punctele-cheie ale politicilor familiale sunt următoarele: 1) dezvoltarea
instituţiilor de îngrijire extrafamilială a copiilor;
2) diversificarea formelor de ocupaţie economică a femeilor, care permit îmbinarea rolurilor profesionale şi cele părinteşti; 3) programe
(indemnizaţii+loc de muncă) pentru persoanele
cu un potenţial redus de calificare profesională;
4) programe speciale de asistenţă socială a familiilor în dificultate şi persoanelor cu posibilităţi
limitate. Altfel spus, pentru redresarea situaţiei
este imperioasă elaborarea unor politici care să
garanteze venituri pentru familiile cu copii şi,
totodată, să asigure implicarea femeilor în activitatea profesională.

Să învăţăm de la ţările dezvoltate
Experienţa unor ţări dezvoltate cu fertilitate
relativ ridicată, cum este a Suediei şi, mai ales,
a Franţei, demonstrează câteva principii relevante în abordarea acestei situaţii: asigurarea
condiţiilor pentru îmbinarea rolurilor familiale
şi profesionale pentru mame; combinarea stimulentelor financiare cu dezvoltarea serviciilor
pentru familiile cu copii; recunoaşterea rolului
şi importanţei familiilor cu copii pentru societate; solidaritatea comunitară faţă de familia cu
copii, al cărei venit se micşorează semnificativ
odată cu apariţia copiilor.
Politicile demografice ca parte indispensabilă a politicilor sociale trebuie să fie axate pe

Copiii „rămaşi singuri acasă” au
nevoie de atenţia tuturor
Complexitatea implicaţiilor, consecinţelor şi
dinamica riscurilor la care sunt expuşi copiii lăsaţi acasă de părinţi în rezultatul migraţiei necesită soluţii coordonate şi eficiente. Pe agenda publică internaţională, această categorie de copii a
fost semnalată destul de târziu, abia în anul 2009,
de către Raportorul Special al Naţiunilor Unite
privind Drepturile Migranţilor. La nivel naţional
acţiunile în domeniu au fost sporadice, rezumându-se în cea mai mare parte la colectarea datelor
statistice. De regulă, instituţiile comunitare nu
sunt preocupate de situaţia copiilor care au părinţi plecaţi peste hotare, iar serviciile educaţionale oferite de şcoală şi cele de ocupare a timpului liber nu abordează problema din perspectiva
situaţiei familiale. Trebuie să menţionăm însă că,
recent, prin Hotărârea Guvernului Republicii
Moldova nr.450 din 2 iunie 2010, a fost aprobat
Planul naţional de acţiuni cu privire la protecţia
copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor pentru
anii 2010-2011 care prevede dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea diverselor măsuri de
identificare şi de protecţie a acestei categorii de
copii în scopul asigurării respectării drepturilor
lor, intensificării măsurilor de prevenire a fenomenului şi asigurării condiţiilor optime pentru
dezvoltarea multilaterală a copiilor.
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„Martori tăcuţi” ai violenţei
sau agenţi activi ai schimbării?

L

a 1 martie 2007 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.45 Cu privire la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, care
a intrat în vigoare la 18 septembrie 2008. Legea
este revoluţionară prin faptul că reprezintă o
primă încercare de a definitiva noţiunea de violenţă în familie, tipurile întâlnite, rolurile şi
responsabilităţile autorităţilor centrale şi locale
în prevenirea şi asistarea cazurilor de violenţă
în familie. Ea constituie o noutate pentru Republica Moldova şi pe motiv că schimbă abordarea
fenomenului din una privată în una comunitară,
care ne priveşte şi ne afectează pe toţi.
Un element nou al Legii este şi introducerea
mecanismului de soluţionare a actelor de violenţă
în familie şi, mai cu seamă, a măsurilor de protecţie, care se realizează odată cu şi prin emiterea
ordonanţei de protecţie. Aceasta se emite de către
instanţa de judecată în termen de 24 de ore de la
primirea cererii şi prevede astfel de măsuri ca obligarea agresorului de a părăsi locuinţa comună, de a
sta departe de locul aflării victimei, de a nu o contacta etc.
În perioada septembrie 2008 – septembrie
2009 nu a fost emisă nici o ordonanţă de protecţie,
iar până în prezent (iunie 2010) au fost emise 17
ordonanţe, deşi, potrivit ultimelor statistici, fiecare
a patra femeie din Moldova suferă de violenţă în
familie. Toate ordonanţele au fost emise ca urmare
a instruirilor judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor privind aplicarea Legii nr.45, precum şi datorită
eforturilor reţelei de asistenţi juridici din Anenii
Noi, Rezina, Şoldăneşti şi Vulcăneşti, administrate
de Centrul de Drept Căuşeni cu suportul UNFPA,
Fondul ONU pentru Populaţie.
O primă cauză invocată de judecători, procurori, poliţişti etc. a numărului mic de ordonanţe
de protecţie în raport cu amploarea fenomenului
ţine de lipsa unei proceduri clar stabilite pentru
aplicarea legii şi emiterea ordonanţei de protecţie.
Acest fapt, deşi justificat într-o oarecare măsură
de lacunele existente în legislaţie, nu poate servi,
totuşi, drept temei pentru refuzul specialistului,
fie că este poliţist, procuror sau judecător, de a-şi
exercita funcţiile conform mandatului său şi de a
proteja victima violenţei în familie. Principiul de
bază de la care trebuie să pornească orice profesionist, care deţine informaţii despre un pericol
iminent de violenţă în familie sau despre un act
săvârşit deja, este că „victima sau posibila victimă
trebuie protejată”.
Este de menţionat că în prezent, un proiect de
lege pentru modificarea legislaţiei în conformitate
cu Legea nr.45 care prevede expres mecanismul de
eliberare a ordonanţei de protecţie se află în Parlament.

