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Actualitate

Comisia naţională pentru populaţie şi dezvol-
tare s-a convocat pe data de 1 martie 2012 în 

prima şedinţă din acest an. La şedinţa prezida-
tă de preşedintele Comisiei, viceprim-ministrul 
Mihail Moldovanu, au fost prezenţi majoritatea 
membrilor, reprezentanţi ai autorităţilor publice 
centrale şi locale, ai mediului academic de profil, 
organizaţiilor internaţionale, societăţii civile şi 
invitaţi.

Unul din principalele subiecte de pe ordinea 
de zi a şedinţei a fost prezentarea rezultatelor pro-
gnozei actualizate a populaţiei Republicii Moldova 
pînă în anul 2050. Proiectarea (prognoza) demo-
grafică determină prin calcule numărul populaţiei, 
avînd la bază structura pe sexe şi vîrste a popula-
ţiei şi emiţînd ipoteze asupra evoluţiei natalităţii 
şi mortalităţii. În vederea proiectărilor pe termen 
lung, savanţii de la Centrul de cercetări demografi-
ce al Academiei de Ştiinţe a Moldovei au propus 3 
scenarii de evoluţie demografică pentru populaţia 
de tip închis (fără a lua în calcul datele cu privire 
la fluxurile migraţionale), din cauza datelor incom-
plete cu privire la migraţie.

În cadrul şedinţei a fost examinată şi sporirea 
competenţelor de management ale funcţionarilor 
publici prin cursurile de instruire ”Demografia şi 
dezvoltarea locală” la Academia de Administrare 
Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldo-
va. În procesul dezbaterilor la acest subiect, mem-
brii Comisiei au subliniat importanţa antrenării 
cadrelor calificate în domeniul demografic în pro-
cesul de predare a tematicii respective şi extinderea 
numărului persoanelor instruite.

De asemenea, membrii Comisiei au analizat ra-
portul de activitate pentru anul 2011 şi au aprobat 
proiectul Planului de activitate pentru anul 2012, 
subiectele incluse fiind axate pe examinarea celor 
mai stringente probleme în domeniul demografic.

PreoCuPăriLe CoMisiei  
Pentru 2012

În limitele atribuţiilor de bază, activităţile prin-
cipale pe anul curent ale Comisiei vor fi direcţionate 
spre crearea premiselor de stabilizare demografică 
şi implementare a prevederilor Programului naţio-
nal strategic în domeniul securităţii demografice a 
Republicii Moldova (2011-2025), aprobat prin Ho-
tărîrea Guvernului nr.768 din 12.10.2011.

Conform Planului de acțiuni al Guvernului 
pentru anii 2011-2014, în calitate de indicator de 
impact pentru evaluarea realizării obiectivelor po-
liticilor demografice este diminarea anuală a valorii 
negative a sporului natural cu 10%.

Datele statistice preliminare la 1 ianuarie 2012 
denotă pentru prima dată în ultimii 13 ani că spo-
rul natural nu mai deține valoare negativă, înre-
gistrînd 0,0‰ (promile). Este o stare demografică 
benefică, care trebuie valorificată prin eforturi co-
mune în scopul dezvoltării condiţiilor demografice 
îmbunătăţite pentru a avea o nouă perspectivă fa-
vorabilă dezvoltării populaţiei.

Coordonarea integrală a procesului de moni-
torizare şi evaluare a rezultatelor implementării 
Programului naţional în domeniul securităţii de-
mografice, recomandarea corectărilor de rigoare 

vor fi efectuate de către Comisie, fapt care justifică 
examinarea de către Comisie a acțiunilor incluse în 
Planul de activitate.

Relevăm faptul că Programul naţional cuprin-
de şi un Plan de acţiuni de implementare pe termen 
mediu (2011-2013), corelat cu acţiunile planificate 
în politicile guvernamentale şi sectoriale.

Din considerentele expuse, la etapa curentă, 
cînd se efectuează planificarea mijloacelor finan-
ciare în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pe anii 
2013-2015, necesită a se ţine cont de obiectivele 
strategice şi acţiunile stabilite în toate domeniile de 
mare relevanţă pentru politicile demografice. Aces-
te resurse bugetare trebuie argumentate şi planifi-
cate la timpul potrivit, în programele de cheltuieli 
fiind prevăzute costurile conform necesităţilor de 
realizare a obiectivelor şi activităţilor Programului 
menţionat.

În contextul menţionat, un mare rol i se atribu-
ie estimării sau proiectării numărului şi structurii 
populaţiei pentru o perioadă de timp previzibilă 
- prognozelor demografice, care trebuie să devi-
nă cadrul de orientare în procesul de planificare a 
cheltuielilor pentru implementarea măsurilor Pro-
gramului naţional.

La prima etapă este necesară întreprinderea 
măsurilor de consolidare a potenţialului şi capaci-
tăţilor administrative în gestionarea coordonată a 
proceselor demografice, integrarea şi coordonarea 
programelor socioeconomcie de dezvoltare, axate 
pe principalele probleme demografice. Aceste prio-
rităţi strategice au determinat includerea în Planul 
Comisiei a temelor privind pregătirea specialiştilor 
demografi şi instruirea funcţionarilor publici de 
toate nivelurile.

Cu certitudine, realizarea măsurilor prevăzute 
în Planul de acţiuni pe anii 2011-2013 al Programu-
lui necesită intensificarea conlucrării intersectoria-
le şi formarea diverselor parteneriate de colaborare 
în scopul soluţionării problemelor demografice la 
nivel naţional şi local. Acest fapt a motivat include-
rea acţiunilor din mai multe domenii, la propune-
rea partenerilor naţionali şi internaţionali: UNFPA, 
CALM, Academia de Ştiinţe a Moldovei ş.a.

Prevederea măsurilor privind eficientizarea 
activităţilor ce ţin de înregistrarea fenomenelor 
mişcării naturale sînt condiţionate de iniţierea în 
următoarea perioadă a exerciţiului de importanţă 

naţională şi internaţională, cum este Recensămîn-
tului populaţiei şi al locuinţelor, urmînd a fi exa-
minate de Comisie problemele privind gradul de 
pregătire pentru acest eveniment.

De asemenea, în Hotărîrea Guvernului cu 
privire la aprobarea Programului naţional în do-
meniul securităţii demografice se recomandă auto-
rităţilor administraţiei publice locale să elaboreze 
planuri de acţiuni proprii pentru realizarea la nivel 
raional a obiectivelor aprobate şi să contribuie în 
acest mod la stabilizarea demografică pentru per-
spectivele de dezvoltare locală.

În acest temei, este argumentată includerea în 
Planul de activitate a acţiunilor pentru abordarea 
mai profundă a problemelor de delimitare reală a 
rolurilor în exercitarea asistenţei sociale la nivel lo-
cal sau de examinare a posibilităţilor de ajustare a 
cadrului juridic ce se referă la munca neremunera-
tă prestată în comunitate.

În contextul marcării Anului european al îm-
bătrînirii active şi al solidarităţii între generaţii, se 
integrează subiectele privind dezvoltarea servicii-
lor de sănătate pentru persoanele vîrstnice sau di-
minuarea factorilor de influenţă asupra ratei mor-
talităţii în vîrsta aptă de muncă.

Una din problemele stringente, care ar trebui 
să determine preocupările prioritare ale Comisiei, 
ţine de asigurarea cu spaţiu locativ a tinerilor, în 
special a tinerilor specialişti angajaţi la muncă în 
localităţile rurale. Această tematică vizează deter-
minarea de soluţii în problema preluării de către 
un minister a activităţii de asigurare cu spaţiu lo-
cativ a tinerilor specialişti repartizaţi în instituţiile 
publice din sate.

Implementarea Profilului Migraţional Extins, 
ca domeniu ce a fost coordonat de Comisie în anul 
precedent, este o temă importantă pentru a deţine 
instrumentul de argumentare a politicilor migra-
ţionale şi integrarea acestora în strategiile de dez-
voltare. Conform planului pe anul curent, Comisia 
va audia primul raport asupra realizării sarcinilor 
în cadrul noului mecanism de evidenţă a fluxurilor 
migraţionale.

De asemenea, în atenţia Comisiei vor fi şi re-
zultatele unor studii şi cercetări efectuate de ex-
perţii naţionali cu privire la condiţia reală a femeii 
pe piaţa muncii şi cu privire la impactul migraţiei 
asupra pedagogilor şi cercetătorilor.

Şedinţa Comisiei naţionale  
pentru populaţie Şi dezvoltare
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informare

Conform reglementărilor în vigoare, Comisia 
pe parcursul anului 2011s-a întrunit în 4 şe-

dinţe. De asemenea, în anul precedent a fost modi-
ficată componenţa nominală a Comisiei naţionale 
pentru populaţie şi dezvoltare (H.G. nr.126 din 7 
februarie 2007), fiind completată cu 4 noi mem-
bri: 2 reprezentanţi ai Congresului Autorităţilor 
Locale din Moldova, viceministrul economiei şi 
viceministrul Finanţelor, fapt ce a fortificat sub-
stanţial capacităţile Comisiei.

În cadrul primei şedinţe membrii Comisiei au 
examinat proiectul Strategiei naţionale în domeniul 
securităţii demografice în Republica Moldova, care a 
fost definitivat conform opţiunilor expuse, fiind ul-
terior aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.768 din 
12 octombrie 2011. Programul prevede necesitatea 
de coordonare a dezvoltării economice cu dinamica 
şi numărul populaţiei şi include viziunile strategice 
pe o perioadă de 15 ani, fiind propusă gestionarea 
riscurilor demografice în corelare cu priorităţile so-
cioeconomce la nivel naţional şi teritorial. În ultima 
şedinţă din 2011 a fost audiată informaţia privind 
mecanismul care va fi utilizat pentru monitorizarea 
impactului politicilor stabilite.

Membrii Comisiei au examinat şi chestiunea cu 
privire la obiectivele prioritare de sporire a natalită-
ţii. Conform deciziilor Comisiei, structurile guver-
namentale cu atribuţii în domeniu vor contribui la 
realizarea plenară a obiectivelor de creştere a natali-
tăţii incluse în Programul menţionat.

De asemenea, au fost audiate rezultatele prelimi-
nare ale activităţii efectuate de două grupuri de lucru 
create prin decizia Comisiei: Cu privire la eficienti-
zarea mecanismelor de evidenţă a fluxurilor migra-
ţionale şi privind eficientizarea mecanismelor de re-
glementare instituţională a procesului de prognozare 
demografică. Grupurile de lucru îşi vor continua ac-
tivitatea în scopul coordonării mai eficiente a proce-
sului de evidenţă a fluxurilor migraţionale interne şi 
externe, asigurării schimbului de date între instituţii 
şi implementării metodologiei internaţionale privind 
elaborarea statisticii migraţionale, precum şi, pentru 
al doilea grup, în scopul perfectării mecanismului de 
prognozare demografică. Totodată, a fost accentuată 
importanţa găsirii unor soluţii în vederea asigurării 
unui schimb de date cu Ucraina referitor la fluxul 
uman pe acest segment al frontierei.

La şedinţa Comisiei, directorul Institutului 
ONU pentru Îmbătrînire din Malta, dl Jozeph Troisi, 
a formulat concluzii şi recomandări în problemele 
de adaptare a societăţii la schimbările de structură 
a populaţiei. Conform recomandării dlui Troisi, Co-
misia a decis semnarea Acordului de colaborare între 
Guvernul Republicii Moldova, UNFPA şi Institutul 
ONU pentru Îmbătrînire din Malta privind instru-
irea specialiştilor în domeniul îmbătrînirii, care va 
demara în septembrie 2012 la Chişinău.

În cadrul şedinţei a doua au fost examinate mo-
dalităţile de conlucrare cu autorităţile administraţiei 
publice locale în problemele demografice în teritoriu. 
Potrivit deciziei Comisiei, a fost elaborat un Plan de 
acţiuni comune ale Comisiei şi Congresului Autori-
tăţilor Publice Locale din Moldova (CALM), care a 
fost aprobat de ambii Preşedinţi în octombrie 2011.

În conformitate cu preocupările Comisiei pri-
vind evidenţa fluxurilor migraţionale, a fost anali-

zată Lista indicatorilor Profilului Migraţional Extins 
(PME), elaborate de Grupul tehnic de lucru sub 
egida Organizaţiei Internaţionale pentru Migrație. 
Acest subiect este important în conformitate cu An-
gajamentul Republicii Moldova asumat în Progra-
mul Naţional de Implementare a Planului de Acţiuni 
Republica Moldova – Uniunea Europeană în dome-
niul liberalizării regimului de vize (H.G. nr.122 din 
11.03.2011).

