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Problema demografică este una complexă,
iar implementarea Programului de la Cairo
este cheia pentru o dezvoltare durabilă
Problemele populaţiei dintotdeauna au constituit tematica principală a mai multor congrese şi
reuniuni ale specialiştilor la nivel mondial. Aceste
iniţiative şi eforturi au culminat prin proclamarea
anului 1974 ca An Internaţional al Populaţiei prin
desfăşurarea la Bucureşti a Conferinţei Mondiale a
Populaţiei, cu participarea delegaţilor din 136 de state-membre ale ONU. La acea conferinţă a fost conturată interdependenţa între populaţie şi dezvoltare,
precum şi semnificaţia echităţii sociale şi a necesităţii
de a onora prin sistemul juridic naţional a demnităţii
umane şi a drepturilor omului.
Conferinţa de la Bucureşti şi evenimentele ulterioare în materie au contribuit la determinarea
unei noi paradigme a noţiunii de dezvoltare durabilă, care a fost consolidată definitiv la Conferinţa
Internaţională pentru Populaţie şi Dezvoltare de la
Cairo, desfăşurată în perioada 5-13 septembrie 1994.
Întrunirea de la Cairo a fost, până în prezent, cel mai
amplu eveniment interguvernamental privind populaţia şi dezvoltarea, unde au participat șefi de state și
de guverne, alături de 11000 înalți oficiali ai statelormembre ale ONU.
Atunci, la Cairo, în urma discuţiilor dintre delegaţii din 179 de state a fost confirmată definitiv
interdependenţa dintre populaţie, dezvoltare durabilă şi drepturile omului, care a amplasat în centrul
preocupărilor guvernelor participante persoana şi
echitatea juridică în raport cu fiecare membru al
societăţii. Prin consens unanim, la acea conferinţă
ţările industrializate şi cele în curs de dezvoltare au
propus un Program de Acţiune al Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare (CIPD) de
la Cairo de lungă durată, numit adesea Consensul de
la Cairo. Acesta, a integrat numeroase aspecte legate
de populaţie şi dezvoltare într-un cadru de acţiuni pe
o perioadă de 20 de ani, ce urmează a fi implementate până în anul 2014. Programul de Acţiune adoptat la conferinţa de la Cairo a integrat deciziile mai
multor forumuri internaţionale anterioare şi abordează relaţiile complexe dintre populaţie, creştere
economică şi dezvoltare durabilă, precum şi distribuţia populaţiei, schimbările climatice, urbanizarea,
problemele familiei, migraţia, prevenirea şi controlul
HIV/SIDA, cercetarea şi dezvoltarea, tehnologia,
colectarea şi analiza de date ş.a. Elementul cheie al
noii paradigme a constat în creşterea rolului femeilor
cărora trebuie să li se ofere mai multe opţiuni prin
accesul lărgit la serviciile de sănătate şi învăţământ
şi prin promovarea dezvoltării aptitudinilor proprii
în scopul încadrării în câmpul muncii. Programul
cuprinde obiective de reducere în continuare a ratei
mortalității materne, mortalităţii nou-născuţilor şi
infantile sub vârsta de cinci ani.
Există o strânsă corelare între obiectivele Conferinţei de la Cairo şi ale celorlalte conferinţe globale
privind dezvoltarea, precum Obiectivele de Dezvol-

tare ale Mileniului (ODM). Realizarea ODM depinde în mod determinant de punerea în aplicare a Programului de Acţiune de la Cairo care a fost asumat şi
de Republica Moldova.
UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie continuă să deţină un rol primordial în R. Moldova în
problematica demografică şi în aplicarea Programului de Acţiune de la Cairo alături de guvern şi instituţiile naţionale relevante.
În anul 1994, prin aderarea la declaraţia de la
Cairo, implicit la Programul de Acţiune CIPD, Republica Moldova s-a obligat să realizeze obiectivele
stabilite la nivel mondial în scopul asigurării respectării drepturilor fundamentale ale omului, reducerii
sărăciei, consolidării capacităţilor instituţiilor statului pentru accesul universal la informaţii şi servicii
în domeniul sănătăţii reproductive şi alte servicii publice de calitate. Instituirea unor asemenea condiţii
contribuie în mod cumulativ la dezvoltare şi securitatea demografică. Prin aderarea la Programul de la
Cairo ţara noastră şi-a asumat abordarea complexă şi
multisectorială a politicilor referitoare la dezvoltarea
demografică.
Este relevant faptul că în octombrie 2012, la solicitarea Cartierului General UNFPA, R. Moldova a
participat în procesul de Anchetare Globală privind
implementarea Programului de Acţiune al Conferinţei de la Cairo. Informaţia oferită de Guvern va
fi integrată în Raportul General, care va fi prezentat
în cadrul Conferinţei privind Populaţia şi Dezvoltarea, ce se va desfăşura la Geneva, în iulie 2013. La
fel, acest Raport va constitui contribuţia la Raportul
Global, pe care Secretarul General ONU îl va prezenta în cadrul celei de-a 47-a sesiuni a Comisiei
ONU pentru Populaţie şi Dezvoltare. Prin participarea la procesul de colectare a informaţiei de profil şi
remiterea ei structurilor ONU, R. Moldova a demonstrat că îşi reafirmă angajamentul şi responsabilitatea
pentru implementarea în continuare a Programului
de Acţiune CIPD.
Chestionarul Global pe care Moldova l-a completat reprezintă o parte din procesul de revizuire a
Programului. Astfel, la 20 de ani de la semnarea rezoluţiei Conferinţei, vor fi stabilite obiective şi domenii
noi de intervenţie, care urmează a fi implementate
după 2014. În acelaşi timp, revizuirea Programului
continuă împreună cu procesul de formulare a priorităţilor de dezvoltare durabilă post-2015, fiind în
concordanţă cu pilonul general „Viitorul pe care îl
dorim!”, declarat de Dr. Babatunde Osotimehin, Directorul Executiv al UNFPA.
În vederea atingerii dezideratelor şi preocupărilor asupra tendințelor demografice din R. Moldova
a fost instituit un parteneriat eficient între Guvern
şi UNFPA, prin instituirea în 2007 a Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare (CNPD). Comisia realizează activităţi de evaluare a tendinţelor

proceselor demografice, identificarea problemelor
prioritare şi recomandarea obiectivelor în politicile
demografice în corespundere cu priorităţile de dezvoltare durabilă a ţării și a Programului de Acțiuni
de la Cairo. Prin Hotărârea Guvernului nr.768 din
12.10.2011 a fost aprobat Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a R. Moldova pentru 2011-2025. În document au fost incluse
direcţiile strategice pentru asigurarea stabilităţii şi
evoluţiei demografice pe termen mediu – pentru
o perspectivă de 15 ani. Acest Program include, în
consecutivitate, planuri trianuale cu distribuirea
mijloacelor financiare pentru realizarea acţiunilor
de redresare demografică.
În anul 2013 CNPD îşi va concentra eforturile
pe două segmente majore: recensământul Populației
și Locuințelor şi crearea Centrului de Cercetări Demografice. Priorităţile în activitatea Comisiei, la
fel, vor fi următoarele: coordonarea procesului de
elaborare a politicilor de securitate demografică, a
programelor şi planurilor de acţiuni în domeniu; înaintarea propunerilor şi recomandărilor privind reforma sistemului de pensii; asigurarea eficientizării
modalităţilor de înregistrare a fenomenelor de mişcare naturală a populaţiei la nivel local; coordonarea activităţilor ce ţin de pregătirea specialiştilor în
domeniul demografic şi angajarea lor în activitatea
profesională; evaluarea gradului de pregătire și executare a Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor
în anul 2014.
Suntem conștienți că problema demografică este
una complexă, iar măsurile întreprinse de Guvern
nu oferă soluţii imediate. În formularea recomandărilor pentru gestionarea problemelor demografice
Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare
va ține cont de patru elemente esenţiale pentru sporirea capacităţii naţionale în domeniul demografic:
(1) crearea infrastructurii demografice instituţionale; (2) generarea procesului de politici demografice,
inclusiv prin consolidarea capacităţii naţionale de
răspundere la provocările legate de îmbătrânirea
rapidă a populaţiei; (3) efectuarea cercetărilor, prognozelor demografice, colectării şi analizei datelor
despre mişcarea populaţiei; şi (4) investirea în resurse umane prin instruirea profesională în domeniul
demografic.
Un eveniment crucial pentru R. Moldova îl reprezintă noul Program de Țară UNFPA pentru 20132017. Astfel UNFPA şi-a reafirmat implicarea activă
în asistarea autorităţilor în realizarea obiectivelor şi
priorităţilor formulate în Programul de Acținuni al
Conferinței Internaționale pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo. Cu acest prilej, Guvernul și Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare aduce
sincere mulţumiri UNFPA pentru susţinere, implicare şi devotament în realizarea obiectivelor pentru o
dezvoltare durabilă și a politicilor demografice.

Ian McFarlane,
Director UNFPA, Fondul ONU pentru Populație în R. Moldova

Angajament pentru Agenda de la Cairo
Republica Moldova actualmente are în faţă mai multe probleme demografice de mare importanţă economică, socială şi politică. Lipsa unei monitorizări stabile a evoluţiei fenomenelor demografice face dificilă evidenţierea
legităţilor şi tendinţelor proceselor sociale şi demografice. Absenţa studiilor
la anumite intervale complică şi mai mult posibilităţile de a prognoza consecinţele evoluţiei actuale a fenomenelor demografice. Politicile publice trebuie
să ia în consideraţie problemele de ordin demografic. Un răspuns coerent şi
urgent faţă de problemele demografice devine prioritate pentru o dezvoltare
durabilă a Republicii Moldova.
Constituirea în anul 2007 a Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare, cu responsabilităţi primare de a evalua datele referitoare la populaţie şi de

a formula politici naţionale şi planuri ce se bazează pe astfel de date şi proiectări
şi analize demografice este o bună practică a Republicii Moldova. Foarte puține
țări în lume dețin asemenea mecanisme guvernamentale de răspuns la preocupările demografice prezente şi care realizează analiza evoluţiei fenomenelor demografice şi monitorizarea politicilor cu impact direct asupra situaţiei sociale,
coordonarea politicilor în sfera dinamicii populaţiei şi elaborarea unui cadru de
acţiuni consecvente, îndreptat spre asigurarea securităţii demografice.
Fondul ONU pentru Populaţie va acora şi în continuare suportul necesar
pentru activitatea Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare, inclusiv
pentru revizuirea post-2014 a Programului de Acţiune a Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare de la Cairo.