Legea nr.45 este valoroasă şi pentru faptul că
poartă un caracter de prevenire a actelor de violenţă în familie. Odată emisă, ordonanţa de protecţie are menirea de a reduce riscurile de agresiune,
eliminând, totodată, şi posibilele consecinţe ale
actului violent. Or, consecinţele violenţei în familie
pot fi foarte dureroase pentru membrii familiei şi
comunităţii, iar costurile de recuperare pot depăşi
cu mult intenţia de prevenire.
O altă rezervă pe care o încearcă mulţi specialişti când vine vorba de scoaterea agresorului din
casă este „exagerata grijă” faţă de acesta din urmă
în detrimentul victimei şi copilului/copiilor, dacă
e cazul. „Agresorul, om şi el cu drepturi depline,
are nevoie de un loc de trai, iar ordonanţa de protecţie îl limitează oarecum în exercitarea acestor
drepturi”, consideră unii. Această afirmaţie este
lipsită de justificare, având în vedere că ordonanţa
de protecţie este o măsură temporară, care are menirea de a proteja victima prin îndepărtarea agresorului pe o perioadă limitată de timp, iar dreptul
la proprietate este obiectul altor prevederi legale.
La fel, poate fi oare justificată acţiunea de protecţie
a dreptului la proprietate a unei persoane în condiţiile încălcării dreptului la viaţă şi securitate al altei
persoane? Răspunsul este evident.
Este adevărat că trebuie să existe servicii de
reabilitare atât pentru agresori, cât şi pentru victime ale violenţei în familie, fapt stipulat şi în Legea nr.45. În lipsa acestora, ordonanţa de protecţie
poate amplifica tensiunea între persoanele implicate. Ranchiuna pe care o poartă agresorul pentru
că victima „a scos gunoiul din casă” şi că din cauza
ei nu poate veni în propria casă, fie şi pe o perioadă limitată de timp, se poate transpune în acte şi
mai violente cu consecinţe şi mai grave. În astfel
de cazuri riscul ca victima să nu mai apeleze după
ajutor, luând o atitudine de resemnare şi tolerare
faţă de această situaţie, este foarte mare.
Serviciile de reabilitare pentru victimele violenţei în familie sunt sub-dezvoltate şi sub-finanţate. În mare parte ele sunt administrate de ONG-uri
şi sunt concentrate în Chişinău şi în unele centre
raionale.
Deşi este o necesitate incontestabilă, în prezent, în ţară nu există servicii de reabilitare pentru
agresorii familiali. Acele puţine iniţiative de asistenţă agresorilor lansate de organizaţiile non-guvernamentale sunt dependente de fondurile donatorilor, sporadice şi lipsite de un cadru normativ şi
metodologic instituţionalizat.
Măsurile de prevenire şi lucrul cu aşa-zişii
scandalagii familiali, întreprinse de organele de
poliţie sunt insuficiente. Ele acoperă un număr mic
de persoane cu comportament violent şi potenţial
de recidivare şi care, în majoritatea cazurilor, sunt
dependenţi de alcool. Or, cazurile de violenţă în fa-