Problema emigrării tinerilor, inclusiv situaţia lor 
pe piaţa forţei de muncă, impactul economic, pro-
gnoza şi măsurile de redresare au fost examinate de 
Comisie, iar în baza deciziilor adoptate Ministerul 
Tineretului şi Sportului şi-a extins semnificativ co-
laborarea atît cu autorităţile administraţiei publice 
centrale, cît şi cu autorităţile administraţiei publice 
locale a fost creată Comisia guvernamentală pen-
tru politicile de tineret, prin Hotărîrea Guvernului 
nr.733 din 29.09.2011.

În cadrul şedinţei a treia, dna Gaucaite Wittich 
Vitalija, expert al Comisiei Economice ONU pen-
tru Europa (UNECE Geneva), a prezentat Comisiei 
proiectul Ghidului de parcurs privind îmbătrînirea 
pentru Republica Moldova, care a fost examinat la 
şedinţa Grupului de lucru UNECE privind îmbă-
trînirea din noiembrie 2011, unde s-a decis publica-
rea Ghidului. În conformitate cu Planul de activitate 
a Guvernului 2011-2014, Ghidul, însoţit de Planul de 
acţiuni pentru 5 ani, urmează a fi examinat de Gu-
vern pe parcursul anului 2012.

Membrii Comisiei au examinat şi chestiunea cu 
privire la obiectivele prioritare de sporire a natalită-
ţii. Conform deciziilor Comisiei, structurile guver-
namentale cu atribuţii în domeniu vor contribui la 
realizarea plenară a obiectivelor de creştere a nata-
lităţii incluse în Programul naţional strategic în do-
meniul securităţii demografice a Republicii Moldova 
(2011-2025).

O altă problemă abordată în cadrul şedinţei a 
fost aprobarea Şablonului PME şi desemnarea Bi-
roului Migraţie şi Azil al Ministerului Afacerilor 
Interne în calitate de instituţie responsabilă pentru 
producerea periodică a PME şi pentru elaborarea 
proiectului de hotărîre a Guvernului privind apro-
barea acestora. Totodată, la producerea raportului 
PME se va ţine cont de rezultatele verificării meto-
dologiei pentru estimarea fluxurilor migraţionale 
internaţionale bazate pe datele obţinute la trecerea 
frontierei, elaborată de experţii internaţionali. În 
scopul acoperirii lacunelor existente în definirea 
noţiunilor în domeniul migraţiei din legislaţia Repu-
blicii Moldova, s-a recomandat racordarea acestora 
la cerinţele internaţionale, definiţiile fiind incluse în 
Lista indicatorilor PME.

De asemenea, au fost prezentate concluziile şi 
recomandările pe marginea a două studii ample, 
efectuate recent la solicitarea Comisiei. Studiul 
privind îmbătrînirea în Republica Moldova a fost 
lansat în luna ianuarie 2012 şi va servi în calitate 
de suport pentru argumentarea măsurilor incluse 
în Planul de acţiuni pentru instituţionalizarea Ghi-
dului de parcurs privind îmbătrînirea în Republica 
Moldova. Rezultatele cercetării ştiinţifice „Speran-
ţa de viaţă şi mortalitatea pe cauze de deces” vor fi 
utilizate în argumentarea politicilor în domeniile 
de referinţă, precum şi în dezvoltarea ipotezelor ce 

vizează evoluţia speranţei de viaţă în prognozele 
demografice.

În şedinţa a patra au fost examinate chesti-
unile privind modificarea cadrului normativ de 
reglementare a fluxurilor migraţionale, pregătirea 
Recensămîntului populaţiei şi al locuinţelor pentru 
anul 2013, mecanismul de prognozare demografică, 
conceptul de funcţionare a Centrului de cercetări 
demografice şi metodele de monitorizare a nivelului 
de securitate demografică.

Comisia a solicitat suportul Guvernului pentru 
examinarea urgentă a proiectului de lege cu privire 
la desfăşurarea Recensămîntului populaţiei şi al lo-
cuinţelor. În urma unor şedinţe de lucru cu factorii 
de decizie s-a decis că proiectul Legii privind Recen-
sămîntul să prevadă organizarea acestui exerciţiu în 
perioada 1-14 aprilie 2014.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne a 
informat Comisia că tabelele statistice cu privire la 
fluxurile migraţionale produse în cadrul Sistemului 
Integrat Informaţional Migraţie şi Azil (SIIAMA) 
vor fi revizuite în conformitate cu criteriile interna-
ţionale. 

Conform recomandărilor Comisiei, autorităţile 
cu competenţe în domeniu urmează să monitorize-
ze permanent respectarea normelor de înregistrare 
şi evidenţă a populaţiei în primării şi subdiviziunile 
teritoriale ale Direcţiei documentare a populaţiei a 
Întreprinderii de stat CRIS ”Registru”. 

Membrii Comisiei au examinat conceptul de 
funcţionare a Centrului de cercetări demografice, 
fiind recomandat Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
să perfecteze conceptul elaborat şi să dezvolte acti-
vitatea Centrului conform prevederilor Planului de 
acţiuni al Guvernului pentru anii 2011-2014 (pct. 
507 al H.G. nr.179 din 23.03.2011).

Comisia va continua coordonarea activităţilor 
care au trecut cu termenul de realizare în anul 2012, 
stabilit conform deciziilor adoptate în anul de rapor-
tare.

secretariatul Comisiei a monitorizat activitatea 
grupului de lucru pentru eficientizarea fluxurilor mi-
graţionale, fiind convocat de Preşedintele Comisiei 
în 3 şedinţe în cadrul cărora au examinat problemele 
existente în procesul de preluare a exerciţiului PME 
de către instituţiile guvernamentale. De asemenea, 
în scopul asigurării unei evidenţe calitative a datelor 
despre gospodăriile populaţiei de către autorităţile 
publice locale, grupul de lucru a recomandat exa-
minarea şi îmbunătăţirea mecanismului de ţinere a 
registrelor respective. În conformitate cu analiza in-
dicatorilor utilizaţi de către autorităţile publice cen-
trale, va fi propusă o nouă modalitate de colectare a 
datelor de către primării. Prin urmare, pe parcursul 
anului 2012 grupul de lucru va coordona activităţile 
nefinalizate în anul de raportare.

În calitate de administrator al conţinutului in-
formaţional al paginii Comisiei (www.demografie.
md), Secretariatul a reflectat în mod curent activita-
tea acesteia, a redactat 40 materiale analitice privind 
evenimentele importante în domeniu şi a elaborat 
alte informaţii relevante. Pînă la data de 01.01 2012 
numărul total de accesări ale paginii Comisiei a 
ajuns la cifra de cca. 28 mii.

De asemenea, Secretariatul a asigurat editarea ce-
lor 4 ediții ale Buletinului ”Populație şi Dezvoltare”.

aCtivitatea Comisiei naţionale pentru  
populaţie Şi dezvoltare în anul 2011
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analiză

schimbările dramatice globale ale comportamen-
tului demografic s-au instalat în a doua jumătate 

a secolului al XX-lea, manifestîndu-se prin scăderea 
fără precedent a ratei natalităţii. Astăzi, cînd se discută 
mult cu privire la complexul de acţiuni orientate spre 
stoparea declinului demografic, nu trebuie ignorate 
procesele ce au loc în domeniul reproducerii umane, 
reprezentînd o sursă de menţinere a numărului popu-
laţiei atît în aspect numeric, cît şi calitativ.

Criza socioeconomică de lungă durată, nivelul 
scăzut de educaţie şi de trai, revoluţia sexuală din a 
doua jumătate a sec. al XX-lea, schimbările de com-
portament al indivizilor în particular şi în sînul famili-
ei în general, creşterea maladiilor cu transmitere sexu-
ală şi a numărului cuplurilor sterile au avut şi continuă 
să aibă un impact negativ asupra viitoarelor generaţii.

Din an în an creşte numărul femeilor cu diferi-
te afecţiuni ale sistemului reproductiv, care conduc 
la creşterea numărului cuplurilor sterile, a diferitelor 
forme de patologii ale sarcinii şi naşterii. Toate acestea 
determină un nivel crescut al morbidităţii, mortalităţii 
şi invalidităţii copiilor născuţi.

În afară de aceasta, anual în Republica Moldova 
se înregistrează peste 9000 de avorturi spontane, cir-
ca 4000 de sarcini stagnate în evoluţie, al căror număr 
creşte din an în an, mai mult de 1000 copii se nasc 
morţi sau decedează în primele zile de viaţă. Astfel, 
la un număr relativ scăzut de naşteri (39162 în anul 
2011), pierderile reproductive ajung la cifra de 14 mii.

Fiecare copil, care vine în această lume trebuie să 
fie nu numai capabil să trăiască, dar să fie şi sănătos, cu 
un potenţial de dezvoltare atît fizic, cît şi intelectual, 
care va aduce bucurie şi fericire nu numai familiei, ci 
şi întregii societăţi.

Astăzi în lume se nasc 131 milioane de copii, din-
tre care 22 milioane – prematuri. Pierderile perinatale 
în lume constituie 6 mil. de copii anual.

La nivel mondial, copiii născuţi înainte de termen 
sînt responsabili de peste 60-70% din decesele neo-
natale, 50% din cele perinatale şi 1/3 din mortalitatea 
copiilor decedaţi pe parcursul primului an de viaţă. 
Pe parcursul ultimilor 30 de ani, incidenţa naşterilor 

premature nu a avut tendinţă de scădere, rata acestor 
naşteri variind între 10-20%, în funcţie de nivelul so-
cioeconomic al ţării.

Tratamentul şi îngrijirea copiilor prematuri re-
prezintă o problemă destul de complicată, dacă luăm 
în consideraţie că aceşti copii se nasc cu o patologie 
polisistemică şi în majoritatea cazurilor cu o patologie 
maternă existentă pînă la apariţia sarcinii.

Centrele perinatologice europene estimează chel-
tuielile pentru îngrijirea unui copil născut prematur, 
cu masa extrem de mică (500-1000 gr.), la 2000 dolari 
zilnic. În Republica Moldova costurile îngrijirii unui 
copil pe întreaga perioadă de spitalizare sînt sub limita 
a 19 mii lei.

Calitatea copilului a devenit mai importantă 
decît cantitatea – s-a micşorat numărul de copii 
nedoriţi, sau mai bine zis al celor neplanificaţi.

Datele statistice demografice oficiale demonstrea-
ză că în lume anual se nasc 1 milion 100 mii de copii cu 
masa extrem de mică (500-1000 gr.) Pînă în anii 1980 
aceşti copii nu erau incluşi în statisticile de natalita-
te, fiind consideraţi neviabili (incapabili să trăiască). 
Progresul ştiinţific şi implementarea noilor tehnologii 
în domeniul sănătăţii mamei şi copilului, organizarea 
centrelor perinatologice şi înzestrarea lor cu noi teh-
nologii performante în îngrijirea copiilor prematuri 
au demonstrat o viabilitate sporită, de circa 60%-70% 
între copiii născuţi cu greutatea extrem de mică la ter-
menii de gestaţie de 22-28 săptămîni. Aceste rezultate 
încurajatoare au servit drept motiv pentru includerea 
acestor copii în datele statistice oficiale ale multor ţări 
industrial dezvoltate după anii 80 ai secolului trecut.

La recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănă-
tăţii (OMS), Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldo-
va a decis ca toţi copiii născuţi vii sau morţi, începînd 
cu termenul de gestaţie de 22 săptămîni şi greutatea la 
naştere de 500-1000 gr. să fie incluşi în statistica ofici-
ală începînd cu 1 ianuarie 2008.

Astfel, pe parcursul anilor 2008-2011, în Repu-
blica Moldova s-au născut 681 copii cu masa extrem 

de mică (500-1000 gr.), majoritatea dintre ei născuţi 
în termenii de gestaţie între 22-26 săptămîni. Din 412 
de nou-născuţi vii au supravieţuit numai 94, ceea ce 
constituie 22,8%. Restul – 318 copii – au decedat în 
primele 6 zile de viaţă. În centrele europene perina-
tologice supravieţuirea acestor copii este de 60-70%. 
Includerea acestor copii în statistica oficială de stat şi 
rata înaltă de decese a dus la creşterea indicatorilor de 
decese perinatale şi ai mortalităţii infantile în Repu-
blica Moldova.

