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Actualitate

Şedinţa Comisiei naţionale  
pentru populaţie Şi dezvoltare

Comisia naţională pentru populaţie şi 
dezvoltare s-a convocat în şedinţa sa 

ordinară pe data de 12 iunie 2012. La şe-
dinţa prezidată de preşedintele Comisiei, 
viceprim-ministrul Mihail Moldovanu, au 
fost prezenţi majoritatea membrilor, repre-
zentanţi ai autorităţilor publice centrale şi 
locale, ai mediului academic de profil, or-
ganizaţiilor internaţionale, societăţii civile, 
invitaţi şi mass media.

Principalele subiecte abordate în cadrul 
şedinţei au fost corelarea complexă în pro-
cesul de înregistrare responsabilă a mişcării 
naturale a populaţiei; pregătirea specialişti-
lor în domeniul demografic şi angajarea ab-
solvenţilor; munca neremunerată prestată 
în comunitate şi corelarea cadrului juridic.

Înregistrarea fenomenelor de mişcare 
naturală a populaţiei (naştere, deces, căsă-
torie, divorț) a fost abordată prin prisma in-
stituţiilor implicate în aceste procese. Astfel, 
Serviciul Stare Civilă, ca instituţie respon-
sabilă de înregistrarea de stat a actelor de 
stare civilă, a informat membrii Comisiei 
despre modul cum este organizată această 
activitate, problemele existente şi soluţiile 
de depăşire a lor. Totodată, au fost prezen-
tate date statistice cu privire la actele stării 
civile transcrise pentru cetăţenii Republicii 
Moldova aflaţi peste hotare, date care deo-
camdată nu sînt preluate de către statistica 
oficială. Pe parcursul a 5 ani, 2007-2011, au 
fost transcrise 38.657 acte de naştere, 3.548 
acte de deces, 23.665 acte de căsătorie şi 
1.481 acte de divorţ. Pe de altă parte, Biroul 
Naţional de Statistică s-a referit la aspectele 
ce ţin de gestionarea fluxului informaţional 
integrat şi la necesitatea asigurării calităţii 
şi complexităţii datelor printr-o mai strînsă 
interacţiune între instituţiile cu responsa-
bilităţi în domeniu. În scopul eficientizării 
procesului de înregistrare a fenomenelor 
mişcării naturale a populaţiei, viceprim-
ministrul Mihail Moldovanu, Preşedintele 
Comisiei, a dispus formarea unui grup de 
lucru care urmează să propună mecanis-
me de soluţionare a problemelor ce ţin de 
corelarea şi transmiterea automatizată pe 
circuitul stabilit, precum şi controlul logic 
al datelor, pentru elaborarea informaţiei 
statistice veridice cu privire la evenimen-
tele demografice. De asemenea, grupul va 
stabili modalitatea de ajustare a procesului 
de evidenţă a naşterilor şi deceselor şi de 
transmitere a soft-ului utilizat de SSC, în 
vederea înregistrării în format electronic 

a avizelor certificatelor medicale consta-
tatoare a naşterilor şi deceselor în cadrul 
instituţiilor medicale, pentru actualizarea 
plenară în timp real a Registrului de Stat al 
Populaţiei. 

Pregătirea specialiştilor în domeniul 
demografic şi angajarea absolvenţilor a fost 
abordată prin prisma a două instituţii de 
învăţămînt superior, precum şi a Ministe-
rului Educaţiei. Prin programul de maste-
rat „Demografie şi economia populaţiei” 
Academia de Studii Economice din Mol-
dova pregăteşte specialişti începînd cu anul 
de studii 2008/2009, cu finanţare bugetară. 
Deşi programul a fost absolvit de către 26 
de masteranzi, numărul candidaţilor este în 
descreştere, din cauza lipsei ofertei locuri-
lor pe piaţa muncii.

Totodată, în anul de studii 2011/2012 
la Universitatea de Stat din Moldova a fost 
iniţiat Programul de Masterat în Consiliere 
pentru Probleme de Familie la Facultatea 
de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, ab-
solvenţii urmînd să activeze în calitate de 
consilieri de familie.

În acest scop, Universitatea de Stat din 
Moldova şi Academia de Studii Economi-
ce din Moldova, în comun cu Ministerul 
Educaţiei şi Ministerul Muncii, Protecţi-
ei Sociale şi Familiei, vor elabora un ghid 
privind practica de producţie a studenţilor, 
angajarea şi activitatea specialiştilor demo-
grafi şi consilierilor de familie în cîmpul 
muncii. Totodată, instituţiile de resort vor 
identifica modalităţile de angajare a acestor 
specialişti şi vor elabora propuneri concrete 
de reglementare în domeniu.

În cadrul şedinţei membrii Comisiei au 
audiat opinia Congresului Autorităţilor Lo-
cale privind posibilitatea implicării admi-
nistraţiei publice locale în implementarea 

Legii cu privire la ajutorul social, în sensul 
introducerii obligaţiunii pentru persoane-
le cu statut de şomer din cadrul familiilor 
beneficiare de ajutor social de a accepta lu-
crări publice neremunerate de interes local. 
La rîndul său, Ministerul Muncii, Protecţiei 
Sociale şi Familiei a informat despre moda-
lităţile de reluare a modificării Legii cu pri-
vire la ajutorul social în vederea condiţio-
nării prestării muncii în folosul comunităţii 
de către beneficiarii de aceste prestaţii, care 
sînt şomeri în vîrstă aptă de muncă, pre-
zentînd experienţa internaţională în acest 
domeniu. Reprezentantul Consiliului Na-
ţionale pentru Participare, Ludmila Popo-
vici, a accentuat corelarea lucrărilor publice 
de interes local cu activitatea de voluntari-
at. Preşedintele Comisiei a menţionat im-

portanţa elaborării şi 
promovării cît mai ur-
gente a unor modificări 
mai substanţiale la legea 
respectivă, inclusiv a 
mecanismului prestă-
rii lucrărilor publice, 
modificări aşteptate 
de cetăţeni şi asistenţii 
sociali, de autorităţile 
publice centrale şi cele 
locale.

De asemenea, mem-
brii Comisiei au fost 
informaţi despre nece-

sitatea demarării activităţilor de realizare 
a Acordului semnat între Guvernul Repu-
blicii Moldova, UNFPA şi Institutul ONU 
pentru Îmbătrînire (INIA) în iulie 2011 
şi informaţia despre şedinţa grupului de 
lucru al Asociaţiei internaţionale pentru 
securitatea socială ”Cu privire la lucrătorii 
migranţi în Eurasia”. În prima jumătate a 
lunii septembrie 2012, la Chişinău va fi or-
ganizat primul curs de instruire în politicile 
interdisciplinare din domeniul demografic 
pentru 20 funcţionari publici (din Gu-
vern, ministere, autorităţi publice centrale 
cu atribuţii în domeniu, instituţii, sectorul 
academic). În acest scop, membrii Comisiei 
vor propune cele mai relevante candidaturi 
pentru a participa la cursul de instruire, 
care fi predat de experţi cu renume - Joseph 
Troisi, director al Institutului Internaţional 
de Îmbătrânire ONU din Malta şi Alexan-
dre Sidorenko, şef Departament la Centrul 
pentru Politici de Bunăstare Socială şi Cer-
cetări din Viena, Austria.
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opinie

În Republica Moldova există un număr 
foarte mare de persoane, care sînt prac-

tic excluse din societate şi îşi pun speran-
ţele doar în ajutoarele sociale, umanitare, 
etc., devenind mult prea dependente de 
acestea, pînă la parazitism social.

O parte dintre ei nu pot munci, nu au 
un loc de munca, au anumite probleme, dar 
probabil că au şi un anumit potenţial, care 
ar fi util pentru comunitate. Este regretabil, 
dar unele politici sociale care au rădăcini în 
perioada sovietică, au contribuit la forma-
rea unor cetăţeni social pasivi, dar şi depen-
denţi de instituţiile de stat şi de ajutoarele 
sociale.

Este regretabil şi faptul că voluntariatul 
nu este o normă, iar munca în folosul co-
munităţii încă este percepută ca un lucru 
umilitor sau ca pedeapsă, în unele cazuri.

Cadrul naţional permite utilizarea mun-
cilor neremunerate în folosul comunităţii. 
Conform legislaţiei internaţionale, munca 
în folosul comunităţii este încurajată şi nu 
poate fi folosită doar în următoarele cazuri: 
a) pentru constrîngerea politică sau ca mij-
loc de educare sub forma unei pedepse pen-
tru declaraţii şi opinii politice, ideologice ce 
se află în contradicţie cu politica actuală de 
guvernare, socială sau sistemul economic;
b) ca forţă de muncă în scopul atingerii 
unor obiective economice;
c) ca mijloc de disciplinare sau ca pedeap-
să pentru participarea la greve, proteste sau 
alte acţiuni politice;
d) ca mijloc de discriminare rasistă, socia-
lă, naţională sau religioasă.

Avantajele implementării unor pro-
grame cu privire la munca neremunerată în 
folosul comunităţii:
1. Ar spori activismul comunitar dacă 
persoana lucrează voluntar în folosul stră-
zii, a localităţii, sau a altor beneficiari anu-
mite ore pe săptămînă şi dacă intră în con-
tact cu persoane oficiale şi cu alţi membri ai 
comunităţii.
2. Ar creşte competenţa civică (văzută ca 
percepţia persoanelor cu privire la capacita-
tea lor de a influenţa deciziile puterii).