milie sunt frecvente şi în familiile în care nu se consumă alcool şi care sunt aparent „paşnice”. Astfel,
doar o mică parte a cazurilor de violenţă în familie
sunt în vizorul poliţiei, partea mai impunătoare rămânând în afara atenţiei autorităţilor.
Un alt argument de ce specialiştii ezită să se
implice în cazurile de violenţă în familie şi să iniţieze procedurile de emitere a ordonanţei de protecţie este presupusul abuz din partea unor persoane
şi folosirea procedurilor respective cu scopul de a
înlătura partenerul din locuinţa comună chiar în
lipsa actelor şi/sau pericolului de violenţă. Totuşi,
această ipoteză poate fi uşor contestată de specialiştii multidisciplinari: asistentul social, poliţistul,
medicul de familie şi alţii, informaţiile cărora pot
ajuta judecătorul în luarea deciziei corecte în raport cu cererea de emitere a ordonanţei. Un specialist bun îşi va da imediat seama dacă are sau nu are
în faţă un caz de violenţă în familie în baza semnelor pe care le manifestă orice victimă a violenţei
(frica excesivă, semnele de violenţă fizică, tendinţe
depresive şi sinucigaşe etc.)
De asemenea, mulţi specialişti ezită să se implice în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie,
pentru că multe dintre victime îşi retrag plângerile
în scurt timp după denunţarea abuzatorilor. Trebuie menţionat, însă, că astfel de situaţii nu se bazează
neapărat şi întotdeauna pe încetarea violenţei. În
multe cazuri victimele se văd obligate să facă acest
pas din frică faţă de agresor. De aceea, specialiştii
din comunitate trebuie să verifice motivele retragerii plângerii din partea victimei şi să monitorizeze
aceste familii pentru a preveni eventualele acte violente. Atât timp cât nu există o obligaţie legală de
verificare a temeiurilor retragerii plângerii de către
victime, astfel de cazuri vor exista.
Exemple de situaţii în care autorităţile sunt
inerte în soluţionarea cazurilor de violenţă în familie, precum şi justificările aduse de aceştia şi
publicul larg pot continua. Una din cauzele principale, totuşi, care stă în umbra tuturor afirmaţiilor
rămâne a fi lipsa de înţelegere a fenomenului violenţei în familie, subestimarea amplorii acestuia şi
consecinţelor pe care le poartă, dar şi o insuficientă
cunoaştere a legislaţiei din domeniu şi, în mod specific, a rolurilor şi responsabilităţilor specialiştilor,
prevăzute de Legea nr.45. Drept rezultat, deja „tradiţionalele” nerespectări ale legislaţiei sunt frecvente, iar noi ne pomenim în postura de „martori
tăcuţi1”. Cum va rămâne cu victimele în situaţia în
care legislaţia este ineficientă, profesioniştii inerţi,
iar serviciile de asistenţă sunt sub-dezvoltate? Ce le
rămâne lor de făcut?
„Martorii tăcuţi” este denumirea unei expoziţii de siluete,
sculptate în lemn, realizate din carton sau alte materiale, reprezentând femei victime ale violenţei. Expoziţia face parte din
şirul de activităţi de informare asupra fenomenului violenţei
împotriva femeilor.
1
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Cum a evoluat situaţia demografică
a Republicii Moldova în anul 2009?

R

ecent Biroul Naţional de Statistică a
prezentat informaţia privind evoluţia indicatorilor demografici ai Republicii
Moldova în anul 2009. Scăderea continuă a
numărului populaţiei, ruralizarea acesteia,
accentuarea fenomenului de îmbătrânire
sunt doar câteva fenomene demografice
caracteristice ţării noastre şi pe parcursul
anul trecut. Să urmărim schimbările situaţiei demografice comentate de dr. conf. Olga
GAGAUZ, Institutul Integrare Europeană
şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe al
Moldovei.
Tendinţe generale
Numărul populaţiei Republicii Moldova
este în scădere continuă. La 1 ianuarie 2010
în Moldova erau înregistrate 3563,7 mii persoane, cu 3,8 mii persoane mai puţin decât
în anul 2008 şi cu 80,4 mii mai puţin decât în
anul 2000. Republica Moldova este cea mai
ruralizată ţară în spaţiul european, ponderea
populaţiei rurale constituind 58,6% în ansamblul populaţiei. Raportul între cele trei grupe
mari de vârstă (copii, adulţi, vârstnici) denotă aprofundarea procesului de îmbătrânire a
populaţiei. Comparativ cu 1 ianuarie 2000, se
remarcă reducerea ponderii populaţiei tinere
(de 0-14 ani) de la 23,8% la 16,7% (-270,3 mii
persoane) şi creşterea ponderii celei vârstnice
(de 65 ani şi peste) de la 9,4% la 10,1% (+19,1
mii persoane).
Natalitatea
În anul 2009 s-a înregistrat o creştere nesemnificativă a numărului nou-născuţilor:
40,8 mii comparativ cu 39 mii în 2008, rata
natalităţii constituind 11,4 născuţi-vii la 1000
locuitori. Însă această creştere este temporară
şi se datorează faptului că acum în vârsta reproductivă au intrat generaţiile numeroase ale
femeilor care s-a născut până în anul 1990.
Vârsta medie a mamei la prima naştere în
anul 2009 a fost de 23,3 ani. Fiecare al doilea
copil a fost născut în primii doi ani de căsătorie.
Evoluţia principalilor indicatori demografici,
anii 2007-2009*
Denumirea indicatorilor
Numărul populaţiei la sfârşitul anului, mii persoane
Născuţi-vii, persoane
Decedaţi, persoane
din care, copii sub 1 an
Sporul natural
Rata totală de fertilitate
Numărul căsătoriilor
Numărul divorţurilor