Lucia Spoială,
Director General, Biroul Național de Statistică

Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din anul 2014 –
o provocare pentru Republica Moldova

Î

n perioada 1-14 aprilie 2014 în Republica Moldova va fi efectuat Recensământul
Populaţiei şi al Locuinţelor, în conformitate
cu Legea nr. 90 din 26.04.2012 cu privire la
recensământul populaţiei şi al locuinţelor în
anul 2014 și cu Hotărârea Guvernului nr. 967
din 26 aprilie 2012.
Scopul recensământului este formarea resurselor informaţionale privind numărul populaţiei
ţării, repartizarea ei teritorială în corespundere
cu caracteristicile demografice, socioeconomice, naţionale şi lingvistice, nivelului de instruire,
precum şi privind fondul de locuinţe şi condiţiile de trai ale populaţiei. Informaţiile referitor la
clădiri și locuinţe, indiferent de tipul și situația
ocupării acestora, alte unităţi de locuit, spaţii
colective de locuit, la recensământul din 2014 se
vor colecta în premieră.
Recensământul are ca obiectiv obţinerea de
informaţii agregate ample şi de calitate, necesare
pentru fundamentarea politicilor guvernamentale în domeniul social și economic, pentru cercetări în mediul academic și mediul de afaceri.
Principiile metodologice şi organizatorice
ale recensământului populaţiei și al locuințelor
din anul 2014 sunt elaborate în concordanţă cu
recomandările Conferinței Statisticienilor Europeni privind efectuarea recensămintelor populaţiei și ale locuințelor, runda 2010, ţinându-se
cont de specificul şi particularităţile Republicii

Moldova şi de practica internaţională în acest
domeniu.
Recensământul Populaţiei și al Locuințelor
se va efectua în perioada 1-14 aprilie 2014, conform situaţiei de fapt existente la ora 00:00 a zilei de 1 aprilie 2014, considerată „momentul de
referinţă al recensământului”. Înscrierea datelor
şi informaţiilor despre populaţie şi locuinţe în
chestionarele de recensământ se vor referi la
starea existentă în ziua de 1 aprilie 2014, deşi
perioada de completare a chestionarelor de recensământ va fi de 14 zile.
Stabilirea momentului de referință reglementează principiile de înregistrare a evenimentelor demografice, migraționale, de
existență a fondului de locuințe (naşteri, decese, căsătorii, divorțuri, schimbul reședinței
obișnuite, locuințe existente etc.) în chestionarele de recensământ.
Pentru ca lucrările recensământului să fie
executate optim, în aprilie 2013 se va desfăşura recensământul de probă, care va fi realizat
în condiţii similare cu cele ale recensământului
general. Obiectivul principal al acestei acţiuni
este testarea documentaţiei de recensământ, a
sarcinilor de lucru ale personalului temporar de
recensământ şi a procesului tehnologic de procesare a datelor obţinute.
Recensământul de probă se va efectua selectiv, asigurând posibilitatea înlăturării deficienţelor înregistrate şi perfecţionarea instrumen-

tarului statistic pentru recensământul general al
populației și al locuințelor. Acesta va fi realizat
în sectorul Buiucani al mun. Chişinău, cuprinzând circa 1500 de gospodării casnice şi în
comuna Zaim, raionul Căușeni. Datele recensământului de probă vor fi procesate, iar rezultatele exercițiului vor fi evaluate, fiind elaborate
propuneri pentru ajustarea modului și instrumentarului pentru efectuarea recensământului
din 2014.
Conform prevederilor Legii cu privire la statistica oficială, datele din chestionarele de recensământ constituie o informaţie confidenţială şi
pot fi utilizate doar în scopuri statistice. Garanţiile de protecţie a datelor despre populaţie din
chestionarele de recensământ şi răspunderea în
cazul încălcării acestora sunt stipulate și în Legea
nr.90 din 26.04.2012 cu privire la recensământul
populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014. Potrivit aceleiaşi legi, persoanele fizice intervievate au obligaţia de a furniza
recenzorilor sau de a înscrie în formularele de
recensământ informaţii corecte şi complete.
Este important de menţionat că datele obţinute în cadrul recensământului populației și
al locuințelor nu pot fi utilizate în scopuri care
ar putea aduce prejudicii morale sau materiale
persoanei sau ar împiedica realizarea drepturilor şi libertăţilor ei. Biroul Naţional de Statistică garantează şi asigură confidenţialitatea
informaţiei.
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Tabelul 2. Structura populaţiei rurale pe grupe mari de vîrstă,
sexe şi regiuni de dezvoltare, anii 2004 şi 2012, %

Mariana Buciuceanu-Vrabie, doctor în sociologie,
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Bărbați
Mun.Chişinău
Nord

Particularităţi socio-demografice ale populaţiei rurale

T

radiţional, în Republica Moldova, structura populaţiei pe medii de reşedinţă a fost
favorabilă populaţiei localizate în mediul rural.
Privită la nivel global și regional, din anii 1960 și
până în prezent, țara noastră depășește Europa
și Asia Centrală de două ori prin cota populației
rurale, iar către 2012 - de 2,5 ori în comparație
cu țările UE și țările membre OECD.
Potrivit statisticii internaționale, în anii
1960 Moldova înregistra cea mai înaltă pondere
a populației rurale (76,6%) în comparație cu alte
țări din regiune și fostele țări ale URSS, iar în
dinamica ultimilor 50 de ani aceasta rămâne a fi
mai mare, plasând Moldova în top după Tadjikistan, Kîrgîzstan, Uzbekistan (Fig.1).
Caracterul predominant agrar al economiei
naţionale determină și în prezent ponderea mare
a populaţiei rurale în efectivul total al populaţiei
ţării. Conform situaţiei de la 1 ianuarie 2012, populaţia din sectorul rural a constituit 2 mln. 74
mii oameni, ceea ce reprezintă 58,3% din totalul
populației. Totuşi schimbările socio-economice
profunde din ultimele decenii au avut un impact
semnificativ asupra tuturor aspectelor vieţii populaţiei rurale, inclusiv evoluţia ei demografică.
Numărul populaţiei rurale a Republicii Moldova
este în descreştere începând cu sfârşitul anilor
’80 ai secolului trecut, micşorându-se cu peste
10% în intervalul anilor 1990-2012. Având în
vedere că pentru multe decenii sporul natural al
populaţiei din Moldova a fost asigurat, în principal, de către populaţia rurală, pierderea acestui
potenţial demografic poate avea consecinţe grave pentru ţara noastră.
În anul 1999, pentru prima dată este înregistrat sporul natural negativ al populației Republicii Moldova (-0,77%), diferenţa între sat (-1,19%)
şi oraş (-0,1%) fiind semnificativă. În cazul ţării
noastre, sporul natural negativ al populaţiei este
cauzat atât de creşterea numărului de decese faţă
de numărul de naşteri, cât şi de migraţia popula-
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0-14
ani

1959
1970
1979
1989
2004
2012*

782
861
711
689
439
371

1959
1970
1979
1989
2004
2012*

34,9
35,3
29,4
29,8
21,1
17,9

Bărbaţi
15-59
ani

60
ani +

0-14
ani

Sud

Femei
15-59
ani

mii persoane
1286
175
397
579
1328
250
437
597
1413
292
358
674
1279
347
349
609
1303
334
224
659
1381
321
190
697
%, în totalul populaţiei
57,3
7,8
38,1
55,6
54,4
10,3
38,6
52,7
58,5
12,1
31,2
58,7
55,2
15,0
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55,7
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731
739
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110
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6,2
8,7
10,1
12,4
13,0
12,4

32,0
32,5
27,8
27,8
20,3
17,1

58,8
56,0
58,3
54,9
60,7
64,5

9,2
11,6
13,9
17,3
19,0
18,4

Sursa: Recensămintele populației RM din anii 1959, 1970, 1979, 1989 şi 2004.
*Calculat în baza datelor statisticii curente la 1 ianuarie 2012, BNS. Pentru anul 2004 și 2012 - fără populația din partea stângă a
Nistrului şi mun.Bender.