3. Ar reduce victimizarea nefondată şi 
ar spori activismul social, respectul faţă de 
sine, sentimentul de utilitate, de responsa-
bilitate faţă de tot ce este în jur, etc.
4. Ar spori angajarea civică (participare 
în asociaţii) şi politică, precum şi activismul 
politic (electoral), dar, probabil, mai impor-
tant, ar schimba mentalitatea oamenilor, 
care sînt obişnuiţi din perioada sovietică ca 
CINEVA DE SUS să le rezolve problemele, 
să le ofere un sprijin necondiţionat, dar şi 
diverse ajutoare, mai ales în perioada elec-
torală, etc.
5. Membrii comunităţilor ar deveni mai 
independenţi şi mai activi în comunitate, 
ar oferi anumite servicii in schimbul unor 
beneficii, ar şti şi cum să voteze corect şi nu 
ar putea fi manipulaţi atît de uşor.
6. Ar mări implicarea cetăţenilor în acţi-
uni de interes public, deoarece beneficiarii 
de servicii şi ajutoare sociale ar fi mai con-
ştienţi că ceea ce li se oferă vine de la conce-
tăţenii lor şi alţi membri ai comunităţii.
7. Ar spori comportamentul cultural şi 
accesul la facilităţi publice (care sînt de 
fapt indicatori de bunăstare), mai ales dacă 
ei nemijlocit au avut vreo contribuţie la 
acestea.
8. Ar creşte respectul faţă de sine şi gra-
dul de satisfacţie de şansa participării la 
viaţa socială, de rînd cu semenii lor, precum 
şi la procesul decizional la diferite nivele.
9. Ar ameliora substanţial calitatea mediu-
lui social şi politic în comunitate.
10.  Ar înmulţi interesul şi dorinţa de infor-
mare, comunicare, educaţie şi instruire, 
care sînt cei mai importanţi piloni în dez-
voltarea armonioasă a oricărei persoane.

La nivel de comunitate, acţiunile colec-
tive sînt de fapt o combinare şi structurare 
de voluntarism, interese publice şi interese 
private, care ar trebui coordonate de autori-
tăţile publice locale.

Capitalul social (care se identifică cu 
activismul comunitar şi participarea la ni-
vel de comunitate), precum şi manifestările 
sale, poate fi măsurat prin:

încrederea inter-umană,•	

încrederea instituţională,•	
colaborare la diverse nivele,•	
participare în asociaţii şi alte formaţi-•	
uni,
solidaritate,•	
numărul/ frecvenţa de întîlniri organi-•	
zate cu implicarea activă a tuturor mem-
brilor comunităţii.
Prin urmare, în rezultatul dezvoltării 

democraţiei participative prin munca în fo-
losul comunităţii, prestata inclusiv de către 
beneficiarii de servicii şi ajutoare sociale, 
comunitatea locală este cea care are cele mai 
mari beneficii, atît pe termen scurt, cît şi pe 
termen lung. Astfel, comunitatea devine 
mai unită, oamenii ei devin mai apropiaţi, 
mai conştienţi de rolul lor. Iar incluziunea 
socială nu va mai fi doar un obiectiv care 
urmează a fi atins, ci o normalitate.

Este deja demonstrat că implicarea acti-
vă a membrilor comunităţilor în 5 domenii 
relevante, cum ar fi familie, societate, loc 
de muncă, educaţie şi hobby, ar permite 
dezvoltarea armonioasă şi creşterea capaci-
tăţilor de adaptare a lor la noile condiţii, la 
stres, la schimbare, la dificultăţile cu care se 
pot confrunta în viaţa de zi cu zi.  Dar cel 
mai important ar putea fi creşterea respec-
tului de sine şi a sentimentului de responsa-
bilitate faţă de soarta sa, a apropiaţilor săi, 
dar şi a comunităţii.

În prezent, anumite servicii pentru per-
soanele aflate în situaţii de criză sînt prelua-
te de voluntari sau de către sectorul asocia-
tiv şi nu necesită eforturi considerabile din 
partea autorităţilor locale.

Autorităţile locale ar trebui, însă, să fie 
responsabile de asigurarea condiţiilor pen-
tru dezvoltarea democraţiei participative, 
prin asigurarea comunicării adecvate, a im-
plicării active a tuturor membrilor în viaţa 
comunităţii, inclusiv prin activităţi de vo-
luntariat şi muncă neremunerată în folosul 
comunităţii, precum şi de dezvoltarea unor 
interacţiuni armonioase cu toţi membrii 
comunităţii, bazate pe principii şi valori cla-
re, bine definite şi reglementate prin cadrul 
juridic adecvat.

Ludmila POPOVICI, director executiv, Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”,
membră a Consiliului Naţional pentru Participare şi a Comisiei naționale pentru populație şi dezvoltare

dezvoltarea demoCraţiei partiCipative  
prin munCa în folosul Comunităţii

(Opinia unor reprezentanţi ai societăţii civile)
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Actualitate

În anul 1974 Organizaţia Naţiunilor 
Unite a proclamat "Anul International 

al Populatiei" şi a invitat, pentru prima 
dată în istorie, toate statele lumii la Con-
ferinţa Mondială a Populaţiei, ale cărei 
lucrări s-au desfăşurat în luna august în 
capitala Romaniei.

În acel an numărul populaţiei mondi-
ale ajunsese la 4 miliarde locuitori, iar 13 
ani mai tîrziu (1987) în ziua de 11 iulie, 
populaţia lumii a atins cifra de 5 miliarde 
de locuitori. De atunci, deja al 25-lea an, în 
această zi se marchează Ziua Mondială a 
Populaţiei. "Orologiul demografic" arăta la 
31 octombrie 2011 o populatie de 7 miliar-
de de locuitori.

În anul 2012 genericul Zilei Mondiale a 
Populației este ”Accesul universal la servi-
ciile de sănătate reproductivă”, avînd scopul 
de a readuce în prim-plan angajamentele 
asumate în acest domeniu la nivel global. 
Una din Ţintele Obiectivelor de Dezvoltare 
a Mileniului este "Atingerea, pînă în 2015, a 
accesului universal la servicii de sănătate a 
reproducerii". Pe de altă parte, Conferinţa 
Internaţională pentru Populaţie şi Dezvol-
tare de la Cairo CIPD), a lansat cu mulţi 
ani mai devreme, în 1994, un apel pentru 
asigurarea accesului universal la serviciile 
de sănătate a reproducerii, inclusiv servicii 
de planificare familială, naştere asistată şi 
servicii de prevenire a infecţiilor cu trans-
mitere sexuală.

În viziunea UNFPA, sănătatea repro-
ductivă cuprinde trei elemente de bază – 

Crearea unei lumi în care fiecare sarcină 
să fie dorită, fiecare naştere să fie sigură 
şi fiecare tînăr să-şi realizeze potenţia-
lul. Realizarea acestei viziuni va schimba 
viaţa a milioane de femei, bărbaţi şi ti-
neri din întreaga lume. Cu toate acestea, 
resursele pentru susţinerea acestei cauze 
sînt reduse, într-o perioadă critică cînd 
aproximativ 1,8 miliarde de tineri cu vîr-
sta cuprinsă între 15-24 de ani vor atinge 
vîrsta reproductivă. Deoarece tinerii ade-
sea se confruntă cu dificultăţi în încercă-
rile lor de a obţine informaţii şi asistenţa 
de care au nevoie, sănătatea reproductivă 
a adolescenţilor reprezintă un alt subiect 
de interes major inclus în programul  
UNFPA.

Pentru femeiele cu vîrstă fertilă (15-
49 de ani), problemele ce ţin de sănătatea 
reproducerii constituie principala cauză a 
sănătăţii precare şi a deceselor. Şi deoare-
ce femeile reprezintă adesea temelia fami-
liei, aceste probleme pot afecta întreaga 
familie.

Dacă toate femeile care îşi doresc să 
evite o sarcină ar utiliza serviciile de pla-
nificare a familiei, rata sarcinilor nedorite 
s-ar reduce simţitor cu 71 de procente, de 
la 75 de milioane la 22 de milioane per an. 
În prezent, cheltuielile pentru serviciile 
medicale prestate pentru sarcinile nedorite 
se ridică la 2,5 miliarde USD anual. Elimi-
narea căsătoriei între copii va reduce riscul 
asociat cu sarcina la vîrstă precoce cu care 
se confruntă femeile tinere.

Prin urmare, sănătatea maternală poate 
prezenta un punct de acces la alte servicii 
de sănătate. O abordare continua a îngrijirii 
sănătăţii prin accesarea întregului spectru 
de servicii pentru sănătatea reproducerii, 
sănătatea maternală şi neonatală pot asigu-
ra o stare a sănătăţii mai bună în general şi 
o integrare mai eficientă a serviciilor.

StAtIStICI ÎNgRIjORătOARe:
În fiecare an 358 000 de femei, din întrea-•	

ga lume, mor din cauza complicaţiilor legate 
de sarcină, principala cauză fiind hemoragiile, 
infecţiile, avorturile nesigure, hipertensiunea 
arterială şi altele. Toate aceste cauze pot fi pre-
venite sau tratate cu medicamente şi îngrijire 
adecvată.