2007
2008
2009
3572,7 3567,5 3563,7
37973
43050
428
-5077
1,256
29213
13923

39018
41948
473
-2930
1,277
26666
12601

40803
42139
493
-1336
1,326
26781
11884

Rata totală de fertilitate a constituit 1,33 copii
per femeie de vârstă fertilă, valoarea acestui indicator fiind cea mai înaltă din ultimii 10 ani.
Menţionăm că un nivel asemănător al natalităţii se înregistrează în România (1,3), Federaţia
Rusă (1,35), Bulgaria (1,32), Ucraina (1,22) şi
Belarus (1,21).
Tradiţional cel mai înalt nivel al natalităţii
se înregistrează în mediul rural. Cea mai înaltă
valoare a ratei totale de fertilitate s-a înregistrat în raioanele Făleşti, Glodeni, Sîngerei şi
Şoldăneşti (1,7-1,8 copii per femeie de vârstă
fertilă). Cele mai mici valori ale acestui indicator se constată în municipiile Chişinău şi Bălţi
(respectiv, 0,96 şi 1,05), în pofida faptului că în
aceste localităţi se concentrează cea mai tânără
şi asigurată populaţie a ţării.
În comparaţie cu alte ţări europene, în
Republica Moldova femeile nasc copii la
vârste mai tinere, deşi remarcăm o tendinţă
de reducere a naşterilor la grupuri de vârstă
foarte tinere (până la 20 de ani). Vârsta medie a mamei la prima naştere a fost de 23,3
ani. Mamele din mediul rural nasc la o vârstă
mai mică decât mamele din mediul urban,
respectiv, la 22,4 şi 24,6 ani. Fiecare al doilea
copil a fost născut în primii doi ani de căsătorie.
Speranţa de viaţă la naştere în 2009 a crescut
aproximativ cu un an faţă de anul 2006. Speranţa de viaţă la naştere a femeilor este mai
mare decât a bărbaţilor cu 8,1 ani.

În structura naşterilor predomină copiii
de rangul I (53,2%), o creştere nesemnificativă
înregistrează naşterile de rangul II şi III. Majoritatea copiilor născuţi în familiile numeroase
revin mamelor din mediul rural – 80,9% din
numărul total al nou-născuţilor din această
categorie.
Liberalizarea normelor morale în domeniul familiei şi căsătoriei, precum şi răspândirea căsătoriilor neînregistrate contribuie la
menţinerea unui nivel înalt al naşterilor extraconjugale. În anul 2009 numărul copiilor născuţi în afara căsătoriei a fost de 9351 (22,9% din
numărul total al născuţilor-vii). Menţionăm că
în mediul rural numărul naşterilor extraconjugale sînt practic de două ori mai numeroase
decât în mediul urban.

În anul 2009 vârsta medie la prima căsătorie
a fost de 26 ani pentru bărbaţi şi 23 ani pentru femei. În ţările din Europa Occidentală
această vârstă este mai mare cu 4-5 ani.