ţiei peste hotare în căutarea unui loc de muncă.
În intervalul anilor 1999-2011, în sate sporul natural al populației a oscilat cu valori negative - de
la -3,01%, valoare maximă înregistrată în 2005,
până la -1,02%, valoare minimă înregistrată în
anul 2011. Spre deosebire de mediul rural, în cel
urban, începând cu anul 2008 și până în prezent,
sporul natural al populației indică valori pozitive
- între 0,6% în 2008 și 1,4% în 2011.
Savanţii au ajuns la concluzia că creșterea
economică stabilă a unei ţări este asigurată nu de
numărul populației, dar de structura acesteia. În
rezultatul descreșterii mortalității și natalității,
majoritatea țărilor lumii se confruntă cu schimbări majore ale structurii de vârstă a populației
întrucât crește ponderea vârstnicilor în totalul
populației. Scăderea efectivului populației înregistrată în Republica Moldova este condiționată
de mecanismele interne de reproducere demografică precum și de
structura populației ce
s-a creat în perioadele
anterioare. Modificările ce s-au produs în
structura de vârstă a
populaţiei ţării sunt
evidente atât în oraşe,
cât şi în sate.
În urma schimbării structurii de vârstă
a populaţiei, inclusiv
rurale, în a doua jumătate a sec. XX – începutul sec. XXI s-a
modificat coraportul
Fig.1. Ponderea populației rurale în populația totală pe țări,
între grupele mari de
anii 1960 şi 2011 (%)
vârstă (copii, popula-

Sursa: Banca Mondială, http://data.worldbank.org/indicator/

Centru

Tabelul 1. Dinamica efectivului populaţiei rurale pe grupe mari de vârstă şi sex, anii 1959-2012

ţia în vârsta aptă de muncă şi vârstnici) în totalul
populaţiei. Către anul 2012, în sate, persoanele
de 60 ani și peste cuprindeau 18,4% în cazul femeilor și 12,4% în cazul bărbaților. Faţă de anul
1959, ponderea populației în vârstă de 60 de ani
și peste a crescut cu peste 98% în anul 2012, cota
populației tinere (0-14 ani) s-a micșorat practic
de două ori, iar efectivul, cât și cota populației
adulte (15-59 ani) a crescut pe ansamblul perioadei 1959-2012 cu 16%.
În sate, ritmul de creștere a populației în
vârstă de 60 ani și peste este mai accentuat decât în oraşe. Pe parcursul anilor 1959-2012, cota
persoanelor vârstnice a crescut de două ori în
sate și de 1,9 ori în oraşe. Totuşi, dacă din 1959
până în 1989 ritmul de creştere a numărului de
persoane vârstnice în mediul rural era intens,
atunci după anul 1989 acesta a încetinit puţin, în
medie cu peste 1600 persoane anual (Tabelul 1).
Studiile socio-demografice arată că această scădere este temporară și se explică prin faptul că
începând cu anul 2000 în vârsta a treia au intrat
generațiile puțin numeroase care s-au născut în
timpul celui de-al Doilea Război Mondial și în
perioada postbelică. Procesul de îmbătrânire a
populaţiei în sate se diferențiază și în funcție de
sexe: în intervalul anilor 1959-2012 atât numărul, cât și ponderea femeilor vârstnice depășește
semnificativ bărbații vârstnici.
Totodată, din analiza dinamicii structurii
vârstelor pe grupe mici, la nivelul populaţiei
rurale se înregistrează o creştere semnificativă a
ponderii tinerilor de vârsta 20-24 ani de la 5,3%
în 1970 la 9,4% în 2012, ca rezultat al generaţiilor numeroase din anii’80, iar în raport cu anul
2004 este în creştere şi cota tinerilor adulţi în
vârsta de 25-39 ani.

UTA Găgăuzia

Fig.6. Structura populaţiei rurale a RM pe grupe de vârstă,
anii 1970-2012
Sursa: Calculat în baza datelor BNS, Recensămintele populației RM din anii 1970 şi 2004.
*Calculat în baza datelor statisticii curente la 1 ianuarie 2012, BNS. Pentru anul 2004 și
2012 - fără populația din partea stângă a Nistrului şi mun.Bender.

În contextul tendinţei de îmbătrânire a populaţiei apte de muncă, înregistrat la nivelul întregii ţări, această creştere în mediul rural cere
atenţia politicilor ocupaţionale de a nu pierde
oportunitatea în valorificarea şi menţinerea
acestui potenţial în ţară. În intervalul anilor
1970-2012 se evidenţiază şi o creştere constantă a ponderii populaţiei în grupele de
vârstă 50-59 ani, atingând, către anul
2012, peste 7% în mediul rural, iar
aceasta indică la urmări complexe asupra activităţii economice curente şi de
viitor atât în ţară, cât şi la nivel rural.
În intervalul anilor 2004-2012, în
structura populației de la sat ponderea adulților (15-59 ani) în medie cu
circa 4,3%. Diferenţiat pe regiuni, se
înregistrează şi reducerea numărului
copiilor (0-14 ani). Astfel, între anii
2004-2012 ponderea copiilor în structura populaţiei rurale în fiecare regiune, cu excepţie mun. Chişinău, este
în scădere în medie cu 3,4%, regiunea
de Nord evidenţiindu-se prin cea mai
mică cotă a copiilor în structura popu-
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Sursa: Calculat în baza datelor BNS, Recensământul populației RM din anul 2004 și a datelor
statisticii curente pentru 2012, fără populația din partea stângă a Nistrului şi mun.Bender.

laţiei (16,6% în 2012) de-a lungul anilor. Nordul
republicii se diferențiază de restul regiunilor și
printr-o pondere majoră a vârstnicilor atât în
totalul populației, cât și pe medii, cota persoanelor de 60 ani și peste în mediul rural aici fiind
peste 20% în 2012, pe când în restul regiunilor
oscilează între 12-13%.

Cota femeilor vârstnice se diferenţiază semnificativ de cea a bărbaţilor. Astfel, la nivelul femeilor de la sat, îmbătrânirea demografică s-a
instalat în toate regiunile, cele mai mari valori
înregistrându-se la Nord (23,9% în 2012), iar în
restul regiunilor între 11-17%. În cazul bărbaţilor din mediul rural, se constată că ponderea
vârstnicilor a variat între anii 20042012 cu valori mai mici de la 7,4% la
17% (Tabelul 2).
Sinteza diferenţierilor geodemografice în Republica Moldova ce au
evoluat în intervalul anilor 1989-2010
evidenţiază un dezechilibru teritorial
semnificativ atât a ponderii şi repartizării populaţiilor urbane şi rurale,
cât şi a structurii populaţiei pe grupe
mari de vârste. Este evident că procesul de tranziţie, dovedit a fi extrem de
dificil, a dus la diferite provocări de
natură economică, socială, politică,
care au influenţat în mod direct indicatorii demografici ai ţării în general,
dar şi a regiunilor de dezvoltare în
particular.

Toate tipurile de pensii vor fi indexate

a 1 aprilie 2013, toate tipurile de pensii de
asigurări sociale de stat, inclusiv cele pentru limită de vârstă, de invaliditate, de urmaş,
precum şi cele ale cetățenilor care au avut de
suferit de pe urma catastrofei de la Cernobâl
și îndemnizațiile de invaliditate, vor fi indexate cu 6,75%.
Mărimea indexării constituie media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum de
4,6% şi creşterea anuală a salariului mediu pe
ţară în anul precedent de 8,9%. Este supusă indexării doar partea de pensie achitată din bugetul asigurărilor sociale de stat.
Totodată, Guvernul a propus Parlamentului
Republicii Moldova majorarea pensiilor, mărimea cărora este mai mică de 1300 de lei. Acestea urmează să fie majorate cu încă 8,25%. Luate
împreună cu indexarea și majorarea, acestea urmează să crească cu 15%.

De la 1 aprilie a.c., doar în urma indexării,
cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă va constitui 749,96 lei, comparativ cu 702,54
lei până acum. Pentru lucrătorii din agricultură
mărimea pensiei minime va fi de 667,66 faţă de
625,44 lei până la indexare, iar pensia minimă
de invaliditate va constitui 533,54 lei pentru
gradul I; 515,21 lei – pentru gradul II de invaliditate; 362,79 lei– pentru gradul III.
În total, în R .Moldova sunt înregistraţi
649.909 beneficiari de pensii de toate tipurile,
între care 484.545 pensionari pentru limită de
vârstă, mărimea pensiei medii ale cărora va
constitui de la 1 aprilie 1053,64 lei.
Coeficientul de indexare al alocaţiilor sociale de stat în anul 2013, cu excepţia alocaţiei
pentru îngrijire şi a ajutorului de deces, a fost
stabilit în mărime de 4,6%, reieşind din media
creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum
pentru anul precedent.

De asemenea, cu 4,6% se va indexa compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării
cu produse alimentare şi suplimente acordată
persoanelor participante la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobâl şi la experienţele
nucleare.
La 1 aprilie 2013 se indexează şi pensiile stabilite în temeiul Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi
din trupele organelor afacerilor interne (Legea nr.
1544-XII din 23 iunie 1993) în mărime de 4,6%,
reieşind din media creşterii anuale a indicelui
preţurilor de consum pentru anul precedent.
Cheltuielile necesare indexării cu 6,75% la
1 aprilie 2013 constituie peste 373 mln. 517 mii
lei din Bugetul asigurărilor sociale de stat şi peste 17 mln. 261 mii lei din Bugetul de stat.
Sursa: Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei
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Capitalul matern - un instrument eficient
pentru politicile familiaLe pentru Republica Moldova?