În fiecare an, 10-15 milioane de femei •	
suferă boli grave sau dizabilităţi permanente 
cauzate de sarcină sau de naştere: de la infer-
tilitate şi depresie pînă la alte leziuni devas-
tatoare la naştere. Prin urmare, mai mult de 
300 de milioane de femei trăiesc cu boală sau 
dizabilităţi.

15 procente din femeile însărcinate trec prin •	
complicaţii cu risc pentru viaţă şi cu toate aces-
tea, un număr semnificativ de femei nu au acces 
la serviciile obstetrice de bază care le-ar salva 
viaţa şi ar asigura supravieţuirea copiilor lor.

O jumătate din decesele maternale se pro-•	
duc în primele 24 de ore după naştere, cînd ac-
cesul la serviciile medicale de urgenţă este de o 
importanţă majoră.

Aproximativ o jumătate din femeile din •	
ţările în curs de dezvoltare nu sînt asistate la 
naştere de asistente medicale, moaşe sau me-
dici.

Circa 215 milioane de femei doresc să amî-•	
ne sau să întrerupă sarcina, ceea ce reprezintă 
una din şase femei de vîrstă fertilă.

În Africa sub-sahariană, în jur de 70 pro-•	
cente dintre femei nu au acces la serviciile me-
dicale după naştere. 1.8 miliarde dintre femei 
au vîrsta cuprinsă între 10-24 de ani şi 90 pro-
cente trăiesc în regiunile în curs de dezvoltare.

Se estimează că în fiecare an se efectuează •	
în jur de 19 milioane de avorturi în ţările în 
curs de dezvoltare. Se estimează că în fiecare 
an 47 mii de femei mor din cauza avortului 
nesigur şi milioane suferă din cauza compli-
caţiilor.

În Republica Moldova au fost efectuate •	
405, 2 mii avorturi în perioada anilor 1995-
2011, fiind născuți 690,3 mii copii.

11 iulie – ziua mondială a populaţiei
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Organizaţia internaţională ”Save the Chil-
dren” (”Salvaţi copiii”) anual prezintă 

raportul ”Situaţia mamelor în lume”. În opi-
nia experţilor internaţionali, calitatea vieţii 
mamelor are un impact direct asupra sănătă-
ţii, siguranţei şi bunăstării copiilor. Acorda-
rea femeilor accesului la educaţie, activitatea 
economică şi serviciile de sănătate îmbunătă-
ţeşte semnificativ calitatea vieţii mamelor şi 
a copiilor lor. În raportul pentru anul 2011 
(editat în 2012 http://www.savethechildren.
org), 165 de țări sînt ierarhizate în funcţie de 
condiţiile maternităţii de care dispun, fiind 
folosit unui indice integral al maternităţii.

Republica Moldova ocupă locul 41, fiind 
plasată printre ultimele țări dezvoltate (locul 
41 din 43). După Republica Moldova locurile 
42 şi 43 sînt ocupate de Macedonia şi Albania.

Înaintea ţării noastre sînt Bosnia şi Her-
ţegovina (40), Ucraina (39), Rusia şi Bulgaria 
(37), România (35), Statele Unite ale Americii 
plasîndu-se pe locul 25.

În fruntea clasamentului se află (în ordi-
ne descendentă): Norvegia, Islanda şi Suedia. 
Franţa, care este cunoscută prin succesele sale 
obţinute în încurajarea natalităţii şi promova-
rea politicilor consecvente şi de lungă durată, 
s-a plasat pe locul 14. Factorii luaţi în calcul 
pentru a realiza acest clasament sînt situaţia 
educaţională, economică şi de sănătate, pre-
cum şi alimentaţia copiilor.

Pe ultimul loc s-a clasat Nigerul, catalogat 
de cei care au realizat studiul drept o imagine 
în oglindă a Norvegiei, unde doar una din trei 
naşteri sînt asistate, fetele primesc doar patru 
ani de educaţie, iar femeile au o medie a spe-
ranţei de viaţă de 56 ani, spre deosebire de 83 
ani, în Norvegia. În Niger, fiecare mamă va 

pierde cel puţin un copil în timpul vieţii, îna-
inte ca acesta să împlinească cinci ani.

Organizaţia subliniază că, din cauza mal-
nutriţiei cronice, mamele vor avea la rîndul 
lor copii sub greutatea normală şi vulnera-
bili. O mamă care trăieşte în sărăcie, munceş-
te prea mult, are un nivel scăzut de educaţie 
şi de sănătate nu îşi va putea hrăni copilul în 
mod adecvat, cu efecte în cea mai mare par-
te ireversibile. Or, o serie de măsuri care să se 
concentreze asupra primelor 1000 de zile din 
viaţa unui copil, începînd din timpul sarcinii, 
pot contribui la spargerea acestui cerc vicios. 
Astfel, toate ţările trebuie să lanseze politici 
guvernamentale pentru a combate malnutri-
ţia. Pe de altă parte, guvernele ţărilor în curs 
de dezvoltare trebuie să elaboreze în progra-
me-cheie destinate mamelor şi copiilor pentru 
a le asigura sănătatea şi supravieţuirea, precum 
şi programe de nutriţie, inclusiv alăptarea, în-
cepînd cu sarcina mamei pînă la aniversarea 
de doi ani. Este unul din cele mai importante 
lucruri care pot salva vieţile copiilor, alături de 
asigurarea de apă potabilă.

Faptul că Republica Moldova este poziţio-
nată pe ultimele locuri printre ţările dezvolta-
te după indicele maternităţii, este condiţionat 
de un şir de factori. În primul rînd, Republi-
ca Moldova, împreună cu Ucraina, România 
şi Rusia, ocupă ultimele locuri în clasamentul 
ţărilor după nivelul mortalităţii materne, al că-
rui nivel este de 3-4 ori mai mare decît în ţările 
occidentale (Belgia, Elveţia, Germania, Italia, 
Austria). Dintre ţările ex-sovietice, la acest ca-
pitol se evidenţiază numai Belarus, înregistrînd 
indicatori comparabili cu Irlanda şi Germania.

În al doilea rînd, speranţa de viaţă la naşte-
re în Republica Moldova (73 ani) este cea mai 

mică printre cele 43 de ţări economic dezvolta-
te. Valori similare ale speranţei de viaţă la naş-
tere se înregistrează doar în Ucraina şi Rusia. 
Femeile în România în medie trăiesc cu 4 ani 
mai mult decît la noi în ţară, în Norvegia, Ger-
mania şi Finlanda – cu 10 ani mai mult, iar în 
Franţa – cu 12 ani (fig. 1).

Şi în al treilea rând, Republica Moldova 
este ultima după mortalitatea copiilor în vîrstă 
de pînă la 5 ani, plasîndu-se după Albania, Ro-
mânia şi Ucraina. În comparaţie cu ţările care 
au intrat în fruntea clasamentului, rata mor-
talităţii copiilor în ţara noastră este de 9-8 ori 
mai mare. (fig. 2).

Anume aceşti trei indicatori determină po-
ziţia Republicii Moldova cu privire la condiţi-
ile de maternitate. În ceea ce priveşte astfel de 
indicatori, cum ar fi statutul educaţional al fe-
meilor, gradul de înrolare a copiilor în educaţia 
extraşcolară şi şcolară, ţara noastră nu rămîne 
cu mult în urma ţărilor economic dezvoltate.

De asemenea, Republica Moldova nu se 
evidenţiază mult printre ţările europene în ceea 
ce priveşte condiţiile în care este oferit conce-
diul de maternitate. Aproximativ în jumătate 
dintre ţările economic dezvoltate, femeia are 
dreptul la un concediu de maternitate cu dura-
ta de 14-20 de săptămîni, cu menţinerea sala-
riului în mărime de 100%. Conform legislaţiei 
Republicii Moldova, femeii i se oferă concediu 
de maternitate pentru 126 de zile, salariul fiind 
menținut integral de 100%.

Deşi în continuare se înregistrează un de-
calaj dintre salariul femeilor şi al bărbaţilor, 
situația din Republica Moldova, comparativ cu 
alte țări este mai favorabilă, raportul constitu-
ind 74%, pe cînd în Germania – 59%, iar în 
Austria – 40%.

în Ce ţară este mai Bine să fii mamă?

Olga gAgAUz, doctor în sociologie, conferenţiar,
Şef al Sectorului Demografie, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM

Fig. 1. Speranţa de viaţă la naştere a femeilor,  
ţările economic dezvoltate, anul 2010 (locul 43)

Fig. 2. Rata mortalităţii copiilor în vîrstă pînă la 5 ani,  
la 1000 de naşcuţi-vii, anul 2010
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Ședința, organizată de Ministerul 
Muncii, Protecției Sociale şi Fami-

liei, s-a desfăşurat la 24 mai curent, în 
incinta Palatului Național ”Nicolae Su-
lac”, reunind în premieră cei circa 1200 
de asistenți comunitari, funcționari din 
cadrul secțiilor/direcțiilor raionale de 
asistență socială şi protecție a famili-
ei, conducerea raioanelor, precum şi 
angajați ai ministerului.