Din cele expuse, pentru deservirea medicală a 
copiilor născuţi cu masa extrem de mică urmează a 
implementa unele reforme, atît la nivel primar, cît şi 
spitalicesc, care ar conduce la îmbunătăţirea ratei de 
supravieţuire a acestor copii. Gravidele cu risc sporit 
de naştere prematură trebuie să fie examinate cu o 
mai mare atenţie atît sub aspect medical, cît şi social, 
iar secţiile de patologie a sarcinii trebuie să elaboreze 
un algoritm de conduită a gravidelor. Aceste acţiuni 
ar contribui la prelungirea sarcinii şi la naşterea unui 
copil cu un potenţial de viabilitate mai crescut.

De asemenea, este nevoie de a extinde şi de a per-
fecţiona etapele serviciului de neonatologie şi ale cen-
trelor perinatologice. Pentru aceasta însă ele trebuie 
înzestrate cu tehnică mai performantă şi cu complexul 
de medicamente necesar în tratamentul patologiilor 
grave caracteristice copiilor născuţi prematur. Nu în 
ultimul rînd, este important de a majora alocaţiile 
financiare pentru îngrijirea acestor copii pe o durată 
îndelungată de timp.

Dinamica supravieţuirii copiilor născuţi  
cu greutatea extrem de mică, 2008-2011

Anii Nou-născuţi vii 
(500-1000gr.)

Externaţi
la domiciliu

Supravie-
ţuirea (%)

2008 106 20 18,6
2009 98 28 28,6
2010 103 27 26,2
2011 105 19 20,9
total 412 94 22,8

Aliona Bogdan, medic-rezident,
Catedra Obstetrică-Ginecologie, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmaceutică „N.Testemiţanu”

există rezerve pentru CreŞterea natalităţii în repuBliCa moldova?

În scopul realizării Legii bugetului de stat şi 
a Legii bugetului asigurărilor de stat pentru 

anul 2012, Guvernul a majorat prestaţiile soci-
ale pentru îngrijirea copiilor adoptaţi şi a celor 
aflaţi sub tutelă/curatelă, indemnizaţiile unice 
la naşterea primului şi fiecărui următor copil, 
precum şi compensaţiile anuale pentru cheltu-
ielile de deservire cu transport a persoanelor 
cu dizabilităţi ale aparatului locomotor. Hotă-
rîrea Guvernului nr.78 din 8 februarie 2011 se 
aplică începînd cu 01.01.2012, fiind publicată 
în Monitorul oficial (nr. 30-33 din 10.02.2012, 
art. nr.100).

Astfel, cuantumul indemnizaţiilor acordate 
copiilor adoptaţi şi al celor aflaţi sub tutelă/cu-
ratelă se va majora cu 100 de lei, constituind 600 
de lei lunar pentru fiecare copil. Conform datelor 
Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami-
liei oferite de secţiile/direcţiile asistenţă socială 
şi protecţie a familiei, la 1 ianuarie 2011 în ţară 

erau înregistraţi 7157 copii orfani sau rămaşi fără 
ocrotire părintească asupra cărora a fost institu-
ită tutela/curatela şi 2512 copii adoptaţi de către 
cetăţeni care domiciliază permanent pe teritoriul 
Republicii Moldova.

De asemenea, începînd cu 1 ianuarie 2012, 
cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea pri-
mului copil va constitui, atît pentru persoanele 
asigurate, cît şi pentru persoanele neasigurate, 
2300 lei, iar pentru naşterea fiecărui copil urmă-
tor – 2600 lei. Pentru majorarea acestor indem-
nizaţii cu 300 lei, în bugetul de stat au fost plani-
ficate 9,0 mil. lei pentru persoanele neasigurate, 
iar în bugetul asigurărilor sociale de stat – 4,3 
mil. lei pentru persoanele asigurate.

Totodată, de la 1 ianuarie curent, compen-
saţia anuală pentru cheltuielile de deservire 
cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale 
aparatului locomotor s-a majorat cu 100 lei şi 
constituie 500 lei anual pentru fiecare benefici-

ar. În Legea bugetului de stat pe anul 2012 sînt 
planificate mijloace financiare suplimentare în 
cuantum de 765,0 mii lei pentru majorarea aces-
tei compensaţii. Conform datelor parvenite de la 
structurile teritoriale de asistenţă socială, în anul 
curent de compensaţie anuală pentru cheltuieli-
le de deservire cu transport vor beneficia circa 
7650 persoane cu dizabilităţi ale aparatului lo-
comotor. Compensaţiile respective sînt stabilite 
în baza listei perfectate de către secţiile/direcţiile 
asistenţă socială şi protecţie a familiei la locul de 
trai al beneficiarului şi achitate prin intermediul 
centrelor poştale raionale/municipale ale I.S. 
„Poşta Moldovei”. Cheltuielile legate de plata 
acestei compensaţii anuale pentru persoanele cu 
dizabilităţi ale aparatului locomotor, precum şi 
cheltuielile legate de distribuirea lor, sînt luate în 
calcul la stabilirea relaţiilor între bugetul de stat 
şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de 
nivelul al doilea şi bugetul mun. Bălţi.

prestaţii soCiale majorate înCepînd Cu 1 ianuarie 2012
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Actualitate

La împlinirea a 10 ani de la semnarea Planu-
lui internaţional de Acţiuni de la Madrid 

privind Îmbătrînirea din 2002 (MiPAA), autori-
tăţile europene dedică anul 2012 problemei îm-
bătrînirii active şi solidarităţii între generaţii. 
Prin aderarea la MiPAA, republica Moldova, 
alături de alte peste 150 de guverne din întreaga 
lume care au aderat la acest document, şi-a asu-
mat responsabilitatea de a întreprinde măsuri 
de soluţionare a problemelor ce ţin de îmbă-
trînirea populaţiei şi integrarea preocupărilor 
populaţiei vîrstnice în politicile naţionale.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Fami-
liei, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute 
de dna ministru Valentina Buliga la 28 februarie 
2012, a lansat activităţile incluse în Planul de acţi-
uni pentru marcarea Anului îmbătrînirii active şi 
al solidarităţii între generaţii.

Potrivit dnei ministru, pentru Republica Mol-
dova anul 2012 este anul provocărilor demogra-
fice. Aceasta semnifică întreprinderea mai multor 
acţiuni de stimulare a cetăţenilor şi a factorilor 
decizionali întru promovarea îmbătrînirii active 
şi o abordare deosebită a problemelor persoanelor 
în vîrstă.

Îmbătrînirea populaţiei în toate statele mem-
bre ale Uniunii Europene este o realitate evidentă. 
De aceea, obiectivele marcării Anului îmbătrînirii 
active şi al solidarităţii între generaţii sînt orienta-
te spre menţinerea vitalităţii oamenilor în vîrstă, 
respectarea demnităţii lor, consolidarea implicării 
acestora în societate, familie, asociaţii, politică şi 
consolidarea relaţiilor între generaţii.

Pentru atingerea acestor obiective societa-
tea trebuie sensibilizată asupra creşterii rapide a 
numărului populaţiei în vîrstă, prin promovarea 
unui mediu prietenos persoanelor în etate, care 
constituie un grup social tot mai numeros în po-
pulaţia ţării, pentru ca acestea să-şi menţină sănă-
tatea fizică şi mintală.

În esenţă, aceasta semnifică stimularea dia-
logului între părţile interesate şi coparticiparea 
cetăţenilor, a factorilor decizionali în abordarea 
pozitivă a imaginii celor mai în vîrstă şi prezen-
ţa opiniilor constructive în rezolvarea problemele 
lor.

În ţările europene numărul persoanelor cu 
vîrsta de peste 60 de ani creşte cu două milioane pe 
an. Din anul 1960 speranţa de viaţă a europenilor 
a crescut cu 8 ani, iar pentru următorii 40 de ani se 
estimează creşterea speranţei de viaţă cu încă cinci 

ani. Dacă în prezent raportul dintre persoanele ac-
tive pe piaţa muncii şi cele de 65 ani şi peste este de 
4 la 1, în 2060 acest raport va fi de 2 la 1.

Cheia de soluţionare a problemelor ce ţin de 
îmbătrînirea demografică constă în menţinerea 
persoanelor vîrstnice în activitate.

În situaţia creată toate sistemele de pensii din 
Europa s-au confruntat şi continuă să se confrun-
te cu evoluţia demografică îngrijorătoare datorită 
creşterii vîrstei populaţiei, afectînd în modul cel 
mai grav echilibrul dintre populaţia activă şi cea 
trecută de vîrsta de pensionare.

Populaţia Republicii Moldova deţine aceleaşi 
caracteristici de îmbătrînire. Faţă de cursul euro-
pean, unde acest proces a durat pe parcursul a mai 
multor secole, în ţara noastră ritmul proceselor de 
îmbătrînire este mult mai rapid.

La începutul anului 2011, în Moldova locuiau 
512,3 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi peste, din 
care mai mult de jumătate (60,5%) sînt femei. Fi-
ecare a patra persoană are vîrsta între 60-64 ani, 
iar 14,1% au mai mult de 80 ani. Coeficientul de 
îmbătrînire a populaţiei constituie 14,4%, care a 
înregistrat o dinamică stabilă de creştere în ulti-
mii 6 ani. Din anul 2005 speranţa de viaţă a popu-

laţiei a crescut cu 1,26 ani, inclusiv la femei – cu 
1,75 ani.

Din numărul total al persoanelor în etate 
două treimi locuiesc în mediul rural, iar procesul 
de îmbătrînire a populaţiei aici este mai avansat, 
deoarece persoanele cu vîrsta peste 60 ani repre-
zintă 15,2% din totalul populaţiei, faţă de 13,2% 
în mediul urban. Nivelul maximal critic al acestui 
indicator a fost depăşit în 11 raioane.

Conform calculelor de prognoză din anul 
2011 ale Departamentului pentru problemele 
economice şi sociale al ONU (UNDESA), în anul 
2025 în Republica Moldova persoanele cu vîrsta 
de 60 ani şi peste vor constitui 23,2%, iar în anul 
2050 numărul acestora va forma 33,8% din toată 
populaţia.

De asemenea, prognozele arată că în anul 
2025 speranţa de viaţă în ţara noastră poate atinge 
71,9 ani şi 76,5 ani către anul 2050.

Aceste cifre alarmante impun să fie întreprin-
se măsuri urgente de creştere a solidarităţii între 
generaţii şi a îmbătrînirii active a populaţiei ţării. 
Astfel, pentru anul curent, Ministerul Muncii, 
Protecţiei Sociale şi Familiei îşi propune să reali-
zeze mai multe acţiuni dedicate marcării Anului 
european al îmbătrînirii active şi solidarităţii între 
generaţii.

În acest scop, prin ordinul ministrului, a fost 
creat un grup intersectorial care va implemen-
ta mai multe acţiuni dedicate acestui eveniment. 
Persoanele în etate, în primul rînd, vor fi informa-
te despre modul de îmbătrînire activă prin impli-
carea lor în diverse acţiuni.

Presa va fi informată cu cele mai importante 
probleme ale îmbătrînirii prin abordarea anumi-
tor teme în cadrul întrunirii cu jurnaliştii, care va 
fi organizată în luna martie.

Împreună cu UNFPA, Fondul ONU pentru 
Populaţie, va fi editat şi difuzat un pliant privind 
oportunităţile îmbătrînirii active, iar cu autorităţile 
publice locale vor fi desfăşurate mai multe acţiuni 
de implicare a persoanelor în etate în viaţa comuni-
tăţilor, în special către 29 aprilie, cînd este marcată 
Ziua europeană a solidarităţii între generaţii.

Pe parcursul anului vom lansa un concurs de 
fotografii cu genericul „Vîrsta de aur”, care va fina-
liza cu o expoziţie ambulantă de fotografii artistice 
executate de amatori. Pentru copii vom desfăşura 
concursul de desene „Mi-s dragi buneii mei”.

Ca şi în anii precedenţi, persoanele în etate vor 
fi antrenate în mai multe acţiuni către Ziua Inter-
naţională a Familiei – 15 mai, cînd vom organiza 
Festivalul FAMILIA, precum şi către Ziua Interna-
ţională a Persoanelor Vîrstnice – 1 octombrie.