S

tatele lumii, în deosebi cele dezvoltate economic, implementează cu succes politicile
familiale, care prevăd un cadru de măsuri ample
şi eficiente în condiţiile moderne de diminuare
a tendinţelor demografice de reproducere. Treptat, politicile pronataliste, caracteristice sistemului socio-economic depăşit de timp, sunt înlocuite cu politicile familiale, ultimele fiind mai
adecvate la modificările de diminuare drastică a
reproducerii populaţiei sub limitele de înlocuire
generaţională. Politicile familiale nu numai prin
denumire, ci şi prin conţinut ţintesc asupra calităţii reproducerii, echilibrului demografic, susţinerii consistente a familiei, element lipsit sau
superficial abordat în politicile pronataliste.
Politicile familiale active
sunt măsurile în care parte componentă este capitalul matern,
adesea definit şi drept capital
familial, considerate de specialiştii în domeniu ca mecanisme
eficiente şi durabile pe termen
scurt. Capitalul matern este un
suport financiar sau certificate ce oferă priorităţi familiei în
reproducere pentru procurarea
locuinţei, educarea copiilor sau
sănătate (din perspectiva mamei
şi a copilului) oferit familiei începând cu cea de-a doua naştere
practicat în politicile demografice în Federaţia Rusă și Ucraina. De asemenea, aceste măsuri
sunt privite ca programe ce pot
influenţa şi modifica structura
familiei, dar de cele mai dese ori au drept scop
de a combina strategia de reproducere şi strategia privind standardele economice ale familiei.
Programele respective ar putea crea standarde
durabile de reproducere pe termen relativ scurt,
esenţa cărora este constituirea în societate a modelului familiilor cu doi copii. Anume aceasta
trebuie să fie lozinca politicii demografice în
domeniul reproducerii în ţară pe termen scurt.
Obiectivul este de a redresa genofondul de reproducere şi a racorda strategia de reproducere
a politicii demografice cu stereotipurile create
pentru populaţia la vârsta de reproducere.
Chiar dacă este o formă modernă, la acest
capitol trebuie să venim cu explicaţii ample metodice, metodologice şi orientate spre rezultat.
Din start, noţiunea a fost asimilată în societate ca
o prerogativă a femeilor în reproducere şi nu ca o
prerogativă a familiei, ceea ce este incorect. Capitalul matern este perceput ca o valoare a mamei,
dar nu a tuturor membrilor familiei. Dreptul de a

decide, modul cum poate fi utilizat acest capital,
trebuie să aparţină în egală măsură ambilor soţi.
Adresând aceste măsuri mamelor (capital matern), statul întăreşte tradiţiile politicilor sociale
sovietice, când femeia era prezentată în calitate
de agent de bază activ al îngrijirii şi protecţiei copilului, dar şi al protecţiei pasive paternale.
Capitalul familial trebuie să fie o prioritate
a reproducerii familiilor complete, sănătoase şi
durabile, de coexistenţă comună a membrilor,
stimulare a familiilor din pătura medie socială şi
nu altfel. Anume familiile complete trebuie să se
bucure de valoarea capitalului familial, care are
menirea să elimine dificultăţile de ordin economic ale familiilor în reproducere la apariţia celui

de al doilea copil, precum şi barierele care pot
apărea eventual în formarea personalităţilor în
creştere. Politicile urmăresc scopul de a păstra
echilibrul generaţional în familie, a generaţiei
ce se reproduce şi a generaţiei în creştere. Adiţional, capitalul trebuie să reducă din intervalul
de timp dintre prima şi cea de-a doua naştere în
familie, care este într-o creştere alertă, adeseori
cu urmări nefaste pentru sănătatea mamei şi a
copilului, fapt confirmat de studiile în domeniu
şi de statisticile naţionale. Prin această măsură
creăm teren real pentru o probabilitate sporită
a celei de-a doua naştere pe care şi-o doreşte familia, dar din motive economice este amânată
pentru vremuri mai prielnice din punct de vedere economic. Femeia balansează între statutul
ocupaţional şi rolul ei matern. A doua naştere
apare anume la cel mai înalt nivel ocupaţional al
femeii, iar capitalul matern urmează să compenseze aceasta sau să reducă din termenul dintre
prima şi cea de-a doua naştere.

Însă, capitalul familial nu poate înlocui pe
deplin riscul de pierdere a avansării în carieră
şi riscul de a pierde locul de muncă pentru capii familiei. Acest risc se menţine, fie în cazul
deţinerii unui loc de muncă public, fie în sectorul privat. Practica altor state demonstrează că
din punct de vedere economic capitalul familial nu poate fi consistent la procurarea locuinţei
sau modest poate contribui la îmbunătăţirea
condiţiilor de trai ale familiei. Dacă este să
analizăm experienţa statelor care promovează
acest mecanism, vedem că efectele sunt foarte
modeste.
Capitalul familial necesită să fie racordat la
preţurile de piaţă, în special modul de creştere
a acestora, în caz contrar eficienţa riscă să fie minimă sau chiar
nulă. În plus, este important să fie
stabilite şi direcţii ce urmează a fi
dezvoltate prin intermediul acestuia, modul cum poate fi însuşit.
Este cunoscut faptul că accesarea
în bani a acestui capital de către
familii comportă o cotă de risc.
Prin urmare, durabil este ca familia să însuşească capitalul matern
în rate, pe măsura creşterii copilului, prima fiind accesibilă nu
mai devreme de atingerea vârstei
de 1-2 ani a copilului. Ultima este
accesibilă fie la atingerea vârstei
şcolare, fie la atingerea majoratului. De regulă, se optează fie pentru trei, fie pentru patru tranşe de
utilizare a capitalului matern.
Adiţional menţionez că politicile familiale
şi capitalul matern încă nu a devenit o măsură pentru naşterea celui de-al treilea copil, nici
metodologic, nici practic, ceea ce considerăm a
fi o lacună. Se cunoaşte că numai în cazul când
familia are trei copii are loc reproducerea populaţiei, asigurându-se astfel durabilitatea generaţională. Elaborările în acest sens întârzie, nu
este continuitate şi nici practici internaţionale în
acest sens. Prin urmare, am o atitudine rezervată faţă de aceste măsuri, ca fiind nişte politici
familiale ca atare. Pot menţiona doar că Federaţia Rusă este mult mai avansată, şi anume că
lipseşte capitalul familial la naşterea celui de-al
treilea copil, dar vine cu indemnizaţii lunare
echivalente cu minimul de existenţă a copilului
până la atingerea vârstei de trei ani (începând cu
ianuarie 2013). Această măsură este bună ca să
fie preluată și de Republica Moldova drept o politică demografică. Cu toate acestea, nici aici nu
există continuitate, deoarece aceste familii vor
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rămâne în voia sorţii după ce copilul va împlini
trei ani.
Capitalul matern trebuie să fie o investiţie
oferită de stat familiei, fie pentru condiţiile de
trai prin îmbunătăţirea acestora, fie pentru investiţia în educarea şi instruirea tinerei generaţii
în formare, ori după buna decizie a soţilor (de
ex. perfecţionarea studiilor lor). Rareori statele
oferă un spectru larg de destinaţie şi dau direct
banii familiei. De cele mai deseori statul contribuie prin intermediul tranzacţiilor bancare prin
cote la procurarea apartamentului sau îmbunătăţirea condiţiilor de trai sau plăţilor efectuate
de familie pentru o viaţă decentă.
Capitalul matern în sine ademeneşte de cele
mai multe doar păturile sărace ale societăţii, iar
societatea moldovenească intră în această categorie volens-nolens. În calitate de argument servesc indicatorii oficiali: valoarea redusă a PIBului pe cap de locuitor (2000 dolari), salariul
mediu pe economie (3500 lei), salariul minim
(600 lei), salariul tinerilor specialişti (2500-3000
lei), minimul de existenţă per persoană (1456,9
lei), minimul de existenţă pentru populaţia aptă
de muncă (1530 lei), minimul de existenţă pentru pensionari (1260 lei), minimul de existenţă
pentru un copil (1365 lei), veniturile medii pe
persoană în ţară (1510 lei). Aceşti indicatori slăbesc şi polarizează o bună parte a societăţii la
periferia existenţei sale. Deci, datele denotă că

venitul majorităţii covârşitoare a societăţii este
aproape sau în limitele minimului de existenţă,
fiind un argument forte la cele menţionate mai
sus. Statul prin măsurile politicii demografice
asigură minimul de existenţă doar la naşterea
copilului prin indemnizaţia unică (2000-2300 lei
în anul 2011, 2300-2600 lei în anul 2012 şi 26002900 lei în anul 2013). În rest, indemnizaţiile
lunare pentru îngrijirea copilului nu acoperă
nici măcar 50 la sută a minimului de existenţă.
În aceste condiţii putem afirma că după naşterea
copilului statul se detaşează de povara susţinerii
generaţiei născute, această povară fiind doar pe
umerii familiei.
În unele state europene s-a stabilit că dacă
femeia se decide la a doua naştere, indemnizaţia
pentru creşterea copilului nu va fi mai mică de
75% din venitul asigurat pe care l-a avut până
la naştere.
În afară de cele menţionate, să nu omitem
şi faptul că familiile în vârstă de reproducere au
grijă nu numai de copiii mici, dar şi de părinţii
lor (bunicii). Presiunea economică asupra soţilor se dublează pe fundalul tendinţei de diminuare a reproducerii. Această presiune era mică
în ultimele decade din simplul motiv că familiile aveau mai mulţi copii, iar părinţii, de obicei,
erau în grija ultimului copil.
Reamintesc aici că mai mult de 50 la sută
din familiile din R. Moldova au un singur co-

pil. Deci, fiecare a doua familie în prezent real
sau din perspectiva demografică are (va avea) o
presiune dublă economică, îngrijind de copiii în
creştere şi de părinţii pensionari. Ţinând cont de
faptul că în prezent creşte vârsta la care se încheie căsătoria, iar speranţa de viaţă creşte, probabilitatea de a avea griji duble este maximă pentru
familiile cu potenţial de reproducere.
Din acest motiv sunt rezervat în raport cu
eficienţa măsurii date şi de a promova şi implementa mecanisme asemănătoare în politicile demografice ale R. Moldova pe termen scurt. Situaţia actuală a ţării noastre este puţin comparabilă
cu situaţia Federaţiei Ruse ori a statelor vecine,
care pot să-şi permită asemenea mecanisme în
politicile familiale. Riscăm ca prin politicile de
familie să sponsorizăm sărăcia sau tot din acest
motiv să naştem în continuare sărăcie.
Prin aceasta, intenţionez să spulber informaţiile vehiculate în mass-media, adeseori de
persoane mai puţin iniţiate, în aspectele ce ţin
de capitalul familial ca un element durabil şi
eficient al politicilor pentru cadrul demografic.
Asemenea maniere doar frustrează domeniul dat
şi populaţia în general. Redresarea situaţiei economice a societăţii, ralierea la standardele vieţii
din Uniunea Europeană ar oferi în perspectivă
o şansă de a implementa şi promova tranşant în
termeni de lungă durată asemenea măsuri prin
politicile demografice eficiente.