Mortalitatea
Pentru ultimul deceniu este caracteristică
tendinţa de creştere a numărului de decese,
determinată de amploarea procesului de îmbătrânire a populaţiei, dar şi de nivelul înalt al
mortalităţii populaţiei la vârsta aptă de muncă.
În anul 2009 au decedat 42139 persoane,
rata mortalităţii generale constituind 11,8 decedaţi la 1000 locuitori, situaţie similară anului
2008. Se menţine decalajul între ratele mortalităţii generale pe medii: în mediul urban au fost
înregistraţi 9,0 decedaţi la 1000 locuitori, în cel
rural – 13,8. Diferenţa semnificativă între ratele mortalităţii generale pe medii este rezultatul
unui proces mai accentuat de îmbătrînire demografică a populaţiei din mediul rural. Cele
mai scăzute rate ale mortalităţii au fost înregistrate în mun.Chişinău (8,1‰), mun. Bălţi
(9,9‰), raioanele Ialoveni (11,2 ‰) şi Cahul
(11,3 ‰), iar cele mai înalte – în raioanele:
Donduşeni, Şoldăneşti, Rîşcani, Briceni, Edineţ, Glodeni, Floreşti, (15,0-17, 3 ‰).
Structura mortalităţii pe cauze de deces
relevă, că cele mai multe decese (56,1%) au
drept cauză bolile aparatului circulator, urmate de tumori (13,6%), bolile aparatului digestiv (9,8%), accidentele, intoxicaţiile şi traumatismele (8,2%), bolile aparatului respirator
(5,5%).
Numărul copiilor decedaţi în vârstă sub un
an în 2009 a fost de 493, rata mortalităţii infantile constituind 12,1 decedaţi în vârstă sub un
an la 1000 născuţi-vii.
Speranţa de viaţă la naştere în 2009 a crescut comparativ cu 2006 aproximativ cu un an.
Totuşi, în anul trecut a avut loc o anumită scădere a speranţei de viaţă a bărbaţilor ce locuiesc în mediul rural. Speranţa de viaţă la naştere a femeilor este mai mare decât a bărbaţilor
cu 8,1 ani. Acest decalaj se datorează nivelului
mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor.
Datorită nivelului diferenţiat al mortalităţii,
durata medie a vieţii locuitorilor din mediul
urban a fost mai mare decât a celor din mediul
rural cu3,5 ani la bărbaţi şi, respectiv, 3,2 ani
la femei.

Speranţa de viaţă la naştere în 2006-2009, ani
Anii
Ambele
sexe

Total
Bărbaţi

Femei

Mediul urban
Ambele Bărbaţi
Femei
sexe

Ambele
sexe

Mediul rural
Bărbaţi
Femei

2006

68,40

64,57

72,23

70,39

66,53

74,11

67,18

63,34

71,10

2007

68,79

65,04

72,56

70,44

66,40

74,32

67,76

64,20

71,48

2008

69,36

65,55

73,17

71,22

67,12

75,10

68,22

64,59

72,00

2009

69,31

65,31

73,37

71,51

67,48

75,33

67,95

63,98

72,18
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Nupţialitatea şi divorţialitatea
Pe parcursul ultimilor ani numărul căsătoriilor încheiate este în scădere continuă. În
anul 2009 s-a înregistrat o creştere nesemnificativă a numărului de căsătorii: 26,8 mii comparativ cu 26,7 mii în anul 2008, rata nupţialităţii constituind 7,5 căsătorii la 1000 locuitori.
Cel mai mare număr de căsătorii a fost încheiat
la grupul de vârstă 20-24 ani. Vârsta medie la
prima căsătorie a fost de 26 ani pentru bărbaţi
şi 23 ani pentru femei. Aproximativ la aceeaşi
vârstă se căsătoresc tinerii în Federaţia Rusă,
Ucraina şi Belarus. În România această valoare
este mai mare cu un an, pe când în ţările din
Europa Occidentală (Germania, Suedia, Franţa, Spania, Danemarca) – cu 4-5 ani.
Din totalul căsătoriilor înregistrate în 2009
predomină căsătoriile încheiate prima dată −
81,9% la bărbaţi şi 84,3% la femei. Creşte ponderea căsătoriilor repetate. Astfel, 17,2% din
căsătorii la bărbaţi şi 14,1% la femei au fost
încheiate de persoane divorţate, 0,8 % şi 1,6%
– de persoane văduve.
Instabilitatea căsătoriei prezintă o caracteristică specifică pentru familia contemporană.
Numărul bărbaţilor şi al femeilor divorţate
a crescut în toate ţările europene, inclusiv în
Republica Moldova. Numai în anul 2009 prin
hotărâre judecătorească au fost desfăcute 11,9
mii de căsătorii, rata divorţialităţii constituind
3,3 divorţuri la 1000 locuitori.
O treime din divorţuri (30,9%) au intervenit după o perioadă de căsnicie de până la cinci
ani. Remarcabil este faptul că fiecare a cincia
căsătorie este desfăcută după 20 de ani de viaţă
în comun. Durata medie a căsătoriei desfăcute