De asemenea, în acest an ne dorim desfăşu-
rarea Forumului ONG-urilor din Moldova care 
promovează şi susţin acţiuni de protecţie socială 
a persoanelor în etate întru lansarea discuţiilor 
privind oportunitatea de formare a Consiliului 
naţional al persoanelor în vîrstă, dezvoltarea reţe-
lei de centre multifuncţionale „Casă pentru toate 
generaţiile”, precum şi examinarea instituirii unei 
linii telefonice gratuite de consultare a acestei ca-
tegorii de cetăţeni.

Anul european încurajea-
ză şi sprijină eforturile statelor 
de a promova îmbătrînirea 
activă şi de a face mai mult 
pentru a mobiliza potenţialul 
segmentului de populaţie care 
se apropie de 60 de ani sau a 
depăşit această vîrstă. Princi-
palele obiective ale marcării 
Anului îmbătrînirii sînt ori-
entate la formarea premiselor 
pentru sensibilizarea societăţii 

privind problemele provocate 
de procesul de îmbătrînire a 
populaţiei.

Astfel, într-o societate 
în care numărul persoanelor 
vîrstnice este în creştere, pen-
tru a menţine solidaritatea şi 
cooperarea dintre generaţii 
îmbătrînirea activă este esen-
ţială. În plus, este stimulată 
şi crearea de posibilităţi mai 
bune care să le permită per-

soanelor în vîrstă să joace 
un rol activ pe piaţa muncii, 
deoarece îmbătrînirea acti-
vă le poate permite celor din 
generaţia „baby boom” şi per-
soanelor vîrstnice de mîine să 
rămînă în cîmpul muncii şi 
să-şi împărtăşească experienţa 
îndelungată, să joace în conti-
nuare un rol activ în societate 
şi să ducă o viaţă cît mai sănă-
toasă şi împlinită.

Cum va fi marCat în repuBliCa moldova anul european  
al îmBătrînirii aCtive Şi al solidarităţii între Generaţii
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Cercetarea calitativă a fost efectuată în baza in-
terviurilor individuale aprofundate cu factori de de-
cizie, medici de familie, reprezentanți ai ONG-urilor 
în domeniu, discuții în 36 focus-grupuri cu diferite 
categorii de participanți, realizate în regiunile econo-
mico-geografice Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia 
şi municipiul Chişinău.

Fenomenul generat de îmbătrînirea populaţi-
ei şi creşterea speranţei de viaţă va avea consecinţe 
multiple manifestate în micşorarea numărului de 
persoane economic active, creşterea numărului de 
pensionari şi a raportului de dependență a vîrstnici-
lor. De asemenea, se vor accentua problemele ce ţin 
de îngrijirea vîrstnicilor, în special a celor singuratici, 
satisfacerea nevoilor crescute ale acestora în servici-
ile sociale şi medicale ş.a. Viitoarele implicaţii eco-
nomice şi sociale ale îmbătrînirii demografice vor fi 
resimţite în mai multe domenii. Totodată, îmbătrîn-
irea populației urmează a fi privită şi ca o oportu-
nitate, valorificînd experienţa vîrstnicilor acumulată 
pe parcursul vieții, creînd condiții pentru înlăturarea 
tuturor obstacolelor ce duc la izolarea socială şi la 
discriminarea acestor persoane.

Rezultatele cercetării denotă că în conformitate 
cu caracteristicile sociodemografice, în perioada ani-
lor 2006-2010 numărul persoanelor de peste 50 de 
ani a crescut cu 176 de mii, sau de la 25% la 28%. Pe 
regiuni de dezvoltare, cea mai mare pondere se înre-
gistrează în zona de Nord a țării (32%), o situație mai 
bună fiind în mun. Chişinău (26%), în Centru (27%) 
şi Sud (28%). Dacă lucrurile continuă în acest ritm, 
pînă în anul 2050 persoanele în vîrstă de pensionare 
vor constitui peste 30 la sută din populația țării noas-
tre1, avertizează demografii care au calculat evoluția 
populației Republicii Moldova pentru următorii 40 
de ani.

Starea familială a persoanelor incluse în eşantion 
diferă esenţial în funcție de sex şi vîrstă, mai puţin de 
mediul de trai. Sînt căsătoriţi 64% dintre persoanele 
în vîrstă: 81% bărbaţi şi 51% femei, văduvi sînt 12% 
bărbaţi şi 40% femei. Pe măsura îmbătrînirii ponde-
rea persoanelor văduvite este în creştere. La vîrsta 
de 70-74 ani şi 75 ani şi peste sînt văduvi 21,4% şi, 
respectiv, 40% dintre bărbaţi, iar la femeile de aceeaşi 
vîrstă sînt văduve 61,2% şi, respectiv, 78,1%.

Potrivit datelor statistice, 60,4% din totalul gos-
podăriilor cu persoane vîrstnice din țară (811.330 

1 Conform calculelor cu privire la evoluția proiectată a 
populației Republicii Moldova pînă în anul 2050 (Gagauz O., 
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM).

gospodării) sînt formate dintr-o singură persoană 
în vîrstă sau cuplu familial în vîrstă. Asemenea per-
soane, în special la vîrste înaintate, sînt expuse mai 
multor riscuri şi necesită o atenție sporită.

Vîrstnicii în cîmpul muncii și pensionarii. În Re-
publica Moldova îmbătrînirea demografică, proce-
sele intense ale migrației externe creează dificultăți 
pentru acumularea fondurilor sociale şi asigurarea 
sustenabilității sistemului de pensionare axat pe 
principiul solidarității generațiilor. Ocuparea persoa-
nelor în vîrstă ar fi o oportunitate pentru creşterea 
nivelului lor de bunăstrare şi reducerea presiunii asu-
pra fondurilor sociale. Ponderea populaţiei economic 
active în vîrstă de 50 ani şi peste în totalul populației 
de aceeaşi vîrstă din 2000 pînă în 2010 s-a micşorat 
cu 10%, pe cînd ponderea persoanelor inactive s-a 

majorat cu 10%. Nu mai puțin relevant este faptul că 
în ultimii ani a crescut semnificativ, de la 3,8 mii în 
2000 la 36,2 mii în 2010 numărul persoanelor de 50 
ani şi peste care sînt plecați peste hotare la muncă sau 
la familie. Cu toate că populaţia ocupată în vîrstă de 
peste 50 ani este în creştere, rata de ocupare a acesteia 
se află în descreştere. Persoanele în vîrstă sînt ocupa-
te preponderent în sectorul agrar. Oportunitățile de 
angajare a vîrstnicilor potrivit studiilor deținute sînt 
limitate, iar aptitudinile antreprenoriale nu sînt dez-
voltate, fapt ce reduce din posibilitățile vîrstnicilor de 
obţinere a veniturilor adiționale. Datele cercetării, de 
asemenea, demonstrează că menținerea persoane-
lor mai în vârstă de 50 de ani în cîmpul muncii, în 
special în cazul reformării sistemului de pensionare, 
necesită crearea condițiilor de-facto, ceea cear stimula 
angajarea acestor persoane în cîmpul muncii.

Studiu

La 26 ianuarie 2012, unFPA, Fondul onu pen-
tru Populaţie, şi Departamentul Afaceri socia-

le, Cartierul General unDesA, în parteneriat cu 
Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare 
(CnPD), Ministerul Muncii, Protecţiei sociale şi 
Familiei, au lansat studiul privind îmbătrînirea 
populaţiei în republica Moldova.

Datorită complexităţii fenomenului de îmbătrîni-
re a populaţiei, care constituie o provocare majoră pen-
tru persoanele în vîrstă, societate în ansamblu, dar şi 
pentru Guvern, este necesară investigarea situaţiei bă-
trînilor şi obţinerea unor informaţii obiective privind 
starea şi nevoile vîrstnicilor în dependenţă de statutul 
familial, ocuparea, nivelul de bunăstare, starea sănătă-
ţii, accesul la serviciile medicale şi sociale, dar şi po-
sibilităţile de ocupare şi incluziune socială a acestora. 
Anume pentru cunoaşterea şi estimarea mai profundă 
a interdependenţelor factorilor de influenţă demogra-
fică, socială şi economică în Republica Moldova a fost 
efectuat Studiul privind Îmbătrînirea Populației.

La lansarea studiului au participat dna Valen-
tina Buliga, ministrul Muncii, Protecției Şociale şi 
Familiei, vicepreşedinte al Comisiei naționale pen-
tru propulație şi dezvoltare, dl Gheorghe Țurcanu, 
viceministru al Sănătății, membru al CNPD, 
reprezentanți ai autorităților publice centrale şi lo-
cale, inclusiv preşedinți de raioane, ai organizațiilor 
internaționale, patronatului, sindicatelor, mediului 
academic, ONG-urilor şi mass media.

Scopul studiului: determinarea particularităţi-
lor procesului de îmbătrînire în Republica Moldova 
şi fixarea cadrului de intervenţie comprehensivă în 
acest domeniu, incluzînd legătura dintre îmbătrînire 
şi dezvoltarea economică şi socială a ţării. Studiul a 
fost realizat de un grup de experţi naţionali în peri-
oada februarie-decembrie 2011 la solicitarea CNPD 
şi Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
cu suportul Departamentului ONU pentru Afaceri 
Economice şi Sociale (UNDESA) şi Fondului ONU 
pentru Populaţie (UNFPA) şi Banca Mondială.

Obiectul cercetării: persoanele în vîrstă de 50 
de ani şi peste (înainte şi după vîrsta de pensionare), 
repartizate pe grupe de vîrstă din cinci în cinci ani, 
diferențiate pe medii, pe sexe şi pe zone statistice. 
Cercetarea a vizat monitorizarea situaţiei bătrînilor 
din R. Moldova şi obţinerea unor date obiective pri-
vind starea şi nevoile persoanelor în etate.

Metodologie. Pentru realizarea obiectivelor ge-
nerale şi specifice ale cercetării a fost adaptată me-
todologia elaborată de UNDESA prin utilizarea re-
zultatelor din cercetarea cantitativă şi calitativă, care 
permit o analiză complexă şi multilaterală a situației 
şi necesităților specifice ale vîrstnicilor.

Cercetarea cantitativă a fost efectuată în baza 
datelor Biroului Național de Statistică în dinami-
că pe 5 sau 10 ani, reprezentative după sexe, medii 
de reşedință şi regiuni economico-geografice. De 
asemenea, au fost analizate datele registrelor admi-
nistrative (Casa Națională pentru Asigurări Sociale, 
Registrul de Stat al Populației, Agenția Națională 
pentru Ocuparea Forței de Muncă) şi datele cerce-
tărilor internaționale în domeniu (la nivel național) 
din ultimii 5 ani.

olga PoALeLunGi, cercetător,
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM

studiul privind îmBătrînirea în repuBliCa moldova: îmBătrînirea demoGrafiCă 
devine una dintre Cele mai strinGente proBleme Şi în ţara noastră

Șomeri în vîrstă de 50 de ani și peste, pe sexe, mii persoane
Indicatori 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
total şomeri, dintre care 140,1 117,7 109,9 117,1 116,5 103,7 99,9 66,7 51,7 81,0 92,0
bărbați 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
Șomeri în vîrstă de 50-64 
ani, total 13,1 12,0 10,5 13,4 14,7 15,0 14,2 9,5 7,8 12,1 13,5

bărbați 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 vîrstă de 50-64 ani față 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
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Studiu

Persoanele în vîrstă și familia. Rolul familiei ră-
mîne a fi unul important în susținerea vîrstnicilor. 
Familia acordă ajutor în caz de boală, menaj, asistență 
materială. Cu toate acestea, în cadrul cercetării se 
atestă reducerea rolului familiei şi distanțarea de la 
tradițiile şi valorile unei familii de tip tradițional-
patriarhal, slăbirea relațiilor inter-generaționale. 
Potrivit cercetării sociologice, circa 70,8% dintre 
respondenți atribuie responsabilitatea principală 
pentru îngrijirea bătrînilor statului, 11,8% – primă-
riei şi doar 13,8% – copiilor şi familiei. Această ati-
tudine este mai pronunțată în municipiul Chişinău 
(84,4%) şi în mediul urban (71,9%), față de mediul 
rural (65,6%).