Recensământul şcolar în Republica Moldova

P

În luna octombrie 2012, din cauza sărăciei, 215 copii erau neşcolarizaţi

entru a analiza impactul reformelor structurale asupra calităţii educaţiei, implementate
pe parcursul anilor 2006-2012 în Republica Moldova, Institutul de Politici Publice, cu sprijinul
Ministerului Educaţiei, a realizat un studiu la
nivel naţional. La baza studiului au stat datele colectate în cadrul recensământului şcolar,
efectuat în instituţiile de învăţământ general din
Republica Moldova în perioada mai-octombrie
2012. Recensământul a fost finanţat de Banca
Mondială şi a cuprins instituţiile de învăţământ
general (şcolile primare, gimnaziile, şcolile medii şi liceele) din toate raioanele şi municipiile R.
Moldova, cu excepţia celor din stânga Nistrului.
Recensământul cuprinde date privind numărul elevilor şi al profesorilor din instituţiile
preuniversitare, rezultatele obținute, mediul de
reşedinţă şi sex, absenteismul şi abandonul şcolar, situaţia elevilor vulnerabili, situaţia elevilor
părinţii cărora sunt plecaţi în străinătate etc.
Potrivit datelor Ministerului Educaţiei, în anul
trecut au fost închise 26 de şcoli, iar alte 48 au fost
reorganizate. Astăzi școlile din Republica Moldova mai au nevoie de peste 1000 de profesori.
Analiza datelor colectate relevă faptul că în
vara anului 2012, 57 de instituții școlare și-au
închis ușile, iar 236 de cadre didactice (0,05%)
au fost concediate. Reformele au contribuit
într-o anumită măsură la întinerirea corpului
profesoral-didactic, 18% dintre care sunt la
vârsta de pensionare. Potrivit datelor statistice
oficiale, în anul de studii 2011-2012 ponderea
cadrelor didactice la vârstă de pensionare, din
numărul total de cadre didactice, era de 20,1%.
Totuşi, această îmbunătăţire a situaţiei nu este

una de durată şi se datorează nu atât atragerii
cadrelor didactice tinere, cât mai mult disponibilizării persoanelor la vârstă de pensionare.
Din cauza situaţiei demografice nefavorabile, contingentul de elevi din instituţiile de învăţământ general incluse în studiu s-a redus cu 2,8%
(de la sfârşitul anului şcolar 2011-2012 până la
începutul anului şcolar 2012-2013). Micşorarea
numărului de elevi se atestă doar în localităţile
rurale (-4,9%), în timp ce în cele urbane este înregistrată o uşoară creştere (+0,2%).
În ansamblu pe ţară, circa 10,6 mii de elevi
(3% din numărul total) sunt din familii în care
ambii părinţi sunt plecaţi în străinătate, iar alţi
circa 32,3 mii de elevi (9% din numărul total)
din familiile în care unul din părinţi este plecat
în străinătate.
Lipsa îndelungată a părinţilor se atestă mai
pronunţat în localităţile rurale (14,0%) comparativ cu localităţile urbane (9,1%). După nivelul
educaţional, cea mai mare pondere a elevilor ce
provin din familiile în care este plecat unul sau
ambii părinţii se atestă în cazul învăţământului
primar (14,1%).
S-a constatat că şapte elevi din învăţământul primar şi 39 de elevi din învăţământul gimnazial au rămas singuri acasă. Alţi 35 de elevi
din învăţământul primar şi 88 de elevi din cel
gimnazial au rămas doar în grija altor copii minori (fraţi şi/sau surori).
Pe parcursul verii 2011, un număr relativ
mare de elevi – 6991 au plecat peste hotarele ţării, iar alți peste 3400 de elevi – în anul 2012. În
categoria de elevi care au plecat, prevalează cei
din şcolile din mediul rural, cei mai mulţi fiind

din clasele primare şi cele gimnaziale. O bună
parte a copiilor plecaţi peste hotare – 4877 sau
circa 70% din numărul total de elevi plecați în
străinătate o constituie elevii din învăţământul
primar şi cel gimnazial.
În octombrie 2012, din cauza sărăciei, 215
de copii erau neşcolarizaţi, ei muncind împreună cu părinții ori ca zilieri în sat–46 de copii din
clasele primare şi 169 de elevi din clasele gimnaziale. Totodată, situaţia şcolară a 52 de copii
rămâne necunoscută până în prezent.
La începutul anului şcolar 2012-2013 în
instituţiile de învăţământ incluse în studiu au
fost identificaţi circa 150 mii de elevi vulnerabili, ceea ce constituie 41,9% din numărul total de elevi din instituţiile respective. Cea mai
mare pondere a elevilor vulnerabili se atestă în
învăţământul gimnazial – 44%, urmat de învăţământul primar – 43,8%. O pondere mai mică
a elevilor vulnerabili se atestă în învăţământul
liceal – 31,2%. În comparaţie cu anul de studii
2011-2012, ponderea elevilor vulnerabili a crescut cu 2,1%.
În ansamblu, promovarea reformelor structurale a avut un impact pozitiv asupra eficienţei
instituţiilor de învăţământ. În pofida situaţiei
demografice nefavorabile, reformele au asigurat:
(a) oprirea procesului de micşorare a numărului de elevi per instituţie de învăţământ, în special a celor din localităţile rurale; (b) creşterea
numărului mediu de elevi per clasă, de la 19,2
în luna mai 2012 până la 20 în luna octombrie
2012; (c) creşterea numărului mediu de elevi ce
revin la un post didactic, de la 10,9 în luna mai
2012 până la 11,2 în luna octombrie 2012.
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Laura Grecu, șef Direcție politici de asigurări sociale
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei

Tatiana Sorocan, Director de Ţară
HelpAge Moldova

Sistemul de pensii: încotro?
Sistemul public de asigurări sociale de stat
este parte integrantă a sistemului de protecţie
socială, având ca obiectiv principal acordarea
unor prestaţii în bani persoanelor asigurate,
aflate în imposibilitatea obţinerii veniturilor salariale în urma anumitor situaţii de risc (bătrâneţe, incapacitate temporară sau permanentă de
muncă, maternitate, şomaj etc.) şi se bazează pe
colectarea contribuţiilor de asigurări sociale de
stat de la angajatori şi persoanele asigurate şi pe
distribuirea prestaţiilor către beneficiari.
Conform datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, în anul 2012 numărul total de
beneficiari de pensii a constituit 649909 persoane, mărimea medie a pensiei fiind de 957,60 lei.
Dintre aceștia, un număr de 484545 beneficiau de pensii pentru limită de vârstă (mărimea
medie 987,02 lei), 133645 beneficiau de pensii
de invaliditate (mărimea medie 779,91 lei), iar
19823 beneficiau de pensii de urmaș (mărimea
medie 516,32 lei).
Astfel, un număr de peste 92% din totalul
pensionarilor pentru limită de vârstă beneficiază de pensii în cuantum mai mic decât minimul de existenţă pentru pensionari care este de
1259,5 lei total pe republică. Rata de înlocuire
sau, cu alte cuvinte, raportul dintre pensia medie pentru limită de vârstă şi salariul mediu
înregistrat în economie reprezintă doar 28,2%,
pe când Codul european de securitate socială
stabileşte valoarea recomandată a acesteia de
40%. Modelarea sistemului autohton de pensii
pe termen lung arată că, în condiţiile actuale de
funcţionare a sistemului, rata de înlocuire se va
diminua în continuare până la 23% în anul 2020
şi până la un nivel extrem de mic de 14% în jurul
anilor 2040. În aceste condiţii, creşte dramatic
presiunea asupra statului de a majora pensiile,
fapt ce va conduce la destabilizarea sistemului
de pensii.
Începând cu 2002 şi până în 2012, numărul
populaţiei active a scăzut de la 1 mln. 615 mii
persoane până la 1 mln. 286,9 mii, iar cel al persoanelor ocupate – de la 1 mln. 505,1 mii până
la 1 mln. 224,7 mii. Şi numărul contribuabililor
în sistemul public de asigurări sociale a coborât
până la circa 803 mii. Acest lucru se datorează, în principal, emigrării populaţiei în ultimul
deceniu. În acelaşi context, putem menţiona şi
fenomenul ocupării informale. Conform estimărilor, numărul populaţiei ocupate informal
în trimestrul II al anului 2011 a constituit 406,9
mii persoane.
Raportul dintre populaţia activă şi pensionarii de toate categoriile este de 2:1, iar raportul
dintre numărul contribuabililor şi pensionari
este de 1,3:1. Este de menţionat, în acest context,
că pentru o funcţionare stabilă a sistemelor de
pensii de tip solidar este necesară menţinerea