prin divorţ a fost de 11 ani. Căsătoriile desfăcute în cazul cuplurilor cu copii minori au
reprezentat 28,4% din totalul divorţurilor, iar
numărul copiilor minori afectaţi de desfacerea
acestor căsătorii a fost de 4666.
Migraţia populaţiei
În anul 2009, ca şi în anii precedenţi, mai
multe persoane au emigrat din Moldova, comparativ cu cele care au imigrat. Conform datelor Ministerului Tehnologiilor Informaţionale
şi Comunicaţiilor, pe parcursul anului trecut
din ţară au plecat 6663 persoane cu scopul de
a se stabili cu domiciliul permanent în străinătate. Cele mai active legături migraţionale se
menţin cu Ucraina şi Rusia (2952 şi, respectiv,
1866 emigranţi). Numărul cetăţenilor Republicii Moldova ce şi-au ales noul domiciliu
SUA. a constituit 899 persoane, Israel – 278,
Germania – 264.
Majoritatea emigranţilor, atât femei, cât şi
bărbaţi, sunt persoane tinere, de 20-39 ani, cu
un nivel de educaţie mediu, liceal. Ponderea
persoanelor cu studii superioare a constituit
până la 15% din total.
O parte a emigraţiei din ţară este compensată de repatrierea persoanelor originare din
Republica Moldova şi imigraţie. Potrivit informaţiei primite de la Ministerul Afacerilor Interne, în anul 2009 în ţară s-au repatriat 2222
persoane. Distribuţia repatriaţilor după naţionalităţi este următoarea: moldoveni – 41,6%,
ruşi – 17,2%, ucraineni – 27,2%, găgăuzi –
4,9%, bulgari – 3,2%, evrei – 2,8%. Majoritatea repatriaţilor au sosit din Rusia şi Ucraina,
46,5% şi, respectiv, 36,5%.

Lansarea unei noi soluţii web
pentru diseminarea datelor statistice
Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova în comun cu Oficiul de Statistică al Norvegiei, a lansat o nouă soluţie
web pentru diseminarea datelor statistice
– Banca de date – în cadrul Seminarului
internaţional privind diseminarea datelor
statistice şi lansarea unei noi soluţii Web
de diseminare a datelor statistice.
Noua bancă de date statistice
PX-Web (Statbank) conţine informaţie
din 20 domenii şi 63 subdomenii statistice, prezentate în cca 350 tabele cu date
statistice. Seriile temporale sunt prezentate, de regulă, pentru anii 2000-2009,
iar pentru unii indicatori din domeniul
statisticii demografice – din anul 1940,
a statisticii agriculturii – din anul 1980.
Banca de date oferă posibilitatea accesării
metadatelor (informaţiilor despre datele
statistice) de referinţă. Un avantaj mare al
Statbank-ului este disponibilitatea accesării şi în limba engleză.
Din punctul de vedere al avantajelor
pentru utilizatorii de date statistice, noua
bancă de date statistice oferă posibilitatea
de a crea fără mari eforturi, la dorinţă,
prezentarea şi salvarea tabelelor multi-

dimensionale operativ şi comod pentru
utilizator. Datele sunt prezentate în formă
grafică şi sunt integrate cu metadate de
referinţă. Din punct de vedere al avantajelor pentru BNS, Statbank-ul reprezintă
un instrument eficient pentru crearea,
editarea şi stocarea tabelelor.
Se prevede în continuare extinderea
băncii de date, inclusiv cu date în profil
teritorial (pe regiuni de dezvoltare), privind indicatorii ODM (Obiectivele de
Dezvoltare ale Mileniului), prin valorificarea fondului disponibil de date statistice; migrarea datelor relevante din seriile
de timp plasate pe pagina Web a BNS şi
buletinele(tabelele) statistice existente
spre banca de date statistice.
Crearea băncii de date statistice PXWeb a avut loc graţie asistenţei acordate de
către Oficiul de Statistică al Norvegiei, care
acordă şi în continuare suport important
în procesul de aliniere a statisticii naţionale la standardele europene.
Banca de date statistice poate fi accesată la următoarea adresă electronică: http://
statbank.statistica.md/pxweb/Database/
RO/databasetree.asp

Pe parcursul anului 2009 în Republica
Moldova au sosit 2010 imigranţi, dintre care
182 persoane au obţinut permis de reşedinţă
permanentă, iar 1828 persoane – permis cu
termen fixat. După scopul sosirii aceştia se
clasifică astfel: la studii – 25,6%, la muncă –
29,4%, imigraţia de familie – 45,1%.
În concluzie
Datele statistice cu privire la situaţia demografică a Republicii Moldova în anul 2009 demonstrează o tendinţă constantă de reducere
a efectivului populaţiei ţării. Scăderea naturală
este determinată de regimul de reproducere a
populaţiei care s-a format în ultimele decenii
ai secolului trecut: mortalitatea relativ scăzută
şi natalitatea sub nivelul de înlocuire a generaţiilor. O perioadă de timp sporul natural s-a
menţinut în valori pozitive datorită structurii
pe vârste a populaţiei progresive (numărul şi
ponderea înaltă a copiilor). Începînd cu anul
1993 creşterea s-a înlocuit cu descreşterea: rata
mortalităţii depăşind rata natalităţii.
Odată cu sporul natural negativ se înregistrează şi sporul migraţional negativ: mai multe
persoane pleacă din ţară, decât vin. Evident
că menţinerea decalajului în ceea ce priveşte
standardele de viaţă între Republica Moldova
şi alte state europene va provoca şi în viitor
descreşterea migraţională a populaţiei.
* Informaţia este prezentată fără datele raioanelor din
partea stângă a Nistrului şi mun. Bender. Sunt prezentate unele date de înregistrare a actelor de stare civilă a
persoanelor din acest teritoriu.