Sănătatea și accesul la serviciile medicale au fost 
cercetate prin prisma autoaprecierii stării de sănăta-
te, existența bolilor cronice şi a invalidității, utilizarea 
preparatelor medicale, accesul la serviciile medicale 
şi existența limitărilor funcționale, cauzate de starea 
sănătății şi necesitatea în asistență. Cercetarea a de-
monstrat că, deşi în ultimul deceniu a crescut pon-
derea persoanelor care consideră că sănătatea este 
bună (de la 10,1% în 2000 la 11,4% în 2010) şi s-a 
redus semnificativ, de la 47,6% la, respectiv, 29,6%, 
ponderea persoanelor care califică starea sănătății ca 
fiind rea sau foarte rea, modul de apreciere a sănătății 
variază în funcție de sexe, medii şi de grupa de vîrstă. 
Astfel, cota populației care consideră că are sănătate 
bună sau foarte bună în mediul urban (14,8%) este 
mai mare decît în mediul rural (12,3%) şi invers, 
cota populației care consideră că are sănătatea rea 
sau foarte rea este mai mare în mediul rural (31,3%) 
decît în cel urban (24,4%). Este în continuă creştere 
numărul persoanelor cărora le-a fost determinat un 
grad de invaliditate (de la 93 mii la 127 mii), precum 
şi a persoanelor afectate de maladii cronice, creşterea 
fiind diferențiată în dependență de tipul maladiei, 
sex, vîrstă, mediu de trai. Odată cu avansarea în vîr-
stă, se atestă şi creşterea raportului de dependență de 
ajutorul acordat din partea altor persoane pentru a 
primi hrana, a se îmbrăca, a face baie etc. Dacă în 
grupul de vîrstă de 60 ani şi peste această necesitate 
a fost menționată doar de 2,5%, în grupul de vîrstă 
de 75 ani şi peste cota a crescut pînă la 22%. Femeile 
au mai multă necesitate decît bărbații în asistență din 
partea altei persoane, în special în grupa de vîrstă de 
75 ani şi peste.

Accesul la bunuri. Pe parcursul ultimilor cinci 
ani a crescut accesul persoanelor în vîrstă la bunuri 
necesare pentru socializare (TV), pentru asigurarea 
minimumului necesar în menajul gospodăriei casni-
ce (frigider, maşină de spălat, aspirator) etc. Cu toate 
acestea, gospodăriile cu vîrstnici sînt limitate în bu-
nurile care facilitează menajul: mai mult de jumătate 
din ele nu dispun de aspirator, peste 40% nu au maşi-
nă de spălat rufe, frigider nu au circa 17% din gospo-
dării. Este redus accesul la mijloace de transport pro-
prii: circa 15% din gospodăriile cu vîrstnici dispun 
de autoturisme, doar 1% deţin o bicicletă, iar 2% – o 
motocicletă. Accesul la bunuri în gospodărie este cu 
atît mai redus cu cît este mai înaintată vîrsta capului 

gospodăriei casnice. 
De asemenea, se ates-
tă discrepanțe semni-
ficative în funcție de 
medii şi zone statisti-
ce, mai puțin asigurați 
fiind bătrînii din me-
diul rural şi din zone-
le Nord şi Centru.

Alte bunuri 
deținute de vîrstnici, 
cum ar fi animalele 
domestice, păsări-
le sau terenurile de 
pămînt, pot servi în 
calitate de sursă supli-
mentară de venit pentru persoanele în vârstă. Toto-
dată, datele relevă reducerea numărului gospodării-
lor cu vîrstici care dețin animale sau păsări. În special 
s-a redus numărul gospodăriilor care dețin porcine şi 
vite mari cornute.

Veniturile și cheltuielile gospodăriilor cu vîrstnici. 
Un factor important care determină calitatea vieţii 
persoanelor în vîrstă reprezintă nivelul venituri-
lor acestora. Se atestă o diferențiere a veniturilor în 
funcție de grupa de vîrstă, de sexe, starea de sănăta-
te, condiţiile de locuit, tipul gospodăriei, precum şi 
de mediul de trai. În pofida faptului că, pe parcursul 
ultimilor ani, veniturile anuale disponibile nomina-
le ale gospodăriilor cu vîrstnici au fost în creştere 
(datorită indexărilor pensiilor, creşterilor salariale şi 
remitenţelor), ele rămîn a fi mai mici decît în gospo-
dăriile fără vîrstnici. Dacă în anul 2006 diferența din-
tre veniturile gospodăriilor cu vîrstnici faţă de cele 
fără vîrstnici a constituit 4,9%, atunci în anul 2009 
ea constituia deja 7,3%, iar în 2010 – 6,9%. Există 
diferențe semnificative ale veniturilor pe medii de 
reşedință, în mediul rural fiind cu 26,8% mai mici 
decît în cele din mediul urban şi cu 12,6% mai mici 
decît media pe țară. Structura veniturilor persoanelor 
în vîrstă de 50 de ani şi peste indică drept cele mai 
importante surse veniturile provenite din activitatea 
salarială (37,7%), prestațiile sociale (30,6%), transfe-
rurile din afara ţării (12,1%) şi veniturile din activi-
tatea individual-agricolă (11,5%). Pentru persoanele 
care deja au atins vîrsta de pensionare sursele prima-
re de venit devin pensiile (76,8%) şi veniturile din ac-
tivitatea din sectorul agrar (18,6%). În acest context, 
este importantă mărimea pensiilor, care în ultimii 
zece ani a arătat o dinamică pozitivă. Astfel, numărul 
persoanelor în vîrstă care primesc o pensie mai mică 
de 500 de lei (indiferent de tipul pensiei stabilite) s-a 
redus esențial şi a crescut ponderea persoanelor care 
primesc o pensie mai mare de 750 de lei. Cu toate 
acestea, 48% dintre pensionarii în vîrstă de 50 de ani 
şi peste primesc o pensie mai mică de 750 lei lunar.

Cheltuielile de consum ale gospodăriilor cu per-
soane în etate depăşesc permanent veniturile dispo-
nibile ale acestora, fiind în anul 2010 cu 14% mai 
mult decît în 2009 şi cu 45,5% faţă de anul 2006. În 
mare parte, creşterea cheltuielilor este determinată 

de majorarea costuri-
lor pentru produsele 
alimentare şi serviciile 
comunale, care depind 
de majorarea preţuri-
lor pentru produsele 
energetice, importate 
de Moldova. Compara-
tiv cu gospodăriile fără 
vîrstnici, cheltuielile de 
consum ale gospodării-
lor cu vîrstnici continuă 
să fie mai mici, diferen-
ţierea aprofundîndu-se 
anual, fiind mai mici cu 
9,6% în 2006 şi 14% în 

anul 2010, ceea ce confirmă deficitul cronic de resur-
se băneşti al persoanelor în vîrstă.

În mediul rural cheltuielile de consum sînt cu 
13,6% mai reduse decît media pe țară şi cu 28,6% mai 
mici decît cele din mediul urban. O mare parte din 
venit se utilizează pentru nevoile vitale ale bătrînilor, 
cum ar fi procurarea produselor alimentare (43,3%), 
întreţinerea locuinţei (18,3%), mai puțin pentru 
procurarea îmbrăcămintei şi încălţămintei (9,3%) şi 
menţinerea sănătăţii (8,1%).

În dinamică pe cinci ani se observă o reducere 
a ponderii cheltuielilor pentru produsele alimentare 
în favoarea cheltuielilor pentru întreținerea locuinței 
şi a serviciilor de sănătate, ce este cauzat de ritmul 
galopant al creşterii tarifelor la cele mai importante 
servicii. La cercetarea autoaprecierii nivelului de trai 
persoanele în vîrstă au indicat drept cele mai impor-
tante costurile pentru întreţinerea locuinţei și procura-
rea produselor alimentare. Pentru 86% de gospodării 
cu vîrstnici cea mai principală problemă o constituie 
achitarea agentului termic, iar 40% din gospodării 
declară că întîlnesc dificultăţi în procurarea produ-
selor alimentare necesare. Prin urmare, posibilitatea 
persoanelor în etate de a procura bunuri noi este 
foarte redusă şi depinde mult de numărul de membri 
din cadrul gospodăriei respective.

Cercetătorii au constatat că odată cu înaintarea 
în vîrstă, creşte sărăcia persoanelor de 50 ani şi peste 
şi se reduce accesul la bunuri. Sub pragul absolut al 
sărăciei în anul 2010 trăiau 23,1% dintre gospodăriile 
cu vîrstnici, comparativ cu 21,3% dintre gospodăriile 
fără vîrstnici. Circa 14% din vîrstnicii din oraşe se 
află sub pragul sărăciei absolute, în sate – 29%, sără-
cia aprofundîndu-se odată cu pensionarea şi înain-
tarea în vîrstă, cele mai afectate fiind persoanele în 
vîrstă de 75 ani şi peste (37,7% sub pragul absolut 
în 2010). Cea mai înaltă incidenţă a sărăciei în rîn-
dul vîrstnicilor în 2010 se înregistra în zona Centru 
– 27,4%, fiind urmată de Sud cu 26,1%, iar printre 
vîrstnicii de 75 ani şi peste – Nord (42,7%), Centru 
(40,%) şi Sud (39%). În Chişinău sărăcia este stabilă 
pentru toate grupurile de vîrstă – 10%.

În contextul celor relatate, devine imperativă 
necesitatea intervenţiilor legislative, corelarea mai 
multor politici sectoriale cu procesele de îmbătrînire 
a populației, asigurarea activității coordonate la toate 
nivelurile autorităţilor publice (centrale, raionale şi 
locale). Este necesară promovarea unor soluţii ino-
vatoare în raport cu provocările de ordin economic 
şi social cu care se confruntă populaţia în curs de 
îmbătrînire.

Concluziile şi recomandările Studiului vor servi 
în calitate de suport pentru identificarea şi ajustarea 
politicilor necesare ce țin de îmbătrînire în cadrul re-
alizării Programului naţional în domeniul securității 
demografice şi a Ghidului de parcurs privind îmbă-
trînirea populației.

Studiul privind îmbătrînirea populației în Re-
publica Moldova va fi prezentat în limbile română 
şi rusă autorităților publice centrale şi locale pentru 
utilizare plenară în elaborarea, implementarea şi mo-
nitorizarea politicilor în domeniu.

Evoluția mărimii pensiei, în %

Sărăcia vîrstnicilor
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prognoze demografice

Între anii 1998-2011 populaţia republicii Moldova 
a scăzut cu 95,2 mii de locuitori. evoluţia descen-

dentă putea fi prevăzută, deoarece mişcarea natura-
lă şi migratorie după anul 1990 a demonstrat stabil 
instalarea unui declin demografic. În acest context, 
o viziune prospectivă este foarte importantă atît din 
punctul de vedere al cunoaşterii tendinţelor viitoare, 
cît şi pentru elaborarea programelor şi strategiilor 
de dezvoltare economică şi socială. Din aceste con-
siderente, prognoza demografică este un instrument 
indispensabil în planificarea activităţilor în diferire 
ramuri: economie, educaţie, ocrotirea sănătăţii, pro-
tecţia socială etc. Aceasta deşi, în contextul socioe-
conomic actual, în special al migraţiei de muncă 
masive, este foarte dificil de a elabora o prognoză 
demografică cu probabilitatea înaltă de realizare, 
bazată pe ipoteze dintre cele mai realiste.

Prognozele demografice reprezintă determina-
rea numărului populaţiei prin calcule, plecînd de 
la structura pe sexe şi vîrste la un moment dat şi 
emiţînd ipoteze asupra evoluţiei probabile a celor trei 
componente care modifică în timp numărul şi struc-
tura populaţiei: mortalitate, natalitate şi migraţie. 
Prognoza demografică este acea variantă a proiectă-
rilor demografice care are cea mai mare probabilitate 
de a se realiza.