raportului dintre numărul contribuabililor şi cel
al pensionarilor în jur de 4:1-5:1.
Sistemul de pensii în vigoare stabileşte vârsta de pensionare la 57 de ani pentru femei şi 62
de ani pentru bărbaţi. Perioada minimă de asigurare şi, respectiv, de plată a contribuţiilor de
asigurări sociale este de cel puţin 15 ani pentru
o pensie parţială sau de cel puţin 30 ani pentru
femei şi 31 ani pentru bărbaţi pentru pensie deplină. Potrivit normelor legislative deja adoptate, valoarea vechimii în muncă total necesar
pentru stabilirea pensiei pentru limită de vârstă
pentru bărbați se va majora până la 35 de ani
către anul 2020.
În comparaţie cu ţările din Europa Centrală
şi de Est, vârsta de pensionare în Republica Moldova este la limita de jos pentru bărbaţi şi sub
limita minimă în cazul femeilor. Pe de altă parte,
şi speranţa de viaţă în Republica Moldova este
mai mică comparativ cu ţările respective. Totuşi
majoritatea ţărilor din Europa Centrală şi de Est
planifică o majorare a vârstei de pensionare în
următorii zece ani, în special este prevăzută egalarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a
bărbaţilor. Speranţa de viaţă a femeilor este mai
mare decât cea a bărbaţilor în toate ţările din
Europa Centrală şi de Est, inclusiv în Republica
Moldova.
Din acest motiv, precum şi din cauza faptului
că în Republica Moldova vârsta de pensionare a
femeilor este mai mică decât cea a bărbaţilor, în
sistemul autohton de pensionare putem constata
diferenţe semnificative între numărul de femei
şi bărbaţi beneficiari de pensii, dar şi între cuantumurile pensiilor acestora. Astfel, în 2012 stagiul mediu de cotizare înregistrat la acordarea
pensiei a constituit 32,5 ani pentru femei şi 37,5
ani pentru bărbaţi, iar mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă a constituit 797,1 lei
pentru femei şi 937,8 lei pentru bărbaţi. Această
diferență se datorează faptului că mărimea pensiei depinde în mod direct de durata stagiului
de cotizare, dar şi de mărimea contribuţiilor de
asigurări sociale de stat.
Începând cu anul 2005 sistemul de asigurări
sociale a înregistrat un deficit bugetar, care a
crescut treptat de la 1 mln.740 mii lei până la 87
mln. 330 mii lei în 2007. În anul 2008 Bugetul
asigurărilor sociale de stat (BASS) a înregistrat,
după o perioadă de trei ani, un excedent de 47
mln. 700 mii lei, situaţia modificându-se în 2009
şi 2010, când BASS a înregistrat iarăşi un deficit
bugetar de 25 mln. 550 mii lei şi, respectiv, 213
mln. 300 mii lei. Dacă mai înainte deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat era acoperit
din contul soldului mijloacelor băneşti la conturile bancare curente ale Casei Naţionale de
Asigurări Sociale, în anul 2009 deficitul bugetar
a fost acoperit din mijloacele financiare ale fon-
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dului de rezervă al bugetului de asigurări sociale
de stat şi parţial din mijloacele bugetului de stat.
Începând cu anul 2010 deficitul bugetar în totalitate este acoperit din contul bugetului de stat.
Modelarea sistemului autohton de pensii pe termen lung arată că, în condiţiile actuale de funcţionare a sistemului, acesta va înregistra deficit
în următorii zece ani şi un surplus pe termen
lung. Surplusul sistemului de pensii pe termen
lung nu este cauzat de altceva decât de reducerea
considerabilă a ratei de înlocuire.
Legislaţia Republicii Moldova prevede condiţii speciale de stabilire a pensiilor pentru unele
categorii de cetăţeni: judecători, procurori, funcţionari publici, deputaţi, membri ai Guvernului,
aleşi locali şi colaboratori vamali. Diferenţa faţă
de condiţiile generale de stabilire a pensiilor
pentru limită de vârstă constă în unele facilităţi
acordate acestor categorii în raport cu vârsta de
pensionare, stagiul de cotizare mai jos, precum
și modalitatea de calculare a pensiei. Scopul
acordării acestor priorităţi a fost evidenţierea şi
aprecierea meritelor faţă de stat, însă în condiţiile trecerii la economia de piaţă aceste principii
îşi pierd actualitatea. Pensia medie pentru aceste
categorii de persoane este de până la opt ori mai
mare decât pensia medie pentru limită de vârstă
stabilită în condiţii generale în cazul membrilor
Guvernului şi de 2,3 ori mai mare în cazul funcţionarilor publici.
În scopul respectării principiilor de bază ale
sistemului public de asigurări sociale, actualmente se fac primii paşi spre unificarea sistemului de pensii, ce urmăreşte ca toţi contribuabilii
la sistemul public de asigurări sociale să beneficieze de dreptul la pensie în baza condiţiilor
unice. Numărul total al beneficiarilor de pensii
pentru unele categorii de cetăţeni a constituit
7732 în 2012 sau aproximativ 1,1% din numărul
total al beneficiarilor de pensii, volumul mijloacelor financiare pentru achitarea pensiilor acestor categorii de persoane fiind de 2% din totalul
cheltuielilor pentru pensii.
În acest context, menționăm angajamentul
ferm în vederea reformării sistemului de pensii.
Una dintre prioritățile Strategiei Naționale de
Dezvoltare „Moldova 2020” este „Sistemul de
pensii: echitabil și sustenabil”, care prevede un
șir de acțiuni în vederea bunei funcționări a sistemului public de asigurări sociale. Totuși este
important să menționăm faptul că stabilitatea financiară a Bugetului asigurărilor sociale de stat
depinde de situația economică din țară. Pentru a
putea asigura pensii decente este nevoie în mod
prioritar de majorarea numărului de persoane
care contribuie la sistemul de asigurări sociale și majorarea venitului din care se calculează
contribuțiile de asigurări sociale.

Un nou proiect care va aborda
abuzul asupra vârstnicilor

„Tăcerea nu e o soluţie: abuzul asupra vârstnicilor în Republica Moldova” este titlul unui
nou proiect al organizaţiei HelpAge International în Republica Moldova. Fiind finanţat de
Uniunea Europeană, Instrumentul European
pentru Democraţie şi Drepturile Omului (IEDDO/EIDHR), programul este implementat în
parteneriat cu organizaţia obştească „Gender
Centru”. Acţiunile iniţiativei vor fi realizate în
opt localităţi din republică (patru localităţi urbane şi patru rurale) – Bălţi, Orhei, Ialoveni,
Comrat, Leova/Cazangic, Cimişlia/Satul Nou,
Basarabeasca/Carabetovca şi Cahul/Manta.
Articolul I din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată şi proclamată de către
Adunarea Generală ONU la 10 decembrie 1948,
stipulează că „toate fiinţele umane se nasc libere
şi egale în demnitate şi în drepturi”. În preambul
se menţionează că „recunoaşterea demnităţii inerente a TUTUROR membrilor familiei umane
şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie FUNDAMENTUL libertăţii, dreptăţii şi păcii
în lume”. Acest fapt NU SE schimbă odată cu
înaintarea în VÂRSTĂ!
Persoanele în vârstă din R. Moldova sunt
extrem de vulnerabile din cauza că starea şi
statutul social se înrăutăţesc odată cu apropierea vârstei de pensionare. Ele nu au o securitate
socială corespunzătoare (mărimea mică
a pensiilor şi a indemnizaţiilor) şi, prin
urmare, suferă din cauza instabilităţii
economice şi a riscului înalt de sărăcie,
devin fizic fragile din cauza stării precare de sănătate, a preţurilor mari la medicamente şi a accesului limitat la servicii
medicale calitative. Persoanele în etate
ne mărturisesc că comportamentul faţă
de ele se schimbă odată cu înaintarea în
vârstă – la locul de muncă, în societate,
în familie sau în localitatea în care trăiesc.
În multe ţări ale lumii violenţa în familie asupra persoanelor în etate este un
subiect tabu, iar actele de violenţă deseori nu sunt conştientizate pe deplin, respectiv nu se întreprind măsuri pentru
a le preveni şi soluţiona. R. Moldova nu
este o excepţie, violenţa şi abuzurile în
familie fiind puternic stigmatizate, cele
mai des fiind întâlnite forme de abuz
fizic şi financiar. De regulă, cazurile nu
sunt raportate din câteva motive: sentimentul profund de ruşine pe care îl
trăieşte victima abuzului, relaţia apropiată sau de rudenie dintre victimă şi
abuzator şi starea de dependenţă faţă de
abuzator.

La Linia Fierbinte a Centrului Internaţional pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor
Femeii „La Strada”, 25% din apelurile naţionale
privind cazurile de violenţă bazate pe gen au fost
făcute de femei cu vârsta de peste 50 ani. Cel mai
recent raport privind “Violenţa asupra femeilor
în familie în Republica Moldova”, realizat de către Biroul Naţional de Statistică în parteneriat
cu PNUD, Fondul ONU pentru Femei şi Fondul
ONU pentru Populaţie, atestă că 7 din 10 femei
din mediul rural şi 6 din 10 din mediul urban
din Moldova au suferit de pe urma a cel puţin o
formă de violenţă din partea soţului/partenerului de-a lungul vieţii şi 12% din toate femeile au
fost supuse tuturor formelor de violenţă.
Formele abuzului asupra vârstnicilor pot
fi diferite: abuz fizic, psihologic sau emoţional,
sexual, financiar sau pur şi simplu neglijarea intenţionată sau neintenţionată. Sute de persoane în etate din Uniunea Europeană sunt silite
să întreprindă acţiuni contra propriei voinţe
- sunt supuse maltratărilor fizice, ameninţărilor şi insultelor, uneori sunt violate sau supuse
abuzului sexual. Datele statistice globale arată
că abuzurile prevalează la persoanele după vârsta de 65 ani.
Proiectul HelpAge îşi propune să elucideze
problema abuzului asupra vârstnicilor în Moldo-