În cadrul evenimentului au fost trecute 
în revistă succesele înregistrate în cinci ani 
de la angajarea în fiecare primărie a asisten-
ţilor sociali, problemele cu care se confrun-
tă aceştia, precum şi neregulile depistate în 
timpul inspecţiilor în mai multe raioane.

În alocuțiunea sa, dna Valentina Buliga, 
ministrul muncii, protecției sociale şi fa-
miliei, a menționat că actualmente, în Re-
publica Moldova, este în plină desfăşurare 
reforma în domeniul asistenţei sociale, care 
are ca scop utilizarea eficientă a surselor fi-
nanciare prevăzute pentru acest scop, ori-
entarea lor spre cele mai vulnerabile pături 
ale societăţii şi, în definitiv, ca scop final – 
reducerea sărăciei.

Această reformă este una foarte com-
plexă şi se realizează prin revizuirea unui 
set întreg de politici: familiale, pentru per-
soane cu dizabilităţi, pentru persoane vîrst-
nice, dar şi prin revizuirea, consolidarea şi 
întregirea cadrului instituțional al sistemu-
lui.

Ministrul a menţionat că pe parcursul 
celor 5 ani de activitate a asistenţilor soci-
ali s-au făcut paşi importanţi pentru a oferi 
ajutorul necesar persoanelor aflate în difi-
cultate. În anul 2011, de cel puţin o plata 
a prestaţiei de ajutor social, în total au be-
neficiat circa 80.000 familii defavorizate, iar 
circa 80% din aceste familii au avut în com-
ponenţa lor cel puţin un copil. Cuantumul 
mediu al acestei prestaţii pentru familiile 
cu copii a constituit peste 800 lei. De ase-
menea, peste 110 mii de familii au benefici-
at de ajutor pentru perioada rece a anului.

Totodată, în anul 2011 în ţară au func-
ţionat 122 instituţii sociale pentru adulţi şi 
116 cantine sociale, de serviciile cărora au 
beneficiat persoane vîrstnice şi cu dizabili-
tăţi sau familii cu copii în situaţii de risc.

Ministrul a subliniat că activitatea asis-
tenţilor sociali poate fi apreciată pozitiv, 

dar cu regret la minister continuă să par-
vină petiţii din partea unor cetăţeni nemul-
ţumiţi. În urma unor inspecţii efectuate în 

cîteva raioane au fost depistate mai multe 
nereguli precum: acordarea de ajutor social 
familiilor în care nu toţi membrii adulţi se 
încadrează într-un statut ocupaţional, care 
le-ar da dreptul la ajutor social, declararea 
eronată a veniturilor familiilor, neconcor-
danţa datelor din registrul special de evi-
denţă a cererilor cu informaţia din baza de 
date electronice etc.

La eveniment a fost prezent şi Prim-
ministrul Republicii Moldova, dl Vladimir 
Filat. Premierul a menţionat că viziunea de 
dezvoltare a sistemului de protecţie socială 
trebuie să fie incluziunea socială, dezvolta-
rea abilităţilor de a crea independent bu-
năstarea, iar asistentul social este persoana 
care munceşte pentru a ajuta oamenii aflaţi 
în dificultate. „Nimeni nu trebuie să uite, 
asistenţa socială este o activitate profesio-
nistă scopul căreia este să refacă capacită-
ţile persoanei sau familiei de a-şi rezolva 
independent problemele şi să îşi creeze 

bunăstarea. Cunoaşteţi mai bine ca oricine 
că numărul beneficiarilor pe care îi aveţi 
este mult mai mare decît capacităţile reale 
de intervenţie. Sînt sigur că fiecare din voi 
cunoaşte zeci de persoane care mai mult aş-
teaptă să fie ajutaţi, decît încearcă să se ajute 
pe sine însuşi. Or, asistenţa socială trebuie 
să ofere aripi şi nu rădăcini. Sînt sigur, că 
cea mai bună recunoştinţă pentru asistenţii 
sociali este atunci cînd beneficiarii valori-
fică pe deplin oportunităţile care se oferă. 
Doar aşa vom putea transforma o parte din 
societate din asistaţi în cetăţeni activi, cu 
oportunităţi reale de dezvoltare", a sublini-
at Premierul.

Prim-ministrul a făcut apel către aleşii 
locali, primari, consilieri, ONG-uri, insti-
tuţii sociale şi de educaţie din comunităţi 
să conştientizeze că şi ei sînt parte a siste-
mului de protecţie socială şi trebuie să ajute 
asistenţii sociali în misiunea pe care o au.

Nu în ultimul rînd, Prim-ministrul a 
promis audienței că Guvernul va identifica 
resurse financiare pentru a majora salariile 
asistenților sociali comunitari care astăzi 
ridică salarii modeste.

”asistenţa soCială  
treBuie să ofere aripi, nu rădăCini”

Ședința extinsă a asistenților sociali din Republica Moldova

Valentina BULIgA: o serie de proble-
me ce necesită a fi soluționate în comun 
cu autoritățile publice locale: crearea 
condițiilor adecvate de muncă pentru 
asistenții sociali comunitari, susținerea şi 
promovarea serviciilor sociale, asigurarea 
activității comisiilor multidisciplinare etc.

Vlad FILAt: Introducerea cît mai cu-
rînd a mecanismului de implementare a 
muncii în folosul comunităţii este una din 
prioritățile care reies din obiectivele de gu-
vernare.
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SteLIAN COReIȘA, ȘeF DIReCțIe 
ASISteNță SOCIALă IALOVeNI:  
”NICI UN gUVeRN NU VA PUteA 
SChIMBA SItUAţIA ÎN BINe, DACă 
NOI, CeI CARe SÎNteM DAtORI Să  
ASIgURăM SChIMBAReA ÎN  
teRItORIU, NU Ne VOM ÎNDePLINI 
FUNCţIILe, CONFORM CeRINţeLOR 
PUSe ÎN FAţA NOAStRă” 

În prezent, problemele sociale din 
teritoriu sînt pe umerii asistenţilor soci-
ali comunitari. Anume ei sînt implicaţi 
în monitorizarea şi soluţionarea tuturor 
problemelor sociale din localităţi. În pri-
măriile în care primarii au înţeles rolul şi 
necesităţile funcţiei de asistent social, au 
creat condiţii adecvate pentru activitatea 
acestora şi, ca rezultat, problemele sociale 
se rezolvă cu succes.

Cea mai complicată situație în țară 
ține de soluționarea problemelor copii-
lor aflaţi în dificultate, în situaţii de risc, 
acei copii care la moment se educă prin 
intermediul coletelor transmise de peste 
hotare şi al sunetelor de telefon primite 
de la părinţi.

În raionul Ialoveni, din cei 23800 copii, 
1073 copii sînt în dificultate, 2949 copii cu 
părinţi plecaţi peste hotare sînt în situaţie 
de risc. 420 copii orfani şi rămaşi fără în-
grijire părintească sînt în tutelă - curatelă. 
Putem cu certitudine afirma că în viitor o 
parte din aceşti copii vor crea diferite pro-
bleme societăţii.

Un alt subiect sensibil care se discută 
mult este ajutorul social, implementat prin 
Legea nr.133 din 2008. Sarcina asistenţilor 
sociali comunitari este să cuprindă cu aju-
torul social persoanele social vulnerabile 
(pe cei mai săraci dintre cei săraci). În pre-
zent, 8% din populaţia raionului Ialoveni 
beneficiază de ajutorul social şi ajutorul 
pentru perioada rece a anului.

De ce nu se atinge scopul acestei Legi? 
Principale cauze sînt mentalitatea popula-
ţiei şi legislaţia imperfectă.

În timpul desfăşurării activității, asis-
tenţii sociali comunitari se confruntă cu 
un şir de dificultăţi, cele mai frecvente 
fiind cauzate de evaluarea venitului fami-
liei. Anume aici se comit cele mai multe 
fraude, asistenţii sociali comunitari per-
manent intră în conflict cu solicitanţii pe 
motiv că ei nu doresc să declare cinstit ve-
nitul familiei.

Astăzi, noi trebuie să recunoaştem, fie 
din cauza legislaţiei imperfecte, fie din ne-
glijenţa asistenţilor sociali comunitari, în 

sistem au intrat persoane care parazitează 
în baza Legii 133.

Cum vedem noi, cei din teritoriu, re-
zolvarea acestei probleme, avem sau nu 
avem nevoie de ajutorul social? Desigur 
că ajutorul social este necesar, avînd în 
vedere că preţurile cresc, iar multe familii 
care lucrează, nu au nici minimul garantat 
pentru a exista.

Propun de a revedea termenul de acor-
dare a ajutorului social, de cîte ori per-
soana poate beneficia de acest ajutor şi cît 
timp persoanele pot figura la Agenţia Teri-
torială de Ocupare a Forţei de Muncă.

Pentru a face ordine în acordarea aju-
torului social trebuie să se ţină cont de cî-
teva aspecte importante.

Din primărie să nu iasă nici o cerere 
de ajutor social sau ajutor pentru perioa-
da rece a anului fără actul de examinare 
a condiţiilor de trai, deoarece solicitanţii 
care declară cinstit venitul familiei, bene-
ficiază de un ajutor social mult mai mic, 
decît cei care ascund veniturile.