În cadrul Institutului Integrare Europeană şi 
Ştiinţe Politice al AŞM prima serie a prognozei de-
mografice elaborată conform abordărilor metodolo-
gice contemporane a fost realizată în anul 2009, fiind 
prezentată în numărul 1 din 2010 al Buletinului. Re-
ieşind din practica internaţională de revizuire perio-
dică a prognozelor demografice, s-a elaborat o nouă 
serie a prognozei demografice, revizuind ipotezele 
iniţiale cu privire la evoluţia populaţiei. Deocamdată, 
nu este posibilă elaborarea celor trei scenarii pentru 
populaţia de tip deschis, ţinînd cont de lipsa unor 
date complete cu privire la procesele migraţionale. 
La formularea ipotezelor au servit caracteristicile po-
trivit cărora factorii care au determinat evoluţiile tre-
cute şi actuale vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens.

iPotezeLe ÎnAintAte
scenariul i – „reper”, natalitatea şi mortalitatea 

vor avea valori constante în perioada prognozată, 
egale cu valorile înregistrate în anul 2010 (natalitatea 
– 11,4 născuţi-vii la 1000 locuitori şi mortalitatea – 
12,3 decedaţi la 1000 locuitori).

scenariul ii – mediu, natalitatea va creşte mo-
derat (pînă la 1,8 copii per femeie de vîrstă fertilă în 

anul 2050), mortalitatea se va reduce şi speranţa de 
viaţă la naştere va creşte (la bărbaţi pînă la 68,8 de 
ani, la femei pînă la 77,3 de ani).

scenariul iii – înalt, rata totală de fertilitate va 
creşte pînă la 2,1 în anul 2050, mortalitatea va scădea 
substanţial şi speranţa de viaţă la naştere va creşte (la 
bărbaţi pînă la 75 de ani, la femei pînă la 85 de ani).

rezuLtAteLe ProieCtării
În perioada de calcul, numărul populaţiei Repu-

blicii Moldova va fi în scădere continuă, chiar dacă 
rata fertilităţii va fi în creştere. Conform scenariului 
I, efectivul populaţiei ţării poate să se micşoreze cu 
circa 900 mii de locuitori, constituind la sfîrşitul pe-
rioadei de proiecţie 2644,6 mii de locuitori (scenariul 
II – 2996,6 mii, scenariul III – 3383,8 mii). Scăderea 
esenţială a numărului populaţiei se va înregistra, în 
special, după anul 2025.

Reducerea numărului de femei de vîrstă fertilă 
va determina evoluţia ratei natalităţii şi numărului 
de copii născuţi în perioada de prognozare. Conform 
scenariului I, după anul 2016 va începe reducerea 
drastică a natalităţii, ceea ce va determina dinamica 
efectivului populaţiei în vîrstă de pînă la un an. Dacă 
în anul 2011 sînt circa 40 mii de copii de pînă la un 
an, în anul 2050 numărul lor va fi mai mic de 19 mii.

Scăderea natalităţii va determina reducerea sem-
nificativă a contingentului de elevi. Cea mai mare 
scădere se va înregistra în perioada apropiată, pînă 
în anul 2015 (cu 57,7 mii mai puţin), dat fiind faptul 
că în această vîrstă intră generaţiile puţin numeroase 
născute după anul 2000. Către anul 2050, conform 
scenariului I, efectivul acestui contingent poate să se 
reducă pînă la 305,5 mii persoane, ceea ce va fi cu 
47% mai puţin comparativ cu anul 2012. Creşterea 
natalităţii poate diminua dinamica negativă a aces-
tui contingent de populaţie, asigurînd majorarea lui 
după anul 2045 (scenariul – III).

Prognoza demografică demonstrează reducerea 
semnificativă a efectivului populaţiei în vîrstă aptă 
de muncă. Doar prin creşterea speranţei de viaţă şi 
a natalităţii se poate micşora dimensiunile reducerii 
acestui contingent (scenariile II şi III).

În vîrsta de pensionare vor intra generaţiile nu-
meroase, ceea ce va determina creşterea continuă a 
acestui contingent de populaţie. O creştere semnifi-
cativă se va înregistra în următorii trei anii (cu circa 
40 mii persoane), rata anuală de creştere constituind 
2-2,6%. După anul 2025 creşterea efectivului de pen-
sionari se va stopa, din cauza că această vîrstă vor 
atinge generaţiile mai puţin numeroase născute în 
anii 1965-1975, iar după anul 2035 tendinţa de creş-
tere se va restabili.

ConCLuzii:
Prognoza demografică elaborată demonstrează 

o serie de fenomene demografice negative care vor 
afecta evoluţia populaţiei Republicii Moldova în ur-
mătorii 40 de ani. Cele mai importante sînt: scăderea 
continuă a numărului populaţiei, reducerea ponderii 
populaţiei tinere şi îmbătrînirea demografică.

Doar creşterea natalităţii poate diminua efectele ne-
gative ale structurii pe vîrste a populaţiei şi, pe ter-
men foarte lung, poate stopa declinul demografic.

Varianta cea mai realistă care, după părerea 
noastră, se va realiza este scenariul II – mediu. Aceas-
ta porneşte de la ipoteza unei creşteri moderate a 
valorilor celor două componente. Rata totală de fer-
tilitate va cunoaşte o creştere lentă în urma restruc-
turării modelului de natalitate (amînarea naşterilor 
spre vîrste mai mature), proces care poate dura cîteva 
decenii. De asemenea, este de aşteptat că se va ma-
jora treptat speranţa de viaţă la naştere. Astfel, con-
form scenariului mediu, este posibilă o atenuare a 
dimensiunilor reducerii populaţiei, însă ameliorarea 
indicatorilor natalităţii şi mortalităţii nu va conduce 
în mod automat la dispariţia proceselor demografice 
negative.

Scenariu III – înalt demonstrează profunzimea 
deteriorării structurii populaţiei pe vîrste în urma 
reculului brusc al natalităţii în ultimele două decenii. 
Chiar şi creşterea fertilităţii pînă la 2,1 copii per femeie 
de vîrstă fertilă nu poate asigura stabilizarea număru-
lui populaţiei în perioada pînă în anul 2050. Totodată, 
doar creşterea natalităţii poate diminua efectele nega-
tive ale structurii pe vîrste a populaţiei şi, pe termen 
foarte lung, poate stopa declinul demografic.

deClinul demoGrafiC al repuBliCii moldova:  
Ce perspeCtive avem?

olga GAGAuz, dr.în sociologie,
şef sector demografie, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM

Dinamica numărului populaţiei

Numărul populaţiei în vîrstă pînă la un an, 
2012-2050

Dinamica contingentului  
de elevi (7-19 ani)

Dinamica numărului populației  
în vîrstă de 60+ ani
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Naşterea este unul din evenimentele de bază 
ale cadrului demografic ce oferă continuitate speci-
ei umane, fiecărei naţiuni în parte, dar şi fiecăruia 
dintre indivizii societăţii, o condiţie a sensului vieţii 
fiecăruia dintre noi, a continuităţii neamului. Naşte-
rea este un eveniment ce ne marchează individual, 
ne marchează întreaga rudenie, dar, în egală măsu-
ră, se reflectă asupra modului de organizare a vieţii 
familiale şi a timpului. Astfel, naşterea asigură cre-
area generaţiilor, circuitul acestora, continuitate şi 
modul în care se reproduce fiecare generaţie ce trece 
prin vîrsta de reproducere şi perioada de procreare. 
Conştient şi mai puţin conştient, are loc planificarea 
naşterii de către fiecare individ, o formă nouă în ra-
port cu cei care sînt în vîrsta de reproducere. De fapt, 
standardele de reproducere individuale, planificate 
rar sau foarte rar sînt realizate nu tocmai cum au fost 
ele trasate iniţial. De ce se întîmplă aşa? Pe parcur-
sul vieţii modificările sînt generate, pe de o parte, de 
succesele sau insuccesele personale, ale familiei sau 
ale unuia dintre membrii familiei, iar pe de altă par-
te, de problemele socioeconomice ale vieţii la care se 
adaugă şi cele de ordin demografic, ca riscuri ce pe-
riclitează fenomenul reproducerii umane, în general, 
şi individuale, în particular.

În ultimii 30 de ani naşterile s-au redus 
drastic în Republica Moldova, de la 87 mii 
în medie în anii 80 ai secolului al XX-lea la 
circa 40 mii în prezent. În cadrul demogra-
fic al ţării mai frecvente sînt decesele decît 
naşterile, ceea ce ridică semne critice de 
întrebare pentru perspectivă. Fiziologic, o 
femeie poate aduce pînă la 20 de naşteri vii, 
în realitate în Republica Moldova patru fe-
mei din zece aduc pe lume un copil şi doar 
una – doi copii1. La aceasta se asociază şi 
faptul că prevalează familiile cu standarde 
de reproducere minime stabilite. În oraşe 
familiile doresc să aibă doar un copil sau 
nici unul, doi copii doresc să aibă doar cei 
care provin din mediul rural. Generaţiile 
mai noi, care au crescut fiind singurii copii 
în familie, doresc să aibă doi copii şi mo-
tivează prin faptul că nu doresc ca copiii 
lor să fie singuri, aşa cum au fost ei. Aceste 
stereotipuri reproductive însă sînt caracte-
ristice doar pentru o parte din persoanele de vîrstă 
fertilă, considerînd a fi nereal preluarea unui com-
portament reproductiv similar de către toate gene-
raţiile respective.

Naşterea trebuie privită atît prin prisma standar-
delor vieţii familiale determinate de membrii fami-
liei, de stabilitatea acesteia şi de priorităţile fiecărei 
persoane, cît şi de pe poziţiile cuplului. Factorul eco-
nomic este cel care a avut cele mai profunde presiuni 
asupra natalităţii în Republica Moldova. Generaţiile 
actuale care sînt în vîrstă de reproducere acceptă naş-
terea copiilor doar în condiţiile cînd există siguranţa 
şi stabilitatea necesară, ceea ce le deosebeşte radical 
de cele anterioare. Se poate afirma şi că nu toate fa-
miliile se formează cu intenţia de a da naştere copii-
lor, avînd la bază mai mult alte condiţionări. Anume 

1  Rata totală de fertilitate (RTF) în Republica Moldova este 
de 1,3 copii născuţi de o femeie pe parcursul vieţii sale fer-
tile.

acest motiv a condus la reducerea natalităţii după 
anul 1990. La cele menţionate, se adaugă şi efectele 
negative ale emigrării, amplificate de lipsa unuia din-
tre soţi perioade îndelungate de timp. Pentru unele 
categorii de familii copiii sînt scumpi, iar pentru al-
tele ei sînt cu adevărat un lux, deoarece familia rămî-
ne, practic, cu toate grijile, implicaţia statului fiind 
modestă.

În societatea moldovenească tradiţional naşteri-
le se produceau în cadrul familiei. Trecerea de la pe-
rioada agricolă la cea industrială de dezvoltare a mo-
dificat comportamentul de reproducere a familiilor şi 
necesitatea lor de a avea copii. În perioada agricolă de 
dezvoltare copiii erau consideraţi ca forţă de muncă 
şi de supravieţuire, totodată fiind ajutor în îngrijirea 
şi educarea celor mai mici. În perioada industrială 
situa ţia s-a modificat radical. În afară de aceasta creş-
terea gradului de autonomie a membrilor familiei a 
generat tendinţe noi, cum ar fi amînarea şi reducerea 
numărului de naşteri. În prezent naşterea a devenit 
un eveniment care se produce mai rar în familie, tot 
mai des în familii incomplete sau, în general, în afara 
familiei. Dacă în anul 1980 în afara căsătoriei s-au 
născut 7,4% din numărul total al copiilor născuţi, în 
2010 – deja 22,4%, sau fiecare al 4-5-lea copil. Cel 

mai mare număr de astfel de naşteri se înregistrează 
în spaţiul rural, acolo unde tradiţiile au fost şi sînt 
mai dure şi mai severe. Ne întrebăm cum este posibil 
această inversare în etapa ce o parcurgem?

După standardele naţionale, în trecut naşterea 
copiilor se producea neapărat după o căsătorie lega-
lă. Acum fie că conceperea copilului are loc pînă la 
oficializarea căsătoriei, fie că este amînată pentru o 
perioadă mai tîrzie a vieţii familiale. Ambele extreme 
au redus numărul naşterilor, deoarece în cazul neîn-
registrării căsătoriei nu există siguranţa că familia va 
fi durabilă (reală şi de lungă durată), iar în al doilea 
caz avem certitudinea că în asemenea familii se va 
produce doar o naştere.