Natalitatea este
în creştere, dar şi
mortalitatea copiilor
se menţine înaltă
În anul 2009 în Republica Moldova s-au născut
40803 copii. Numărul născuţilor-vii a fost cu 4,6%
(1785 de copii) mai mare decât în 2008. Mai mult de
jumătate din născuţii vii au fost băieţi, arată datele Biroului Naţional de Statistică (BNS).
Copiii până la 18 ani constituie 21,5% din numărul total al populaţiei Republicii Moldova sau fiecare
al cincilea.
Nivelul natalităţii în localităţile rurale este mai înalt decât în cele urbane. Majoritatea copiilor născuţi în
familiile numeroase revin mamelor de la sate – 80,9%
din numărul total de nou-născuţi din această categorie. Datele statistice arată că nivelul natalităţii extraconjugale rămâne a fi înalt, ponderea copiilor născuţi
în afara căsătoriei în 2009 fiind de 22,9%, adică fiecare
al cincilea copil. Din totalul născuţilor, 73,7% revin
mamelor care sunt la prima căsătorie. În 2009 căsătoriile desfăcute prin divorţ în cazul cuplurilor cu copii
minori au constituit 28,4% din total, iar numărul copiilor afectaţi de divorţuri a fost de 4,7 mii.
De asemenea, statisticile semnalează în continuare o mortalitate înaltă a copiilor, inclusiv mortalitatea
infantilă. Anul trecut au decedat 493 de copii până la
un an.
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Îmbătrânirea populaţiei – amploare fără precedent, arată un raport ONU
Secţia Populaţie a Departamentului Probleme Economice şi Sociale al ONU efectuează
cu regularitate, în baza prognozei demografice,
analize prospective ce vizează dinamica numărului şi structurii populaţiei pe glob, inclusiv
pe regiuni ale lumii, grupuri principale de ţări
(economic dezvoltate şi în curs de dezvoltare),
ţări aparte şi teritorii. În luna decembrie 2009 a
fost prezentat raportul “Îmbătrânirea populaţiei
lumii 2009” (World Population Ageing 2009):
http://www.un.org/esa/population/publications/
WPA2009/WPA2009_WorkingPaper.pdf). Pentru prima dată sunt prezentate date statistice cu
privire la îmbătrânirea populaţiei în profil urban/rural, sistemele de pensionare şi impactul
crizei economico-financiare asupra acestora.
În linii mari, în calitate de constatări de
bază specialiştii ONU evidenţiază următoarele
aspecte:
I. Procesul de îmbătrânire demografică a luat
o amploare fără precedent, neavând echivalent
în întreaga istorie a omenirii. Îmbătrânirea populaţiei este caracterizată de creşterea ponderii
populaţiei vârstnice (60 de ani şi mai mult) prin
micşorarea numărului de copii (15 ani) şi a populaţiei în vârsta aptă de muncă (15-59 ani). Se
estimează că pe tot globul pământesc în anul
2045 numărul populaţiei vârstnice va depăşi numărul de copii. În regiunile cele mai dezvoltate,
în care îmbătrânirea populaţiei a început mai
devreme, numărul populaţiei vârstnice deja în
1998 a depăşit numărul copiilor.
II. Îmbătrânirea demografică este un fenomen global, ce se produce practic în toate ţă-

rile lumii şi afectează toate grupele de vârstă.
Una din cauzele principale ale îmbătrânirii populaţiei este scăderea natalităţii la nivel global.
Aceasta duce la scăderea ritmurilor de creştere a numărului de copii pe fonul unei creşteri
constante a numărului persoanelor vârstnice,
ceea ce se reflectă asupra percepţiilor de echitate şi solidaritate între reprezentanţii diferitelor generaţii.
III. Îmbătrânirea populaţiei este un proces de
importanţă majoră, având implicaţii semnificative asupra tuturor aspectelor vieţii. În mediul
economic îmbătrânirea populaţiei influenţează
creşterea economică, economiilor, investiţiilor
şi consumului, piaţa forţei de muncă, pensiile şi
impozitările. În mediul social îmbătrânirea populaţiei are impact asupra componenţei familiei
şi condiţiilor de viaţă, cererii de locuinţe, tendinţelor migraţionale, situaţiei epidemiologice
şi nevoii de îngrijire a sănătăţii. În mediul politic
îmbătrânirea populaţiei poate avea impact asupra rezultatelor alegerilor şi sistemului de reprezentare politică.