Cu părere de rău, ajutorul social îi des-
curajează pe o parte din beneficiari să mai 
lucreze, fiindu-le convenabil şi mult mai 
uşor să paraziteze pe seama acestui sistem. 
Mulţi beneficiari vînd cotele de pămînt, 
le înregistrează pe numele altor persoane, 
fac diferite schimbări în casă, pentru ca la 
un nou control efectuat la faţa locului, să 
poată beneficia în continuare de ajutorul 
social.

Pentru a contracara aceste nereguli, 
trebuie finalizat procesul de creare a siste-
mului informaţional automatizat ”Asisten-
ţa Socială” care va permite Ministerului 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei să 
elimine în viitor riscurile de incompatibili-

tate în prestaţiile sociale, să con-
stituie un sistem de monitoriza-
re a veniturilor familiilor pentru 
prevenirea erorilor şi fraudelor. 
În rezultat, vom avea un sistem 
de indemnizaţii băneşti mai bine 
direcţionat şi administrat.

Este necesar de a modifi-
ca legislația astfel, ca munca 
în folosul comunităţii să nu fie 
interpretată ca muncă forţată. 
În Regulamentul cu privire la 
stabilirea şi modul de plată a 
ajutorului social să fie specificat 
ce lucrări pot fi efectuate în co-
munitate de către beneficiarii de 
ajutor social.

De asemenea, trebuie exa-
minată situația familiilor care 

beneficiază de ajutor social şi efectuată o 
verificare suplimentară a tuturor surselor 
de venituri (munca la negru, veniturile de 
peste hotare etc.)

Nu mai puțin importantă este evalu-
area utilizării prestațiilor de către bene-
ficiari. Se înregistrează cazuri cînd bene-
ficiarii se duc cu deciziile de acordare a 
ajutorului social şi iau vin pe datorie.

În fiecare primărie trebuie identificate 
posibilități de a crea locuri de muncă pen-
tru şomerii din teritoriu, care sînt înregis-
traţi la Agenţia Teritorială pentru Ocupa-
rea Forţei de Muncă. Agenţii economici 
trebuie să dețină listele celor care sînt în 
căutarea unui loc de muncă, aici însă apa-
re o problemă, deoarece lor le este conve-
nabil să aibă muncitori la negru, astfel ei 
se eschivează de la achitarea impozitelor. 
Aceasta, de fapt, este problema Inspecto-
ratului Fiscal.

Pe de altă parte, unii beneficiari lucrea-
ză la lideri, şi ar fi cazul să aceştia să fie 
identificați de Inspecţia Muncii şi ca ur-
mare să fie suspendat ajutorul social.

Nici un Guvern nu va putea schimba 
situaţia în bine, dacă noi, cei care sîntem 
datori să asigurăm schimbarea în teritoriu, 
nu ne vom îndeplini funcţiile, conform 
cerinţelor puse în faţa noastră. Vă adre-
sez chemarea să realizăm împreună aceste 
cerinţe. Iar pentru a reuşi, propun crearea 
unei Asociații profesionale a asistenților 
sociali care ne va ajuta să ne mobilizăm 
eforturile, să ne promovăm drepturile să 
găsim soluții pentru problemele cu care ne 
confruntăm şi să ridicăm statutul profesiei 
de asistent şi lucrător social atît în tertoriu, 
cît şi la nivel de țară.

În luările de cuvînt, asistenții sociali 
au abordat un şir de probleme cu care se 
confruntă şi au propus constituirea unei 

organizații profesionale ce ar promova pe 
viitor drepturile asistenților sociali şi va 
crea o platformă de lucru pentru definitiva-

rea statutului profesiei de asistent social şi 
ar consolida un cod deontologic al asisten-
tului şi lucrătorului social.
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Protejarea drepturilor de pensie în ca-
zul lucrătorilor migranţi este unul 

dintre obiectivele Programului de acti-
vitate al guvernului Republicii Moldova 
”Integrarea europeană: Libertate, De-
mocraţie, Bunăstare” 2011-2014. Intro-
ducerea acestor mecanisme, împreună cu 
funcţionarea noului sistem de pensii, va 
asigura eficientizarea utilizării capitalu-
lui şi a forţei de muncă şi, pe termen lung, 
un nivel decent al veniturilor provenite 
din pensii, care să ducă la îmbunătăţirea 
semnificativă a condiţiilor de viaţă a per-
soanelor vîrstnice, la independenţa eco-
nomică şi socială a acestora.

În scopul asigurării mai multor garanţii 
de securitate socială pentru lucrătorii mi-
granţi originari din Republica Moldova, 
care au domiciliu permanent sau desfă-
şoară o activitate temporară pe teritoriul 
Republicii Bulgaria, a fost încheiat Acordul 
între Republica Moldova şi Republica Bul-
garia în domeniul asigurărilor sociale (5 
decembrie 2008) care se aplică în ambele 
state începînd cu anul 2010.

Acordul stabileşte drept principiu de 
bază plata contribuţiilor de securitate so-
cială într-un singur stat, anume statul în 
care lucrătorul migrant îşi desfăşoară ac-
tivitatea, cu excepţia lucrătorilor detaşaţi, 
personalului întreprinderilor de transport 
internaţional, echipajului navelor, funcţio-
narilor publici şi membrilor misiunilor şi 
posturilor diplomatice.

Alte ţări cu care Moldova a încheiat ast-
fel de acorduri sînt Portugalia, România, 
Marele Ducat de Luxemburg, Estonia, Re-
publica Cehă şi Austria. Totodată, Republi-
ca Moldova se află în proces de negociere cu 
Belgia, Lituania, Polonia şi Ungaria. În anul 
2012 sînt preconizate negocieri cu Franţa, 
Spania, Statul Israel şi Letonia în vederea 
dezvoltării relaţiilor bilaterale de protecţie 
socială a cetăţenilor care domiciliază în 
aceste ţări. Prin acordurile bilaterale vor fi 
eliminate efectele negative ale proceselor 
migraţioniste, care intervin la întoarcerea 
în ţară a lucrătorilor migranţi, ce au activat 

o perioadă de timp pe teritoriul acestor sta-
te şi membrilor familiilor lor, fie la strămu-
tarea pe teritoriul acestor state, în ambele 
cazuri aceste persoane nefiind îndreptăţite 
la prestaţii de asigurări sociale.

Acest acord se aplică persoanelor care 
desfăşoară o activitate de muncă sau care 
au domiciliul permanent pe teritoriul Repu-
blicii Moldova sau Republicii Bulgaria şi se 
aplică persoanelor care achită în prezent sau 
au achitat contribuţii de asigurări sociale 
în conformitate cu legislaţia ambelor sau a 
unuia dintre state (angajaţii, lucrătorii inde-
pendenţi, muncitorii detaşaţi, personalul mi-
siunilor diplomatice şi posturilor consulare), 
precum şi membrilor de familie ale persoa-
nelor sus-menţionate (protecţia lor este limi-
tată la drepturile care derivă din calitatea de 
membru de familie al lucrătorului în cauză).

În conformitate cu prevederile acordu-
lui, cetăţenii ambelor state vor fi egali în 
tratament şi asupra lor se va aplica o sin-
gură legislaţie în cazul stabilirii dreptului la 
o prestaţie. Lucrătorii migranţi au dreptul 
de a beneficia pe teritoriul statului de do-
miciliu, de prestaţiile dobîndite în statele 
în care şi-au desfăşurat activitatea. Astfel, 
în momentul calculării pensiei, se va lua 
în considerare şi perioada lucrată în Re-
publica Moldova şi cea lucrată în Republi-
ca Bulgară, evitîndu-se riscul de a nu avea 
perioada minimă de contribuţii într-un 
singur sistem de securitate socială. Fiecare 
stat contractant la acord va achita partea de 
pensie calculată pentru perioada de coti-
zare la sistemul public de asigurări sociale 
realizată pe teritoriul său.

În baza Acordului menţionat, persoa-
nele pot beneficia de următoarele prestaţii:

indemnizaţii pentru incapacitate tem-•	
porară de muncă şi de maternitate,
pensii de invaliditate cauzată de boli •	
obişnuite,
pensii şi indemnizaţii de invaliditate în •	
urma accidentelor de muncă sau cauza-
te de boli profesionale,
pensii pentru limită de vîrstă,•	
pensii de urmaş,•	
ajutor de şomaj,•	
ajutor de deces.•	
Acordul stabileşte că Moldova sau Bul-

garia plăteşte partea pensiei calculată doar 
pentru stagiul asigurat realizat pe teritoriul 
său unde au fost achitate contribuţiile de 
asigurări sociale de stat.

De exemplu, dacă o persoană a activat 
în ambele state, atunci cînd va atinge vîrsta 
de pensionare, prevăzută de legislaţia fiecă-
rui stat, va primi două pensii pentru limită 
de vîrstă separate.

La stabilirea dreptului la pensie se însu-
mează perioadele de cotizare realizate pe 
teritoriul ambelor părţi.

Dacă perioada în care persoana a fost 
asigurată în unul dintre aceste 2 state nu 
este suficient de lungă pentru a putea bene-
ficia de pensie în statul respectiv, vor fi lua-
te în calcul perioadele de asigurare realizate 
pe teritoriul ambelor state.

De exemplu, o persoană a fost asigurată 
timp de 15 ani în Republica Bulgaria şi de 
10 ani în Republica Moldova, perioada to-
tală fiind de 25 ani înainte de a atinge vîrsta 
de pensionare.