De asemenea, este important să menţionăm ca 
naşterea s-a divizat la poluri diferite de vîrstă: fie că 
are loc la vîrste foarte tinere, ceea ce comportă anu-
mite riscuri pentru viaţa şi sănătatea mamei şi copilu-
lui, fie că are loc la o vîrstă critică pentru viaţa mamei 

şi viaţa de perspectivă a copilului. În afară de aceasta, 
chiar dacă avem o creştere a numărului de familii în 
cadrul demografic al ţării, familiile capabile să nască 
copii sînt foarte puţine. Unele familii sînt peste vîrsta 
de reproducere, altele sînt în vîrstă de reproducere, 
dar sterile. Numărul persoanelor cu incapacitate de 
reproducere (sterile) este în creştere alertă. Avorturi-
le şi bolile congenitale, sterilitatea sub diferite forme 
(temporară sau definitivă, înnăscută sau căpătată pe 
parcursul vieţii) periclitează dur şi profund naşterea 
copiilor. În conformitate cu datele statistice oficia-
le, 18% din populaţia în vîrstă reproductivă nu are 
această capacitate, deci şi cuplurile sînt afectate de 
sterilitate.

Un alt fenomen nou care se conturează din anii 
1990 este creşterea vîrstei de intrare în căsătorie şi, 
în consecinţă, posibilitatea de a avea copii este mai 
mică. În ultimele două decenii la acest fenomen se 
adaugă şi creşterea simţitoare a diferenţei de vîrstă 
între partenerii familiali, în care numărul copiilor ori 
este foarte mic, ori în general nu ne putem aştepta la 
naşteri în aceste familii.

Pentru a omite presiunile şi riscurile demografi-
ce, altfel spus, pentru dezvoltarea durabilă a ţării, ar 
trebui să se producă anual 70-80 mii de naşteri, adică 

dublu în raport cu numărul de naşteri care se 
înregistrează în prezent. Se ştie că pentru în-
locuirea generaţiilor, fiecare femeie trebuie să 
dea naştere cel puţin la 2,1 copii, însă pentru 
a ajunge la acest nivel posibilităţile reale sînt 
modeste. Numărul de persoane în generaţiile 
de pînă la 30 de ani este mic, iar din această 
structură pe vîrste reiese că naşteri vor fi mai 
puţine. La aceasta se adaugă că fiecare familie 
doreşte să aibă numai un copil, mai ales dacă 
facem referinţă la datele statistice, aproape 50 
la sută din familii au un singur copil.

Planificarea familiei este un fenomen ire-
versibil pentru generaţiile în vîrstă de repro-
ducere demografică. Sîntem la etapa cînd în 
vîrsta de reproducere mai avem femei care şi-
au pierdut fertilitatea de pe urma unui avort. 
Este greu de imaginat, însă în ţara noastră 
prima naştere a generaţiilor tinere a devenit 
un produs al planificării familiale. Tradiţi-
onal, dorinţa de a avea copii era firească, ca 

urmare a căsătoriei oficializate, planificarea era o mai 
mult excepţie, decît o regulă2.

Numărul naşterilor poate fi dublat prin politici, 
dar practica internaţională demonstrează rezultate 
modeste de a influenţa familiile în stabilirea stan-
dardelor de reproducere a cîte doi copii în fiecare fa-
milie. Ţinta creşterii natalităţii trebuie să fie familia, 
stabilitatea acesteia, iar în calitate de categorie – po-
pulaţia cu nivel mediu de trai, pentru care suportul 
economic la naştere trebuie să fie consistent, fiind 
strict delimitat care este interesul cuplului familial 
şi unde începe interesul statului pentru persoanele 
ce au adus dividende demografice. Anume acest ele-
ment lipseşte deocamdată cu desăvîşire în politicile 
din domeniu, dar este foarte util în viziunea specia-
liştilor şi din perspectiva modificării tendinţelor de 
reproducere şi conturării unui spectru de tipuri de 
familie cu reproducere durabilă.

2  www.demoscope.ru, nr.495-496, 23 ianuarie 2012

Valeriu sAinsus, doctor în geografie, conferențiar,
Academia de Studii Economice din Moldova

în Ce familii se nasC Copiii în repuBliCa moldova?
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În anul de studii 2011-2012 în învăţă-
mîntul primar şi secundar general au 

fost cuprinşi 380,2 mii elevi, sau cu 3,8% 
mai puţin decît în anul de studii 2010-
2011. În ultimii 10 ani numărul elevilor 
s-a micşorat cu 37,2%, iar numărul popu-
laţiei în grupa de vîrstă şcolară (7-18 ani) 
a fost în descreştere cu 32,5%. În aceste 
condiţii, sînt utilizate doar 30-60% din 
capacităţile instituţiilor de învăţămînt, 
iar cheltuielile per elev în instituţiile şco-
lare din mediul rural depăşesc costurile 
de 3-5 ori, comparativ cu cele din cen-
trele raionale. Din totalul cheltuielilor 
pentru educaţie, 70% revin salarizării 
angajaţilor.

Reforma structurală demarată în educaţie, 
aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.484 din 
05.07.2011, are menirea să asigure accesul pen-
tru toţi copiii la o educaţie de calitate, să spo-
rească flexibilitatea în relaţiile de muncă în sec-
torul educaţiei şi să contribuie la eficientizarea 
utilizării alocaţiilor financiare (prin aplicarea 
formulei de finanţare per-elev la nivel naţional), 
asigurînd astfel redirecţionarea lor pentru spo-
rirea calităţii în educaţie.

Ministerul Educaţiei este în căutarea unor 
soluţii pentru sporirea autonomiei instituţiilor 
de învăţămînt de toate nivelurile:

la nivel legislativ – prin identificarea de noi •	
abordări în proiectul Codului educaţiei;
la nivel normativ – prin pilotarea unei noi •	
formule de finanţare a instituţiilor de învă-
ţămînt general şi lărgirea autonomiei insti-
tuţionale;

la nivel administrativ – prin definirea locu-•	
lui şi rolului direcţiilor raionale/municipale 
de învăţămînt în sistemul de administrare a 
domeniului.
Continuă procesul de raţionalizare a reţe-

lelor şcolare, de eficientizare a cheltuielilor din 
învăţămînt şi de reorientare a resurselor pentru 
crearea condiţiilor optime de studii şi muncă 
pentru toţi elevii/studenţii/pedagogii, pentru 
motivarea prestării muncii de pedagog şi susţi-
nerea performanţelor în educaţie. În acest con-
text, are loc descentralizarea sistemului educaţi-
onal prin partajarea raţională a competenţelor, 
funcţiilor şi responsabilităţilor tuturor niveluri-
lor de administrare şi asigurarea unei autonomii 
reale a instituţiilor de învăţămînt.

De ce descentralizarea? Pentru că este una 
din priorităţile actualei guvernări şi unul din 
obiectivele definite în documentul de reforme 
„Relansăm Moldova”, prezentat în anul 2010 
partenerilor de dezvoltare la Bruxelles. Principa-
lul scop al descentralizării este de a oferi servicii 
publice de mai bună calitate, la un preţ mai re-
dus, concomitent cu modernizarea structurilor 
care furnizează aceste servicii. Descentralizarea 
pleacă de la premisa că autorităţile administraţi-
ei publice locale sînt mai în măsură să răspundă 
necesităţilor cetăţenilor, cunoscînd mai profund 
problemele lor, dar şi cele mai oportune soluţii 
pentru rezolvarea acestora.

republica Moldova alocă în prezent 9% din PiB 
pentru educaţie, mai mult decît în ţări ca suA 
sau Canada.

Descentralizarea înseamnă apropierea deci-
ziei de cetăţean, luarea unor decizii mai adecva-
te necesităţilor lui. O serie întreagă de servicii 
publice sînt furnizate mai eficient la nivel local. 

Important este ca descentralizarea în educaţie să 
fie corelată cu descentralizarea în alte domenii 
– dezvoltare teritorială, administrare publică, 
muncă, sănătate etc. Avînd în vedere că des-
centralizarea implică o realocare a funcţiilor şi 
atribuţiilor decizionale, este important să se în-
ţeleagă corect cine şi cum se implică în reforma 
structurală din educaţie. Potrivit Planului naţi-
onal de acţiuni pentru implementarea reformei 
structurale în educaţie, care va fi implementat în 
anii 2011-2013 cu suportul administraţiei publi-
ce locale de nivelul I şi II, în urma raţionalizării 
a 1044 de clase şi reorganizării a 378 de institu-
ţii şcolare, vor fi generate economii de circa 230 
milioane lei, bani care vor fi investiţi în sporirea 
calităţii procesului educaţional. Au fost create 
condiţiile necesare pentru aplicarea noii formule 
de finanţare în 9 raioane şi municipiile Chişinău 
şi Bălţi, începînd cu anul bugetar 2012.

În acelaşi timp, au continuat acţiunile de re-
organizare a instituţiilor şcolare preuniversitare, 
astfel încît au fost iniţiate 11 şcoli de circum-
scripţie în două raioane, Rîşcani şi Căuşeni, a 
fost elaborată şi pusă în aplicare o nouă formulă 
de finanţare şi au fost lansate lucrările de recon-
strucţie a drumurilor şi staţiilor de autobuz.

Dacă în anul de învăţamînt 2005-2006 în 1.558 
de şcoli din republică învăţau 519 mii elevi, în 
anul de învăţămînt 2010-2011 în 1.489 de şcoli 
învăţau 396,5 mii elevi, sau mai puţin cu circa 
123 mii elevi.

Cu susţinerea Proiectului Educaţie de calitate 
în mediul rural, suplimentar la cele 10 autobuze 
procurate pentru raioanele Rîşcani şi Căuşeni în 
anul precedent, au fost procurate şi transmise în 
gestiunea a 14 raioane încă 35 unităţi de trans-
port. Suplimentar, din bugetul de stat au fost 
procurate 15 autobuze şcolare pentru localităţi-
le din republică, unde accesul elevilor la şcoală 
este dificil din cauza distanţei, şi a fost iniţiată 
procedura de procurare a următorului lot de 42 
autobuze, care va fi livrat la finele trimestrului 
trei al anului 2012.

Deciziile luate la nivelul administraţiei pu-
blice locale de nivelul I şi II în domeniul dezvol-
tării reţelei şcolare va face posibilă ca reforma 
să nu afecteze prea mult societatea civilă. Iar ca 
rezultatele să fie durabile, este necesar de a creş-
te calitatea şi relevanţa ofertei educaţionale, de a 
stimula inovaţia, responsabilitatea profesională 
şi răspunderea publică, de a îmbunătăţi accesul 
şi echitatea, de a eficientiza activitatea şi de a 
creşte performanţele şi, nu în ultimul rind, de a 
asigura transparenţa decizională.

reforma struCturală în eduCaţie  
Şi rolul administraţiei puBliCe loCale

Galina GAVriLiŢă, 
Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, Ministerul Educaţiei

Dinamica numărului de elevi în instituţiile de învăţămînt primar și secundar general
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apariţii editoriale

Monografia „Rolul parental & rolul profesio-
nal: oportunităţi de echilibrare pentru femeia con-
temporană” (autori: Gagauz O., Buciuceanu-Vrabie 
M.) evocă problemele ce reflectă poziţia femeii pe 
piaţa muncii în Republica Moldova şi îmbinarea 
rolurilor sale familiale şi materne. Structurată în 
baza unui spectru larg de date statistice naţionale 
şi internaţionale, dar şi a rezultatelor empirice, mo-
nografia abordează particularităţile şi schimbările 
actuale în comportamentul reproductiv al femeii, 
inclusiv în funcţie de statutul său economic, pre-
cum şi de schimbările pe piaţa muncii.

Prin sinteza fundamentelor teoretice în dome-
niu, în primele compartimente ale lucrării se eviden-
ţiază complexitatea demersului metodologic aplicat 
în studierea conduitei demografice a populaţiei, în 
special a comportamentului reproductiv (sau pro-
creator) şi a componentelor sale interdependente.

Prin studiul sociodemografic al populaţiei fe-
minine de vîrstă fertilă din mun.Chişinău sînt de-
terminaţi factorii ce condiţionează sau demotivea-
ză realizarea intenţiei şi dorinţei femeii de a naşte 
un copil. Rezultatele empirice demonstrează inter-
dependenţa dintre caracteristicile sociodemografi-
ce ale femeilor, poziţia lor pe piaţa muncii, precum 
şi preferinţele ocupaţionale şi cele de realizare a 
intenţiilor reproductive (generale şi de scurtă du-
rată). Rezultatele studiului evidenţiază că pentru 
femeile din Republica Moldova nu este specific re-
fuzul conştient de a naşte un copil, iar naşterea cel 
puţin a unui copil se menţine ca o normă socială. 