va şi să abordeze încălcarea unui drept al omului, care astăzi rămâne în umbră. Scopul principal al acţiunii este de a diminua toate formele
de neglijenţă, abuz şi violenţă asupra femeilor şi
bărbaţilor în vârstă din Republica Moldova.
Pentru realizarea obiectivelor propuse, activităţile principale se vor axa pe informarea
publicului despre abuzul şi violenţa în familiei, pe consolidarea capacităţii echipelor multidisciplinare din cadrul Sistemului Naţional de
Referire din Moldova, la fel pe instruirea organizaţiilor societăţii civile în domeniul prevenirii, intervenţiei şi luptei împotriva violenţei şi
abuzului domestic şi în participarea largă a societăţii civile în soluţionarea problemei violenţei şi abuzului prin iniţiative intergeneraţionale
comunitare. De asemenea, va fi desfăşurat un
sondaj de opinie privind problematica violenţei
asupra vârstnicilor. În plus, vor fi organizate instruiri şi sesiuni de informare la nivel naţional,
raional şi local despre violenţa asupra vârstnicilor pentru echipele multidisciplinare ale SNR
şi pentru organizaţiile societăţii civile. Mai sunt
planificate activităţi outreach în comunităţi sau
activităţi de informare şi promovare, cum ar fi
cluburi de discuţie, campanii locale pentru a
marca campania internaţională „16 zile de activităţi împotriva violenţei în bază de gen”, focus
grupuri de consultanţă a familiilor în situaţie
de risc.
În activitatea sa, HelpAge International se
va ghida de recomandările Planului Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea (MIPAA) şi îndeamnă actorii interesaţi să
ţină cont de acestea. Recomandările MIPAA ce
se referă la violenţa asupra vârstnicilor au drept
scop să asigure că cele mai vulnerabile persoane
în etate beneficiază de protecţie şi servicii specifice vârstei în mod echitabil, indiferent de vârstă
şi statut social. Prin „Direcţia prioritară 3: Crearea condiţiilor favorabile”, Planul Internaţional
de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea
recomandă două obiective. Acestea se referă la
eliminarea tuturor formelor de neglijare, abuz şi
violenţă asupra persoanelor în vârstă, precum şi
la crearea serviciilor de ajutorare în soluţionarea
abuzului asupra vârstnicilor.
Odată ce Republica Moldova şi-a asumat direcţii şi politici pentru procesul de integrare în
Uniunea Europeană, este primordial de a ajusta
cadrul legal şi politicile naţionale la valorile şi
principiile europene şi de a revizui, probabil,
unele valori umane, şi anume drepturile persoanelor în vârstă de a fi protejate de violenţă
şi abuz. Trebuie să asigurăm categoriilor sociale
vulnerabile accesul la protecţie şi la servicii ajustate necesităţilor tuturor vârstelor.
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Olga Gagauz, doctor în sociologie, șef Sector Demografie
Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe din Moldova

Î

n ultimii cinci ani numărului de naşteri în
afara căsătoriei în rândul fetelor care n-au
atins vârsta majoratului a crescut.

Copiii nasc copii

nităţii şi al familiilor
Tabelul 1. Numărul de naşteri în căsătorie şi în afara căsătoriei înregisasupra
comportatrate în rândul tinerelor de 14-17 ani
mentului tinerilor,
Anii
Naşteri în căsătorie
Naşteri în afara căsătoriei
inclusiv din cauza
Total
Urban
Rural
Total
Urban
Rural
Pe parcursul ultimilor 30 de ani ponderea migraţiei de muncă
2007
390
76
314
546
123
423
naşterilor extraconjugale din totalul de naşteri a părinţilor, precum
2008
347
64
283
539
107
432
într-un an a crescut la toate grupele de vârstă şi de cunoştinţele
2009
251
47
204
682
147
535
ale femeilor. Dacă la vârsta de 20 de ani şi peste reduse la tineri în
2010
249
49
200
718
138
580
această creştere a avut un caracter relativ lent, utilizarea măsurilor
2011
226
20
206
646
114
532
atunci la mamele tinere (sub 20 de ani) obser- contraceptive.
văm o adevărată explozie a naşterilor în afara
Pentru o parte Sursa: calculat de autor în baza datelor statistice primare ale BNS
căsătoriei. Numai în ultimul deceniu ponderea din fetele de 14-17 Tabelul 2. Numărul de avorturi în rândul tinerelor sub 15 ani şi 15-19 ani
naşterilor extraconjugale în vârsta până la 20 de ani sarcina neplanifi2007
2008
2009
2010
2011
ani a crescut cu 17%, ajungând în anul 2011 la cată a dus la încheiepînă la 15 ani
19
26
13
11
9
valoarea de 47%. La vârsta de 20-29 şi 30-39 de rea căsătoriei. Aceste
15-19 ani
1409
1327
1505
1350
1768
ani ponderea naşterilor extraconjugale din nu- date reies din intervamărul total de naşteri s-a stabilit la nivelul de 20- lul protogenetic (in- Sursa: BNS
22%, pe când pentru vârsta de 40-49 ani acestea tervalul de timp dinputem presupune că copilul s-a născut în cadrul
au crescut până la 30% (figura 1).
tre încheierea căsătoriei şi naşterea copilului), uniunii non-maritale. Analizând vârsta taţilor,
Atât în mediul urban, cât şi în cel rural, cea care în majoritatea cazurilor nu ajunge la 9 luni, determinăm că majoritatea lor sunt de 20-28 de
mai înaltă pondere a naşterilor extraconjugale se fiind în mediu până la 6 luni. O altă parte au re- ani. Deci, este vorba de relaţiile sexuale dintre
înregistrează la două grupe de vârstă: cea
fetele care n-au atins
mai tânără (până la 20 de ani) şi cea mai
vârsta majoratului (de
matură (de 40 de ani şi mai mult). Dacă
18 ani) şi bărbaţii maîn oraşe pe primul loc după numărul de
turi. Foarte des responnaşteri în afara căsătoriei au fost femeile
sabilitatea se pune doar
mature, în sate naşterile extraconjugale
pe seama fetelor, acesprevalează la fetele tinere.
tea fiind stigmatizate, şi
Datele statistice pentru ultimii cinci
complet se uită de băani demonstrează creşterea numărului
ieţi/bărbaţi. Oare aceştia
de naşteri în afara căsătoriei în rândul
nu poartă responsabifetelor care n-au atins vârsta majoratului,
litatea pentru acţiunile,
în special, în mediul rural. Menţionăm
viaţa lor sexuală şi concă nivelul înalt al naşterilor extraconjutracepţie? Totodată, o
gale în mediul rural se datorează anume
problemă ce rămâne în
ponderii mai mari a acestora la mameumbră, dar care prevede
le tinere de vârstă de până la 20 de ani
răspundere penală, este
(tabelul 1). Motivele care duc la naşterea
raportul sexual cu percopilului în afara căsătoriei la vârstă presoanele minore.
matură sunt scăderea controlului comuNaşterile la vârsta
prematură reprezintă
curs la avort. Datele una din problemele ce ţin de competenţa mai
statistice accesibile multor instituţii de stat: din domeniul educanu permit stabilirea ţiei, sănătăţii şi protecţiei sociale. Naşterea conumărului de avor- pilului până la vârsta de 18 ani se asociază cu
turi pentru fetele în dependenţa economică, apariţia dificultăţilor
vârsta până la 18 ani, în finisarea studiilor şi obţinerea unei profedeoarece sunt cumu- sii etc. Această categorie de femei, care de fapt
late pentru grupa de încă sunt copii, cu greu pot evita riscul sărăciei
vârstă 15-19 ani, dar şi aceasta doar în cazul susţinerii lor de către
valorile din tabelul rude. Sarcina la vârstă fragedă comportă un
2 sunt destul de de- risc şi pune în pericol atât sănătatea mamei,
monstrative.
cât şi a copilului. Apar probleme de caracter
Aproape jumă- psihologic, mamele tinere fiind nepregătite
tate din naşterile ex- pentru creşterea şi educaţia copilului. Reietraconjugale au fost şind din aceste considerente diseminarea proînregistrate
după gramelor speciale de educaţie pentru sănătate
Fig. 1. Ponderea naşterilor extraconjugale după vârsta mamei,
cererea comună a este o necesitate actuală, în special pentru meanii 1980-2011
ambilor părinţi, deci diul rural.
Sursa: calculat de autor în baza datelor statistice primare ale BNS
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Programul Birthright va fi organizat Şi în Republica Moldova

B

iroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) din
cadrul Cancelariei de Stat a lansat discuțiile
pentru dezvoltarea conceptului programului
Birthright în Republica Moldova (drept dobândit prin naștere). Acest program oferă șansa copiilor din diasporă, care nu au văzut încă niciodată sau de foarte mult timp Republica Moldova,
de a-și vizita țara de origine. În cadrul taberelor
de vară și de iarnă care vor fi organizate, BRD
va dezvolta un program care include explorarea
spațiului de baștină, studii culturale și lingvistice, sport și artă. Scopul principal al programului
este să fortifice conexiunea celor născuți peste
hotare cu Republica Moldova.
Ideea de a lansa acest program a apărut ca
urmare a identificării problemei stringente a
tinerilor care se îndepărtează considerabil de
țara lor natală. Subiectul în cauză a fost discutat în cadrul întâlnirilor organizate cu diaspora
peste hotare. La fel de sugestive sunt şi evenimentele organizate de diasporă la care participă
copiii, ei recitând şi cântând în limba română
cu un pronunțat accent local. Ilustrative sunt
şi situațiile în care părinții vorbesc cu copiii în
limba maternă, iar ei le răspund în italiană, portugheză, franceză etc. De asemenea, o sursă de
inspiraţie sunt exemplele altor state, ca Israel,
Armenia, Filipine, Cipru, Taiwan, India, Islanda, care au reușit să implementeze acest tip de
program și să obțină suportul tinerei generații în
dezvoltarea țării după încheierea acestuia. Nu în
ultimul rând, un factor decisiv în lansarea programului Birthright în Republica Moldova au
fost numeroasele solicitări ale reprezentanților
diasporei de a lansa astfel de inițiative.
La 15 februarie a.c., au avut loc primele consultări la nivel inter-ministerial la care au participat reprezentanți ai Ministerului Culturii, Ministerului Educației, Biroului Relații Interetnice
și Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie.