În acest caz, Republica Bulgaria va cal-
cula cuantumul pensiei la care persoana va 
fi îndreptăţită după 25 de ani de asigurare 
în statul respectiv. Apoi, Republica Bulgaria 
va plăti o valoare corespunzătoare perioa-
delor de asigurare efective, şi anume 15/25 
din acest cuantum. Respectiv, Republica 
Moldova va plăti 10/25 din suma la care 
persoana ar avea dreptul după 25 de ani de 
asigurare.

Laura gReCU, şef Direcţie politici de asigurări sociale,
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

aţi munCit sau munCiţi în Bulgaria?
paŞi Care treBuie întreprinŞi pentru a BenefiCia de pensie Şi alte prestaţii

Continuare în pag.10
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Dorin VACULOVSChI, doctor în economie,
decan al facultăţii "Economie Generală şi Drept", ASEM

tendinţe ale evoluţiilor demografiCe Şi impaCtul lor 
asupra pieţei munCii din repuBliCa moldova

Pe fundalul ameliorării relative a situa-
ţiei din economia Republicii Moldova, 

evoluţia indicatorilor demografici din ul-
timii ani continuă să semnaleze o situaţie 
destul de critică.

Astfel, numărul populației totale conti-
nuă să descrească, fiind însoţită de un nivel 
înalt al mortalităţii şi o reducere a natali-
tăţii. În anul 2011 numărul celor născuţi 
a constituit doar 39.182 persoane, micşo-
rîndu-se cu 3,2% faţă de anul precedent, 
în timp ce numărul celor decedaţi a fost de 
39.249 persoane – cu 9,5% mai puţin decît 
în anul 2010 (tabelul 1).

Drept consecinţă, sporul natural al po-
pulaţiei Republicii Moldova continuă să fie 
negativ condiţionînd o reducere constantă 
a populaţiei, inclusiv a potenţialului uman 
disponibil. La 1 ianuarie 2012 numărul po-
pulaţiei stabile a constituit 3.559,5 mii per-
soane, cu 0,9 mii persoane mai mic decît în 
2010 (graficul 1).

Procesele demografice actuale din re-
publică au condiţionat nu numai reducerea 
populaţiei, dar şi accentuarea procesului de 
îmbătrînire. În anul 2011 rata de îmbătrîn-
ire a populaţiei (ponderea populaţiei de 65 
ani şi peste în totalul populaţiei) a constitu-
it 9,9%, sau cu 0,4% mai mare comparativ 
cu anul precedent.

Repartizarea populaţiei republicii în 
funcţie de vîrstă şi sex este reflectată în ta-
belul 2. Astfel, se observă o creştere relativă 
a populaţiei în vîrsta aptă de muncă de la 
66,3% în 2009 pînă la 66,7% în 2001, pre-

cum şi a populaţiei vîrstnice de la 15,0% în 
2009 pînă la 15,5% în 2011 pe fundalul des-
creşterii ponderii populaţiei sub vîrsta aptă 
de muncă de la 18,7% în 2009, la 17,8% din 
totalul populaţiei.

Deşi speranţa de viaţă în Republica 
Moldova este destul de joasă comparativ cu 
țările dezvoltate, pe parcursul ultimilor 15 
de ani, ea a crescut semnificativ, de la 66,6 
ani în 1997, la 70,97 ani în 2011 şi se aşteap-
tă că va atinge 77 ani către anul 2050.

O asemenea evoluţie a proceselor demo-
grafice a condus atît la reducerea numărului 
populației, cît şi la îmbătrînirea potenţialului 
uman. Astfel, conform datelor Anchetei forţei 
de Muncă, atît populaţia economic activă, cît 
şi cea ocupată, înregistrează tendinţe stabile 
de reducere, în timp ce numărul populaţiei 
inactive creşte. Din anul 2001 pînă în 2011, 
numărul populaţiei economic active (popula-
ţia ocupată, plus şomerii) s-a redus cu 358,5 

Tabelul 1. Principalii indicatorii ai mişcării naturale a populaţiei
persoane

2009 2010 2011 2010 în % 
faţă de 2009

2011 în % 
faţă de 2010

Natalitate 40803 40474 39182 99,2 96,8
Mortalitate 42139 43631 39249 103,5 90,0
Mortalitate infantilă: 0-1 an 493 476 431 96,6 90,5
Spor natural -1336 -3157 -64 de 2,4 ori 2,1
Căsătorii 26781 26483 25900 98,9 97,8
Divorţuri 11884 11504 11120 96,8 96,7

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Tabelul 2.Repartizarea populaţiei permanente  
în funcţie de mediu, sex şi vîrstă, la începutul anului, %

2009 2010 2011
Ambele 

sexe
Femei Ambele 

sexe
Femei Ambele 

sexe
Femei

total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
din care:  
Sub vîrsta aptă de muncă 18,7 17,5 18,2 17,1 17,8 16,7
În vîrstă aptă de muncă 66,3 62,5 66,6 62,5 66,7 62,5
Peste vîrsta aptă de muncă 15,0 20,0 15,2 20,4 15,5 20,8

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Graficul 1. Populaţia stabilă a Republicii Moldova Populaţia inactivă din punct de vedere 
economic cuprinde toate persoanele, in-
diferent de vîrstă, care n-au lucrat cel pu-
ţin o oră şi nu erau şomeri în perioada de 
referinţă, aflîndu-se în una din următoa-
rele situaţii:
•	 elevi	sau	studenţi;
•	 pensionari	(de	toate	categoriile);
•	 casnice	(care	desfăşoară	numai	activi-

tăţi casnice în gospodărie);
•	 persoane	 întreţinute	de	alte	persoane	

ori de stat sau care se întreţin din alte 
venituri (chirii, dobînzi, rente etc.);

•	 persoane	declarate	plecate	peste	hota-
re la lucru sau în căutare de lucru.
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De asemenea, un factor foarte impor-
tant în vederea aplicării acordului este fap-
tul că persoana nu este obligată să achi-
te concomitent contribuţii de asigurări 
sociale în Bugetul asigurărilor sociale al 
Republicii Moldova şi al Bulgariei.

Astfel, în cazul în care un angajator din 
ţară decide deplasarea unui angajat al său 
în interes de serviciu pe teritoriul Republi-
cii Bulgaria pentru o perioadă de pînă la 12 
luni, contribuţiile în Bugetul Asigurărilor 
Sociale al Republicii Moldova vor fi achita-
te de angajator.

Totodată, acordul prevede exportul 
(transferul) prestaţiilor de asigurări socia-
le, acordate în conformitate cu legislaţiile 
naţionale ale celor două state, ceea ce pre-
supune dreptul unui lucrător migrant de a 
beneficia de prestaţiile dobîndite în statele 
în care şi-a desfăşurat activitatea, pe terito-
riul statului de domiciliu.

De exemplu, dacă persoana care şi-a 
stabilit dreptul la pensie pe teritoriul Repu-
blicii Moldova se mută cu domiciliul per-
manent pe teritoriul Republicii Bulgaria, 

pensia se va transfera pe teritoriul statului 
în cauză.

Respectiv, dacă persoana care primeşte 
o pensie stabilită corespunzător perioade-
lor de asigurare realizate pe teritoriul Re-

publicii Bulgaria, dar îşi are domiciliul în 
Republica Moldova, suma pentru achitare i 
se va exporta în Republica Moldova.

Deşi se aplică doar de 1,5 ani, acordul 
are deja un impact pozitiv asupra bunăstă-
rii pensionarilor din categoria lucrătorilor 
migranţi. Pînă în prezent au fost examina-
te 61 de interpelări din Bulgaria, conform 
cărora au fost transferate prestaţiile sociale 
stabilite în Republica Moldova pe contul 
personal al beneficiarilor în Republica Bul-
garia pentru 29 persoane (241,9 mii lei). 
Totodată, au fost transferate mijloace bă-
neşti pentru prestaţiile sociale stabilite în 
Republica Bulgaria pentru 2 persoane cu 
domiciliul în Republica Moldova, în sumă 
de 17,6 mii lei.

Instituţia competentă şi organismul de 
legătură desemnat pentru aplicarea acordu-
lui este Casa Naţională de Asigurări Soci-
ale (str. gheorghe tudor, 3, MD-2028, 
Chişinău, Republica Moldova). Astfel, 
pentru a stabili dreptul la una sau mai mul-
te prestaţii în baza acordului menţionat, 
persoanele interesate trebuie să se adrese-
ze la CNAS pentru a completa formularele 
necesare.

Continuare din pag.8

mii personae, de la 1.616 mii pînă la 1.257,5 
mii persoane, iar numărul populaţiei ocupate 
– cu 325 mii persoane (de la 1.498 mii pînă la 
1.173 mii persoane). Ca urmare, numărul po-
pulaţiei inactive a înregistrat o creştere cu 30,9 
mii persoane (de la 2022,9 mii în 2001 pînă la 
2053,8 mii persoane în 2011). În acest con-
text, trebuie remarcat faptul că în anul 2011 
populaţia economic activă şi populaţia ocu-
pată a înregistrat creşteri modeste, cu 1,8% şi, 
respectiv, 2,4% faţă de anul precedent, iar cea 
inactivă – o uşoară descreştere faţă de anul 
precedent cu 0,9%. Aceste tendințe se dato-
rează, în primul rînd unei ameliorării modes-
te a situaţiei economice din ţară.