Un compartiment aparte este dedicat evalu-
ării structurii indicatorilor ocupaţionali din per-

spectivă de gen şi dinamicii 
acestora în ultimul deceniu. 
Intercalarea statisticilor na-
ţionale şi internaţionale ara-
tă că în contextul european 
şi al spaţiului CSI, Republi-
ca Moldova înregistrează 
practic cel mai mic nivel al 
ratei de activitate şi de ocu-
pare a femeilor în cîmpul 
muncii. Totodată, în ultimii 
douăzeci de ani, se înregis-
trează o creştere excesivă a 
numărului şi ponderii po-
pulaţiei inactive economic 
aflate în vîrsta aptă de mun-
că. Aceasta se explică atît 
prin majorarea perioadei de 
studii, cît şi prin migraţia de 
muncă în masă a cetăţenilor, al căror număr este 
înregistrat de statistica oficială ca persoane econo-
mic inactive.

Lucrarea integrează o abordare complexă a di-
lemei dintre decizia femeii de a lucra sau de a naşte 
un copil, ”încărcătura dublă” a femeii, coraportul 
dintre nivelul de integrare profesională, numărul şi 
vîrsta copiilor avuţi. Sînt analizate oportunităţile de 
integrare profesională a femeilor cu copii şi unele 
probleme ce apar în concilierea rolurilor paren-
tale cu cele profesionale. Studiul arată că femeile 
ocupate economic ce planifică naşterea copilului 
au anumite aşteptări şi temeri faţă de perioada de 
retragere din sfera muncii salariate.

Deşi în ultimii ani se observă 
tendinţa de a amîna naşterea pri-
mului copil, totuşi aceasta, de re-
gulă, are loc indiferent de condiţii 
(spaţiu locativ propriu, asigurare 
materială, studii finisate, poziţie 
profesională etc.) În acelaşi timp, 
dorinţa femeii ocupate de a naş-
te cel de-al doilea copil depinde 
mult de factorii economici şi ai 
bunăstării familiale.

Complementar problemei 
abordate, în lucrare sînt evaluate 
serviciile de educaţie extrafamili-
ală preşcolară din ţară, gradul de 
accesibilitate şi integrare a copi-
ilor în instituţiile preşcolare. Se 
constată importanța dezvoltării 
infrastructurii calitative a servi-

ciilor de îngrijire şi educare a copilului constituie 
o componentă evocatoare nu doar din perspecti-
va menţinerii femeii în cîmpul muncii, dar şi in-
fluenţei asupra comportamentului reproductiv al 
populaţiei şi a deciziei unei familii de a (mai) avea 
un copil.

În ultimul compartiment este examinată poli-
tica naţională de susţinere a familiei cu copii, inclu-
siv prin sinteza comparativă a particularităţilor şi 
măsurilor de susţinere a familiei cu copii în spaţiul 
european. Se atestă că suportul statului oferit fa-
miliilor cu copii contribuie la realizarea intenţiilor 
reproductive ale familiei, dar şi la orientarea com-
portamentului ocupaţional al mamelor.

„rolul parental & rolul profesional: oportunităţi  
de eCHiliBrare pentru femeia Contemporană”

“familia între tradiţional Şi modern”
În monografia “Familia în-

tre tradiţional şi modern” (au-
tor Gagauz O.) sînt examinate 
tendinţele principale în evoluţia 
familiei şi căsătoriei în Republi-
ca Moldova în a doua jumătate 
a secolului XX – începutul seco-
lului XXI şi impactul lor asupra 
dezvoltării sociale şi demografi-
ce a ţării.

În primul capitol, “Baze-
le teoretico-metodologice ale 
studierii familiei din perspec-
tiva sociodemografică”, se exa-
minează gradul de elaborare 
ştiinţifică a temei, principalele 
abordări teoretice în studierea 
acesteia. Locul central îl ocupă 
teoria tranziţiei demografice, 
care prezintă cea mai cuprinzătoare abordare în 
explicarea proceselor demografice, transformării 
familiei şi natalităţii.

Capitolul al doilea, “Evoluţia familiei şi căsă-
toriei”, este dedicat analizei schimbărilor majore 
care au afectat familia contemporană. Principalele 
concluzii ale acestui capitol se rezumă la faptul că 
nupţialitatea populaţiei Republicii Moldova cores-
punde tipului modern, caracteristic pentru majo-
ritatea ţărilor europene. Intensitatea căsătoriilor se 
reduce, în paralel are loc deplasarea calendarului 

ei (creşte vîrsta la căsătorie), 
se majorează gradul celiba-
tului definitiv, tot mai frec-
vente sînt uniunile nupţiale 
neînregistrate. Aceste procese 
în mare măsură se datorează 
modificărilor în dezvoltarea 
socioeconomică şi culturală a 
societăţii, în sistemul priori-
tăţilor de viaţă şi schimbărilor 
orientărilor valorice ale po-
pulaţiei, individualizării vieţii 
private, astfel contribuind la 
“erodarea” standardelor în re-
laţiile de căsătorie şi familie.

În capitolul al treilea, 
“Tranziţia demografică şi 
tendinţele de lungă durată 
ale natalităţii”, sînt prezentate 

principalele schimbări ale fertilităţii atît pentru anii 
calendaristici, cît şi pentru unele generaţii ale feme-
ilor, este analizată influenţa politicilor familiale din 
anii 1980 asupra dinamicii natalităţii. Un comparti-
ment separat este dedicat natalităţii extraconjugale, 
analizei structurii acesteia pe grupe de vîrstă a fe-
meilor, rangul naşterilor, modul de înregistrare (în 
baza cererii ambilor părinţi sau numai a mamei). 
Cercetarea cuprinzătoare a problemei permite au-
torului să concluzioneze că fenomenul natalităţii în 
Republica Moldova trece printr-o schimbare struc-

turală rapidă, modelul est-european al fertilităţii 
este încă destul de bine pronunţat în curba ratelor 
specifice de fertilitate pe vîrste şi în vîrstă medie a 
femeilor la naştere. Convieţuirea şi viaţa în uniuni 
non-maritale sînt din ce în ce mai frecvente, în spe-
cial în rîndul tinerilor, şi este de aşteptat ca, în viitor, 
ponderea acestora va fi în creştere. Nivelul mai înalt 
al natalităţii, în comparaţie cu alte ţări, se menţine 
datorită ponderii substanţiale a populaţiei rurale.

În capitolul al patrulea, “Familia ca obiect şi 
subiect al politicilor demografice”, sînt explicaţi 
factorii principali care au influenţat transforma-
rea căsătoriei şi familiei după anul 1990 ca o parte 
componentă a unei tranziţii socioeconomice mai 
ample. Acest capitol prezintă un studiu comparat 
al politicilor familiale în ţările cu fertilitate scăzută, 
care a servit ca bază în formularea unor propuneri 
de dezvoltare a politicilor familiale în Republica 
Moldova.

În concluzie, se poate afirma că, de la mijlocul 
anilor ‘90 ai secolului trecut, în Republica Moldova 
s-a stabilit ferm procesul celei de-a doua tranziţii 
demografice, fapt ce confirmă creşterea indicatori-
lor, cum ar fi vîrsta medie la căsătorie şi la naşterea 
primului copil, răspîndirea uniunilor non-maritale 
şi a naşterilor extraconjugale.

Monografia este o continuare logică a publi-
caţiilor pe problemele familiei prezentate de autor 
anterior, care analizează şi sintetizează rezultatele 
studiilor efectuate în ultimii ani.
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Conform datelor preliminare ale Biro-
ului naţional de statistică, numărul 

populaţiei stabile a republicii Moldova la 
1 ianuarie 2012 a constituit 3559,4 mii per-
soane, inclusiv populaţia urbană – 1486,3 
mii persoane, populaţia rurală – 2073,1 mii 
persoane.

Astfel, în anul 2011 s-a înregistrat o scă-
dere a numărului născuţilor-vii cu 3,2%, rata 
natalităţii constituind 11,0 născuţi-vii la 1000 
locuitori. Mortalitatea generală s-a micşo-
rat comparativ cu anul trecut cu 10,1%, rata 
mortalităţii constituind 11,0 decedaţi la 1000 
locuitori. Prin urmare, scăderea naturală pen-
tru prima data în ultimul deceniu, practic, a 
dispărut.

Numărul copiilor decedaţi în vîrstă sub 
1 an a fost de 430, faţă de 476 în anul 2010, 
rata mortalităţii infantile micşorîdu-se de la 
11,7 pînă la 11,0 decedaţi în vîrstă sub un an la 
1000 născuţi-vii.

Structura mortalităţii pe clase ale cauze-
lor de deces relevă că cele mai multe decese 
(57,5%) au drept cauză bolile aparatului cir-
culator, tumorile maligne constituie 14,5%, 
bolile aparatului digestiv – 9,1%, accidentele, 
intoxicaţiile şi traumele – 7,8%, bolile aparatu-
lui respirator – 4,8%, alte clase – 6,3%.

Rata nupţialităţii în anul 2011 a constituit 
7,3 căsătorii la 1000 locuitori, numărul căsăto-
riilor fiind în scădere cu 2,2%, iar rata divorţi-
alităţii a alcătuit 3,1 divorţuri la 1000 locuitori, 
numărul divorţurilor a fost în scădere cu 3,3%, 
faţă de anul 2010.

Evoluția proceselor demografice pe re-
giuni de dezvoltare. Cele mai mici rate ale 
natalităţii s-au înregistrat în zona de Nord 
(10,3‰) şi cea de Sud (10,6‰) a ţării. Cel mai 
jos nivel al mortalităţii este în mun. Chişinău, 
pe parcursul ultimilor ani rămînînd practic 
neschimbat (7,6‰).

Migraţiunea populaţiei. Conform datelor 
Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comu-
nicaţiilor, pe parcursul anului trecut din ţară au 
plecat pentru a se stabili cu domiciliul perma-
nent în străinătate 3920 persoane. Cele mai acti-
ve legături migraţionale se menţin cu Ucraina şi 
Rusia (1827 şi, respectiv, 858 emigranţi). Numă-
rul cetăţenilor Republicii Moldova ce şi-au ales 
noul domiciliu S.U.A. a constituit 538 persoane, 
Israel – 204, Germania – 179. Majoritatea emi-
granţilor, atât femei, cât şi bărbaţi, fac parte din 

grupele de vârstă 20-29 de ani şi 30-39 de ani.
Potrivit informaţiei prezentate de Ministe-

rul Afacerilor Interne, în anul 2011, permise 
de şedere (permanentă şi temporară) au pri-
mit 2704 cetăţeni străini şi 654 repatriaţi. Ma-
joritatea cetăţenilor străini au sosit din Israel 
(451), Ucraina (380), România (356), Turcia 
(261) şi Federaţia Rusă (239). După scopul 
sosirii, aceştia se caracterizează astfel: la studii 
– 26,6%, la muncă – 32%, imigrarea de familie 
– 31,6%.

situaţia demoGrafiCă în repuBliCa moldova  
la 1 ianuarie 2012

Căsătorii și divorţuri la 1000 locuitori, ‰Născuţi-vii și decedaţi la 1000 locuitori, ‰

Mun. Chişinău Nord Centru Sud UTA Găgăuzia
Date absolute

Născuţi-vii, persoane 8459 10295 12438 5718 2053
Decedaţi, persoane 6027 13197 12065 6179 1725
din care copii sub 1 an 91 116 142 56 19
Sporul natural 2432 -2902 373 -461 328
Numărul căsătoriilor 6954 6322 7815 3444 1277
Numărul divorţurilor 2789 2888 3169 1526 484

Rate la 1000 locuitori
Născuţi-vii 10,7 10,3 11,7 10,6 12,7
Decedaţi 7,6 13,1 11,3 11,4 10,7
Sporul natural 3,1 -2,8 0,4 -0,8 2,0
Căsătorii 8,8 6,3 7,4 6,4 7,9
Divorţuri 3,5 2,9 3,0 2,8 3,0

Evoluția proceselor demografice pe regiuni de dezvoltare

2009 2010 2011 2011 în % faţă de 
2010

Născuţi-vii, persoane 40803 40474 39162 96,8
Decedaţi, persoane 42139 43631 39234 89,9
din care copii sub 1 an 493 476 430 90,3
Scădere naturală 1336 3157 72 2,3
Numărul căsătoriilor 26781 26483 25889 97,8
Numărul divorţurilor 11884 11504 11119 96,7

Evoluția principalilor indicatori ai mișcării naturale a populației1

1  Inclusiv unele cazuri de înregistrare a actelor de stare civilă din partea stîngă a Nistrului și municipiul Bender.