IV. Îmbătrânirea populaţiei este un proces de
lungă durată. În secolul XX ponderea populaţiei
vârstnice se afla într-o creştere permanentă şi,
conform aşteptărilor, această tendinţă va continua şi în secolul XXI. Dacă în anul 1950 ponderea populaţiei vârstnice era de 8%, atunci către
anul 2009 a crescut până la 11%, iar către anul
2050 aceasta ar putea să se dubleze. Întrucât
mortalitatea în grupele de vârstă mai mari continue să scadă, iar creşterea natalităţii până la
nivelurile anterioare este puţin probabilă, procesul de îmbătrânire demografică este ireversibil.
Ponderea populaţiei tinere, care până de curând
reprezenta o mare parte a populaţiei, în secolul
XXI va scădea, iar ponderea populaţiei vârstnice
se va menţine la acelaşi nivel.
V. În ţările economic dezvoltate procesul de îmbătrânire a populaţiei s-a început mai devreme şi
până acum a fost mai accentuat decât în ţările în
curs de dezvoltare, în care semnele îmbătrânirii
demografice s-au manifestat în ultimele decenii
ale secolului XX. În prezent în ţările economic
dezvoltate fiecare al cincilea locuitor este în vârstă de 60 de ani şi mai mult, iar către mijlocul
secolului acestui grup de vârstă va corespunde
fiecare a treia persoană. În ţările în curs de dezvoltare ritmurile de îmbătrânire a populaţiei vor
fi foarte mari, ceea ce va impune necesitatea de
adaptare rapidă la consecinţele acestui fenomen
în condiţiile unui nivel mai scăzut de dezvoltare
socio-economică.
Olga GAGAUZ,
doctor în sociologie, conferenţiar, Institutul
Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice

Departamentul ONU pentru Afaceri Economice şi Sociale
preocupat de îmbătrânirea populaţiei în Republica Moldova
La invitaţia Guvernului Republicii Moldova
şi a Fondului ONU pentru Populaţie, o delegaţie
a Departamentului ONU pentru Afaceri Economice şi Sociale (UNDESA) a efectuat în perioada
3-7 mai 2010 o vizită de documentare în domeniul îmbătrânirii populaţiei în Republica Moldova. În misiune au fost experţii dl Oleg Serezhin,
ofiţer în afaceri sociale în cadrul UNDESA, şi
dna Armine Mkhitaryan, Institutul naţional de
cercetări sociale şi muncă, Armenia.
Pe parcursul unei săptămâni experţii au avut
mai multe întâlniri la nivel oficial în Republica
Moldova. Pe agendă s-au aflat întâlniri cu reprezentanţi ai Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei, Ministerului Tineretului,
Ministerului Educaţiei şi Ministerului Sănătăţii,

precum şi cu reprezentanţi ai mediului academic, societăţii civile, agenţiilor ONU.
Scopul acestor întâlniri a fost de a studia
particularităţile procesului de îmbătrânire în
Moldova şi de a fixa cadrul unei viitoare cercetări comprehensive în acest domeniu, incluzând
legătura dintre îmbătrânire şi dezvoltarea economică şi socială a ţării. Cercetarea va beneficia de
experienţa Armeniei şi a Tajikistanului care au
realizat deja studii similare.
Misiunea delegaţiei UNDESA în Moldova
face parte dintr-un set mai larg de măsuri, iniţiate de UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie,
în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova,
pentru a identifica soluţii de depăşire a consecinţelor provocate de îmbătrânirea rapidă a
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populaţiei. Dintre acestea mai pot fi enumerate
întocmirea unei foi de parcurs pentru elaborarea
de politici în domeniul îmbătrânirii, precum şi
suportul în definitivarea Strategiei naţionale în
domeniul securităţii demografice.
Amintim că recent Parlamentul European
a menţionat că îmbătrânirea şi reducerea populaţiei în statele Uniunii Europene vor avea un
impact de circa zece ori mai grav asupra economiilor statelor comunitare comparativ cu actuala
criză financiară şi economică globală.
Republica Moldova deja face parte din categoria ţărilor „bătrâne”, coeficientul îmbătrânirii
populaţiei depăşind indicatorul de 12%. Prognozele arată că în anul 2050 fiecare al treilea moldovean va fi pensionar.
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