În ceea ce priveşte îmbătrînirea poten-
ţialului uman, structura populaţiei ocupa-

te pe vîrste atestă o creştere semnificativă a 
ponderii populaţiei ocupate de peste 45 de 
ani (42,5% în 2010) pe fundalul reducerii 
constante a numărului populaţiei ocupate 
în vîrstă de 16-24 ani (în 2010 ea a consti-
tuit 10,3% din totalul populaţiei ocupate). Pe 
de altă parte, se observă o creştere a vîrstei 
medii a populaţiei ocupate, în majoritatea 
întreprinderilor fiind apropiată de vîrsta de 
pensionare. Totodată, încercările persoanelor 
tinere, în special cele cu studii medii profesi-
onale, de a se angaja la întreprinderile date, 
de regulă, nu se finalizează pozitiv. Cauzele 
sînt diferite, printre care: patronii nu sînt dis-
puşi să angajeze persoane fără experienţă în 
domeniu; tinerii nu acceptă salariile propuse 
de întreprinderile respective; persoanele de 

vîrstă pensionară nu se grăbesc să se pensio-
neze, oferind tinerilor locul lor de muncă.

Reducerea continuă a principalilor indi-
catori ocupaţionali pe fundalul îmbătrînirii 
populaţiei conduce şi la creşterea continuă 
a raportului de dependenţă economică, ex-
primat prin numărul persoanelor neocupa-
te (inactive sau în şomaj) ce revin la 1000 
persoane ocupate, care în anul 2011 a con-
stituit 2034‰ (în anul 2010 - 2117‰).

Prin urmare, situaţia demografică din 
Republica Moldova poate fi considerată 
drept una critică, cu efecte negative asupra 
potenţialului uman disponibil şi asupra 
evoluţiei proceselor de pe piaţa muncii, 
ceea ce diminuează esenţial şansele unei 
dezvoltări durabile a țării.

Rata de activitate a populaţiei de 15 ani şi peste (proporţia •	
populaţiei active în populaţia totală din aceeaşi categorie de 
vîrstă) – 42,3%.
Rata de participare a populaţiei în vîrsta aptă de muncă (16-56 •	
ani femei şi 16-61 ani bărbaţi) – 49,7%.
Rata de ocupare a populaţiei de 15 ani şi peste – 39,4%.•	
Rata de ocupare a populaţiei în vîrstă de muncă (16-56/61 ani) •	
– 46,2%.
Rata de ocupare a persoanelor tinere (15-24 ani) – 10,2% din •	
total, cu studii medii generale şi profesionale – 42,9%, cu studii 
superioare – 23,7%.
În sectorul agricol au activat 27,5% din totalul persoanelor •	
ocupate. Din ei, 56,1% – în gospodăriile auxiliare proprii.

În sectorul non-agricol au fost ocupate 850,5 mii persoane. •	
Cota-parte a persoanelor angajate în industrie a constituit 
13,1%, în construcţii – 5,7%.
Rata şomajului – 6,7% (bărbaţi – 7,7% şi femei – 5,6%; în me-•	
diul urban – 8,2%, în mediul rural – 5,2%).
Rata şomajului în rîndul tinerilor de 15-24 ani –14,9% (bărbaţi •	
– 14,2%; femei – 15,8%). Ponderea şomerilor tineri în total şo-
meri – 25,0%.
Populaţia inactivă de 15 ani şi peste – 57,7% din totalul popu-•	
laţiei de aceeaşi categorie de vîrstă.
Numărul persoanelor declarate plecate în alte ţări la lucru sau •	
în căutare de lucru – 316,9 mii persoane (25,2% din populaţia 
economic activă, sau 18,4% din populaţia inactivă de 15 ani şi 
peste). Bărbaţi – 64,5%, din localităţi rurale – 70,7%.

indiCatorii pieţei munCii în anul 2011:

Persoana asigurată – persoană fizică, 
aptă de muncă, domiciliată în Republica 
Moldova, înregistrată în calitate de contribu-
abil la Bugetul de Asigurări Sociale pentru a 
beneficia de pensie proporţional contribuţi-
ilor achitate.

Contribuţie de asigurări sociale – sumă 
datorată, în mod obligatoriu, de orice per-
soană angajată în cîmpul muncii care parti-
cipă la sistemul public de asigurări sociale.

Stagiu de cotizare – însumare a perioa-
delor de activitate în care s-a plătit contribu-
ţia la fondul de pensii.

Venit asigurat – venit pe care s-au plătit 
contribuţii de asigurări sociale şi care con-
stituie baza de calcul a pensiei în sistemul 
public.

Prestaţie – toate prestaţiile băneşti sau 
pensiile, inclusiv componentele lor, majoră-
rile şi recalculările.
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exemple de bune practici

Organizaţia ”CONCORDIA – Proiec-
te Sociale” a fost înfiinţată juridic în 

anul 2004, cu proiectul „Concordia - pen-
tru copiii noştri”. Începînd cu anul 2007 s-a 
inaugurat  şi proiectul ”Concordia - pentru 
părinţii noştri”. În prezent, CONCORDIA 
Moldova oferă adăpost şi asistenţă socială 
pentru peste 550 de copii orfani şi 2500 de 
bătrâni nevoiaşi. În prezent, CONCORDIA 
oferă loc de muncă în domeniul social şi pe-
dagogic pentru circa 300 persoane.

Scopul organizaţiei este ajutorarea co-
piilor defavorizaţi, reintegrarea socială şi 
familială a cît mai multor copii şi tineri, 
provenind din stradă sau din familiile des-
trămate şi prevenirea fenomenului abando-
nului familial, îndrumarea lor spre o viaţă 
mai bună. Concordia beneficiază de schim-
buri de experienţă în domeniul pedagogiei 
şi primeşte sprijin financiar din partea unui 
cerc de prieteni şi oameni de afaceri din 
Austria, Liechtenstein, Germania.

În cadrul primului proiect s-au deschis 
două centre de plasament în colaborare cu 
autorităţile publice centrale: Centrul de pla-
sament de tip familial „Concordia. Orăşelul 
Copilăriei” din satul Pîrîta, r-l Dubăsari şi 
Centrul de plasament în mun. Chişinău – 
„Casa CONCORDIA”. "Oraşul Copiilor" a 
fost ridicat de Asociaţia Concordia pentru 
300 de copii orfani, care acum cresc şi tră-
iesc în 13 case, în comunităţi de tip fami-
lial. În Casa "CONCORDIA" din Chişinău 
ajung tinerii din centrul de plasament care 
merg la liceu. Casele au construite din ba-
nii donatorilor austrieci, adunaţi de un OM 
mare - Georg Sporschill.

Copiii au ajuns în centrele de plasament 
din diferite motive: cineva a fost abandonat 
de părinţi, cineva a rămas fără părinţi, pe 
cineva i-a adus propriii părinţi deoarece nu 
aveau cu ce să-i întreţină... destine foarte 
diferite.

Orăşelul Copilăriei este organizat în 
douăsprezece familii a cîte 18-24 copii fie-
care, principala activitate constituind rea-
bilitarea, recuperarea şcolară şi şcolarizarea 
copiilor nou-veniţi, formarea şi dezvoltarea 
abilităţilor gospodăreşti, prepararea mîn-
cării şi servirea mesei, efectuarea curăţeni-
ei prin dormitoare, la bucătărie, îngrijirea 
copiilor mici, activitatea în grădina de lîn-
gă casă. Pe lîngă acestea, se acorda atenţie 
recuperării copiilor, care prezintă diferite 
probleme. Prin urmare, modul de organi-

zare a comunităţii oferă protecţie şi sigu-
ranţă copiilor care au simţit ce este foamea, 
frigul şi violenţa, iar activităţile desfăşurate 
împreună îi aduc pe copii mai aproape unul 
de celălalt.

Sistemul caselor este deosebit de efici-
ent, asigurînd copiilor climatul afectiv ne-
cesar dezvoltării lor armonioase, confortul 
dat de siguranţa sprijinului în soluţionarea 
problemelor şi contribuind la formarea de-
prinderilor de autogospodărire. Copiii sînt 
implicaţi în toate activităţile gospodăreşti şi 
administrative, care se desfăşoară în case.

Activitatea educativă reprezintă spaţiul 
aplicativ, care permite transferul şi aplicabi-
litatea cunoştinţelor, abilităţilor, competen-
ţelor dobîndite în sistemul de învăţămînt. 
Prin formele sale specifice, activitatea edu-
cativă dezvoltă gîndirea şi stimulează im-
plicarea tinerei generaţii în actul decizional 
în contextul respectării drepturilor omului 
şi asumării responsabilităţilor sociale.

Procesul instructiv-educativ are o im-
portanţă deosebită, toţi copii fiind încadraţi 
într-o formă de învăţămînt corespunzătoa-
re vîrstei şi particularităţilor fiecăruia: gră-
diniţa sau şcoala.

Educaţia este o artă a cărei practică are 
nevoie de o perfecţionare continuă, de ace-
ea problema educaţiei a fost şi este mereu 
actuală. Prin urmare, misiunea educaţiona-
lă este de a dezvolta personalitatea copiilor 
pentru o societate liberă şi democrată din 
perspectiva exigenţelor culturale şi politice 
ale societăţii.