B

Conceptul programului este dezvoltat cu suportul dnei Kathleen Newland, expert de renume
mondial, care este co-fondatoare a Institutului
de Politici pentru Migrație și gestionează programe ce vizează migranții, migrația, dezvoltarea și protecția comprehensivă pentru protecția
refugiaților. Experta din Washington ajută BRD
în procesul de constituire ca instituție publică,
inclusiv în planificarea strategică, dezvoltarea
programelor, a strategiei de comunicare etc.
În cadrul discuției au fost accentuate diferite aspecte care vor contribui la detalierea conceptului, cum ar fi: organizarea unor sesiuni de
vară, dar și de iarnă, în special pentru copiii din
Europa de Sud: Italia, Grecia, Portugalia, Spania;
implicarea partenerilor privați care să ofere sta-

bilitate și durabilitate programului; adaptarea la
necesitățile tinerilor din diasporă; studierea intensivă a limbii române.
Programul va fi lansat în anul 2013 în baza
resurselor bugetare și asistenței externe, pentru
ca din 2014 să fie propus Guvernului ca program
complex și de lungă durată. Pentru a avea succes,
programul trebuie să fie interactiv: să atragă, să
motiveze tinerii şi să se plieze la interesele lor.
Victor Lutenco, șeful BRD, a reiterat necesitatea extinderii consultării la nivelul asociațiilor
diasporale, dar și direct cu părinții și tinerii care
vor fi implicați nemijlocit în program. De asemenea, la etapa de elaborare este necesară implicarea mai multor instituții guvernamentale.
Sursa: Biroul pentru Relaţii cu Diaspora

Cetăţenii Republicii Moldova pot beneficia
de asistenţa socială gratuită în Italia şi în ţară

iroul pentru Relații cu Diaspora în parteneriat cu Patronatul Serviciului Italian de
Asistență Socială / Mișcarea Creștină a Muncitorilor (SIAS/MCL) acordă servicii gratuite
migranților moldoveni aflați la muncă în Italia, iar în Republica Moldova, având suportul
Fundației Regina Pacis, își diversifică serviciile
gratuite de asistență socială necesare persoanelor reîntoarse în țară.
În baza acordului semnat la 13 decembrie
2012, cetățenii Republicii Moldova pot beneficia
gratuit de următoarele servicii: asistență socială
pentru persoanele nevoiaşe, asistenţă juridică în
domeniul muncii şi imigraţiei, asistență la solicitarea şi eliberarea permisului de şedere (italian), în domeniul accesării dreptului la pensie,
angajarea în câmpul muncii, mediere culturală,
lingvistică şi familială, asistenţă în domeniul
obligaţiunilor fiscale pentru persoane fizice,

formare profesională. La această etapă are loc
adoptarea aranjamentelor administrative, iar
asociațiile diasporale sunt invitate de către Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) să informeze toți cetățenii despre serviciile gratuite prestate la sediile Patronatului SIAS/MCL din Italia și
Republica Moldova.
Asociațiile diasporale și cetățenii moldoveni
particulari care necesită asistență socială din
partea Patronatului SIAS/MCL pot solicita direct
consultații la adresa de email: moldova@patronatosias.it. Adresarea expediată va fi examinată
rapid și, în funcţie de necesități, redirecționată
la cel mai apropiat sediu teritorial al Patronatului SIAS/MCL, care va oferi suportul solicitat de către cetățenii moldoveni. De asemenea,
asociațiile diasporale sunt invitate să contacteze
MCL pentru a beneficia de asistența oferită în
vederea organizării activităților cu cetățenii Republicii Moldova din Italia.

În Republica Moldova, reprezentanța oficială a Patronatului SIAS/MCL se află în Chişinău,
pe str. Vlaicu Pîrcălab, nr. 30, oficiul 7. Cetăţenii sunt aşteptaţi de luni până vineri, între orele 09.00 – 16.00. Informații suplimentare pot fi
obţinute la numărul de telefon +373 79400397.
Reieșind din numărul mare al cetățenilor Republicii Moldova care sunt stabiliți în Italia, Patronatul SIAS/MCL oferă consultații persoanelor
încadrate legal în câmpul muncii, pentru a le
permite să solicite pensii de la Guvernul Italian
conform legislației în vigoare.
Patronatul SIAS/MCL este o organizaţie
non-profit cu peste 400 de sedii și 1500 angajaţi
în Italia şi alte 18 reprezentanţe în întreaga lume,
inclusiv în Republica Moldova. Misiunea organizaţiei este de a acorda asistenţă socială gratuită
muncitorilor, contribuind la edificarea unei societăţi mai unite.
Sursa: Biroul pentru Relaţii cu Diaspora
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Eduard Mihalaș, Președinte al Consiliului Național al Tineretului din Moldova (CNTM),
delegat al R. Moldova la Forul Global al Tinerilor

O

O nouă agendă globală pentru tineri:
Drepturile tinerilor plasate în centrul dezvoltării

biectivele de Dezvoltare ale Mileniului
(ODM) au dat startul unei agende globale
bazată pe opt domenii de intervenție concrete.
Implicarea tinerilor în implementarea acestei
agende, la toate nivelurile, pare dificilă, însă nu
și imposibilă.
Acum 19 ani, Republica Moldova, alături
de alte 178 de state, participând la Conferința
Internațională pentru Populație și Dezvoltare de la Cairo, s-a angajat într-un Program de
Acțiune de 20 de ani pentru asigurarea drepturilor omului bazate pe dezvoltare. În 2014 vor
fi evaluate rezultatele angajamentelor asumate
de țara noastră. Înainte de această întâlnire importantă, tineri din toate
țările lumii, de pe toate
continentele s-au întâlnit
pentru trei zile în Bali, Indonesia, pentru a discuta
despre necesitățile pe care
le au în statele de origine
şi cum aceste necesități se
pliază cu alte nevoi la nivel
regional și global. Peste o
mie de tineri, cu sprijinul
Guvernului Indoneziei și
a UNFPA, Fondului ONU
pentru Populație au setat
noi priorități în sectorul
de tineret la nivel global ce
țin de sănătate, educație,
munca decentă, drepturile tinerilor şi participarea
incluzivă.
Forul Global al Tinerilor (Global Youth
Forum) din Bali a reușit să facă ceea ce nu am
mai întâlnit până-n prezent – să ofere o abordare deschisă unor subiecte controversate. De
exemplu, întreruperea sarcinii este interzisă în
Indonesia, însă în grupurile de lucru tinerii au
discutat aprins și în contradictoriu despre avort
ca drept al femeii sau o încălcare a dreptului la
viață al copilului. Țările cu o bogată tradiție religioasă, cum ar fi Pakistan, s-au expus deschis
împotriva avortului, în timp ce țările mai liberale

abordau acest subiect prin prisma drepturilor și
sănătății femeii. Reprezentanții guvernamentali
din Indonesia, prezenți la eveniment, încercau
să-și impună poziția. Discutam cu colegii din
Europa despre repetarea situației din septembrie
2012 atunci când Consiliul Miniștrilor în domeniul Tineretului al Consiliului Europei, în lipsa
unui consens între toate statele participante, nu
a putut adopta o declarație cu privire la drepturile tinerilor.
Un alt subiect discutat, și mai controversat
din cauza abordării diferite de la țară la țară,viza
drepturile persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali și transgender). Discuțiile, precum și

abordarea profesionistă a opiniilor, chiar dacă
erau diferite, au permis într-un final să fie elaborată declarația, care a fost prezentată oficialilor
globali, iar mai târziu, Ban KiMoon, Secretarul
General al Națiunilor Unite, a luat cunoștință
de solicitările tinerilor din Europa, Asia, America de Nord, America de Sud și Africa. În scurt
timp, Secretarul General ONU a numit un Consilier Special pe Domeniul Tineret, care îl va ajuta să pună în aplicare solicitările tinerilor.
Un alt element pozitiv al forumului a fost
atmosfera din timpul evenimentului. În fiecare
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zi erau produse scurte filme care reflectau activitatea din ziua precedentă. Mesajele de pe twiteer
transmise de tineri din toate colțurile lumii erau
proiectate direct pe ecran în timp ce 2-3 experți
se expuneau pe un anumit subiect – educație,
muncă decentă, sănătatea reproductivă, participare etc. Datorită suportului UNFPA am avut
ocazia să povestesc tinerilor din întreaga lume
despre bunele practici și politicile pentru tineret
existente în R. Moldova.
Totuși, lucrurile cele mai frumoase sunt cele
neplanificate. În ultima zi urma să fie prezentate
rezultatele activităţii grupurilor de lucru și să fie
adoptată declarația. Inspirată de muzica lui David Guettași Avicii, o domnișoară
care se afla în apropierea mea a
început să danseze. Exemplul ei
a fost urmat de prietena sa. În
scurt timp toţi tinerii din acea
parte a sălii au început să danseze. Atunci când a venit moderatorul pentru a începe sesiunea de
închidere, toți tinerii s-au ridicat
de pe scaune și au ieșit în față
dansând. Imaginați-vă, o mie de
tineri dansând concomitent. În
acele clipe am simțit ceea ce nu
mai simțisem până atunci – muzica a unit tinerii din toată lumea.
Indiferent de religie, statut social,
orientarea sexuală sau viziuni, tinerii s-au unit într-un cerc gigantic și au dansat împreună.
Câteva ore mai târziu, după lungi dezbateri
și schimb de opinii, tinerii au adoptat Declarația
Forului Global. În acea seară am mers acasă
cu sufletul împăcat. Știam că munca noastră
va influența viața tinerilor și din țara mea, dar
și din alte state. Propunerile noastre urmează să fie aduse la cunoștință tuturor șefilor de
stat în cadrul consultărilor asupra priorităților
după 2014 a Planului de Acțiune a Conferinței
Internaționale pentru Populație și Dezvoltare,
precum și la formularea Agendei ONU post2015 pentru o dezvoltare durabilă.
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