Activitatea educativă în Orăşelul copi-
lăriei are un caracter specific, datorită con-
tingentului de copii, cu respectarea unor 
direcţii prioritare, cum ar fi:

reabilitarea psiho-socială a copiilor şi •	
stabilirea unui echilibru dinamic între 
personalitatea copilului şi societate,
stimularea şi multiplicarea iniţiativelor •	
tinerilor în dezvoltarea vieţii comuni-
tătii,
ridicarea calităţii resurselor umane din •	
sistemul educaţional,

formarea copiilor în funcţie de capa-•	
cităţile lor, cu accent sporit pe tinerii 
talentaţi, optimizarea procesului de in-
struire şi educaţie, formarea la tineri a 
deprinderilor de a lucra raţional, avînd 
la bază principiile de organizare ştiinţi-
fică a muncii.
Contingentul de copii din Orăşelul Co-

pilăriei cere de la toţi un efort deosebit şi 
atitudine părintească. Copiii se simt bine, 
avînd un anturaj plăcut şi familiar. Corpul 
didactic şi toţi educatorii reuşesc să creeze 
climatul favorabil, buna dispoziţie şi mun-
cesc fiind convinşi că copilul este o făclie, ce 
trebuie aprinsă. Atitudinea benefică a aces-
tei atitudini este demonstrată prin faptul că 
mulţi dintre copii îi numesc pe educatoare 
”mamă”.

Activităţile cultural-educative şi dis-
tractive sînt diverse şi bine structurate. 
Pentru o dezvoltare multilaterală a copiilor, 
în Centru activează cercuri de dans popular, 
„Mîini dibace”, „Tinerii chelneri”, „Micul 
tehnician”, de calculatoare, atelier de arte.

La sala de sport zilnic copiii se ocupă cu 
diferite probe sportive, conduse de antrenori 
calificaţi: judo, box fotbal, volei, baschet, te-
nis de masă, acrobatica, gimnastica, atletica, 
şah şi dame. Sala de sport activează atît pe 
parcursul săptămînii, cît şi în weekend, or-
ganizîndu-se diferite starturi vesele, jocuri 
dinamice, concursuri cu implicarea tuturor 
copiilor şi a educatorilor din Centru.

În timpul vacanţelor, pentru copii sînt 
organizate excursii în or. Chişinău, la tea-
tre, mănăstiri, gradină zoologica, iar pe 
parcursul vacanţei de vară cu copiii se prac-
tică turism sportiv şi alte tipuri de activităţi 
de agrement.

De asemenea, copiii participă la eveni-
mentele culturale din satul Pîrîta, cum ar fi 
”Hramul satului”, ”Limba noastră”, la cele 
organizate în şcoala unde studiază, la con-
cursurile sportive şi de artă, festivaluri fol-
clorice, expoziţii de artă, etc. Deja de un an 
a fost înfiinţat un cor care în prezent numă-
ră peste 80 de copii, un ansamblu folcloric 
care poarta numele „Concordia”, care a par-
ticipat deja la mai multe festivaluri folclo-
rice, concursuri, obţinînd premii, diplome 
de merit şi recunoştinţă întru promovarea 
cîntecului popular şi valorile naţionale. Re-
cent, pe data de 7 mai 2012, pentru copiii 
din Centru a fost deschis un teren de mi-
nifotbal, unde copiii vor avea posibilitatea 
să-şi petreacă timpul plăcut şi util.

”ConCordia” pentru Copiii noŞtri:  
Cine salvează o viaţă, salvează întreaga lume
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România. Începînd cu anul 2011, ob-
ţinerea unor forme de ajutor social este 
condiţionată de munca prestată în folosul 
comunităţii efectuată cu participarea be-
neficiarilor de venit minim garantat apţi 
de efort fizic. Prin introducerea noilor re-
glementări, primarii sînt obligaţi să întoc-
mească un plan lunar de actiuni sau lucrări 
de interes local, să afişeze lista cuprinzînd 
beneficiarii de ajutor social, să ţină evi-
denţa orelor de muncă efectuate, precum 
şi persoanele care urmează să efectueze 
acţiuni sau lucrări de interes local. Pe de 
altă parte, plata ajutorului se acordă şi în 
măsura în care comunitatea, prin munca 
acestor persoane, se implică în dezvoltare. 
Orele de muncă se calculează proportional 
cu nivelul ajutorului social, cu un tarif orar 
corespunzător salariului minim brut pe 
ţară, ceea ce va majora numărul de ore de 
muncă. Suspendarea sau neacordarea aju-
torului social se produce în cazul refuzului 
unui loc de muncă oferit de agenţiile teri-
toriale pentru ocuparea forţei de muncă, 
precum şi refuzul solicitantului 
de a furniza informaţiile nece-
sare pentru întocmirea anchetei 
sociale.

Este necesar de menţionat 
că nu toţi beneficiarii de ajutor 
social sînt obligaţi să efectueze 
ore de muncă, excepţie fiind 
persoanele care asigură creşte-
rea şi îngrijirea copiilor în vîrstă 
de pînă la 3 ani (16 ani în cazul 
copilului cu handicap mediu), 
a uneia sau mai multor persoa-
ne adulte cu handicap grav sau 
accentuat, participă la un pro-
gram de pregătire profesională 
sau este încadrată în muncă. 
(Legea 416/2001 privind venitul minim 
garantat, H.G. 50/2011 privind aprobarea 
şi modificarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii 416/2001 şi HG 
57/2012 pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 
416/2001).

În vederea beneficierii de venitul minim 
garantat (precum şi persoanele care benefi-
ciază de concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor, respectiv alocaţia 
pentru susţinerea familiei), persoanele în 
cauză sînt obligate să plătească impozitele 
locale, respectiv impozitul pe imobile, te-
renuri şi autoturisme/autovehicule, în caz 
contrar, acest ajutor va fi sistat. În perioada 
în care nu primesc banii aferenţi venitului 
minim, beneficiarii nu mai pot fi obligaţi să 
muncească în folosul comunităţii.

În prezent se află în proces de defini-
tivare modificarea Legii 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilu-
lui, elaborată de Ministerul Muncii, Famili-
ei şi Protecţiei Sociale al României. Pe lîngă 
alte reglemenări noi, se introduce o serie 
de prevederi menite să asigure o mai bună 
responsabilizare a părinţilor. Astfel, părinţii 
care îşi abandonează copiii şi îi lasă în grija 
instituţiilor statului, vor fi obligaţi să pre-
steze muncă în folosul comunităţii, pe du-
rata aplicării unei măsuri de protecţie spe-

cială faţă de copil. Însă părinţii care mai au 
în grijă alţi copii şi cei care au probleme de 
sănătate nu vor fi sancţionaţi. De asemenea, 
va fi interzisă folosirea copilului în activităţi 
de practicare a cerşetoriei.

SUA, Australia, Canada şi ţările de 
jos. În SUA, sistemul de ”muncă pentru 

beneficii” este dezvoltat începînd cu anul 
1969, pentru a împiedica dependenţa de 
ajutorul social, în cazul în care această de-
pendenţă devine un mod de viaţă, şi pentru 
a oferi beneficiarilor abilităţile necesare de a 
reveni în cîmpul muncii. Scopul sistemului 
constă în generarea unor contribuţii nete a 
beneficiarilor de ajutor social la dezvoltarea 
societăţii. Conform acestui sistem, benefici-
arii trebuie să îndeplinească anumite cerin-
ţe pentru a continua să primească ajutoa-
rele sociale. Aceste cerinţe constau într-o 
combinaţie de activităţi care sînt destinate 
să îmbunătăţească perspectivele de angaja-
re a beneficiarului, cum ar fi formarea, rea-
bilitarea şi experienţa de muncă. Pe de altă 
parte, persoanele care primesc ajutoarele 
sociale sînt obligate să contribuie la dezvol-
tarea comunităţilor lor, prin prestarea de 
lucrări publice, cum ar fi munca neremune-
rată sau puţin remunerată. Motivul pentru 
care se aplică aceste mecanisme este dublu. 
În primul rînd, plătitorii de impozite la mo-
dul real se conving că banii lor sînt utilizaţi 

corect, cînd văd că beneficiarii 
de ajutor social lucrează pentru 
prestaţiile pe care le primesc, 
ceea ce face aceste programe să 
fie tot mai populare. În al doilea 
rînd, antrenarea persoanelor la 
efectuarea unor munci concrete 
constituie un argument că unul 
dintre cele mai mari obstacole 
în calea angajării şomerilor de 
lungă durată este lipsa de expe-
rienţă recentă de muncă.

Marea Britanie. În noiem-
brie 2011, oficiul Primului Mi-
nistru al Marii Britanii a anun-
ţat că va fi adoptat un mecanism 
nou pentru persoanele care sînt 

în căutare de lucru, dar nu au găsit un loc 
de muncă după ce au trecut prin programe-
le existente. Astfel, aceste persoane, pentru 
a beneficia în continuare de prestațiile soci-
ale, pe parcursul a 26 de săptămîni vor pre-
sta munci neremunerate în comunitate, cîte 
30 de ore săptămînal.
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