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Eveniment

În perioada 19-20 septembrie 2012, la Vie-
na, a avut loc Conferinţa ministerială in-

ternaţională „Asigurarea unei societăţi pen-
tru toate vîrstele: promovarea calităţii vieţii 
şi a îmbătrînirii active”, la care au participat 
miniştri şi oficiali de nivel înalt din 56 state 
membre UNECE, în total aproximativ 400 de 
delegaţi. Republica Moldova a fost reprezen-
tată de o delegaţie condusă de dna Valentina 
Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei, vicepreşedintele Comisiei naţionale 
pentru populaţie şi dezvoltare, formată din 5 
reprezentanţi ai instituţiilor de stat, mediului 
academic şi societăţii civile.

Evenimentul a fost organizat de Comisia Eco-
nomică pentru Europa a ONU (UNECE), în co-
operare cu Guvernul Austriei, sub auspiciile Mi-
nisterului Federal al Muncii, Afacerilor Sociale şi 
Protecţiei Consumatorului.

Scopul Conferinţei a fost evaluarea aplicării 
în statele membre UNECE a Planului Internaţio-
nal de acţiuni de la Madrid privind îmbătrînirea 
(MIPAA), precum şi a progreselor înregistrate din 
momentul desfăşurării conferinţei precedente, 
care a avut loc în 2007. Amintim că MIPAA a fost 
adoptat în 2002, fiind contrasemnat şi de Republi-
ca Moldova. Prin urmare, Conferinţa de la Viena a 
reprezentat o oportunitate pentru a puncta rezul-
tatele obţinute şi provocările înregistrate de statele 
europene în asigurarea unei societăţi pentru toate 
vîrstele pe parcursul ultimilor 5 ani.

În 2002, cînd ţările UNECE au adoptat Strate-
gia regională de implementare a MIPAA, ponde-
rea persoanelor de 65 de ani şi mai mult în totalul 
populaţiei regiunii constituia 13%. Zece ani mai 
tîrziu, numărul acestor persoane a crescut şi în 
prezent reprezintă 16%, iar pînă în 2060 tendinţele 
se vor accelera, ajungînd la 30% din populaţia UE. 
Pînă în anul 2060 raportul dintre vîrstnici şi per-
soanele de vîrstă activă ar putea fi de o persoană 
de 65+ ani pentru fiecare două persoane active. 
Dacă în prezent vîrsta medie a cetăţeanului Uni-
unii Europene este de 39,8 de ani, pînă în 2060 
aceasta va fi de 47,2 de ani.

Îmbătrînirea activă şi, în special, implicarea 
persoanelor în etate în viaţa societăţii, a fost în 
centrul discuţiilor de panel ale experţilor şi ale 
segmentului ministerial. În cadrul dezbaterilor, 
reprezentanţii statelor membre au descris progre-
sele înregistrate în ultimii cinci ani şi căile de so-
luţionare a problemelor şi provocărilor existente, 
fiind astfel stabilite priorităţile pentru următorii 
cinci ani: îmbunătăţirea calităţii vieţii persoane-
lor de toate vîrstele, participarea persoanelor în 
etate la piaţa forţei de muncă şi în activităţile so-
ciale, precum şi crearea mediilor favorabile îm-
bătrînirii sănătoase şi independente.

Dna Valentina Buliga a prezentat 2 rapoarte 
ample în şedinţele de panel, în care a menţionat 
care este situaţia în domeniul elaborării politici-
lor privind îmbătrînirea şi relaţiile intergenera-
ţionale, precum şi aspectele privind asigurarea 

materială, protecţia socială, deservirea medicală 
şi utilizarea potenţialului de muncă şi social al 
persoanelor în vîrstă. „Desigur, avem multe lu-
cruri de realizat, în unele domenii avem nevoie 
de asistenţă tehnică, dar importanţa problemei 
necesită o acţiune imediată. Republica Moldova, 
spre deosebire de ţările dezvoltate, nu are acea 
perioadă favorabilă demografică pentru a lăsa 
soluţionarea problemelor demografice pe seama 
generaţiilor viitoare. Sperăm să obţinem înţele-
gerea comună asupra necesităţii de a contribui la 
coeziunea socială, promovarea schimbului de ex-
perienţă şi cunoştinţelor între generaţii, precum 
şi conştientizarea faptului că persoanele în vîrstă 
trebuie considerate ca fiind unul dintre cele mai 
importante resurse ale societăţii, deoarece noi tre-
buie să edificăm o societate pentru toate vîrstele: 
copii, maturi şi vîrstnici”, a subliniat dna Buliga în 
cadrul Conferinţei.

În prima zi a conferinţei reprezentanţii UNE-
CE au prezentat raportul de sinteză privind rea-
lizarea angajamentelor RIS/MIPAA, din care am 
selectat cele mai importante aspecte:

Adaptarea pieţei forţei de muncă. Pentru 
persoanele în vîrstă de 60-64 de ani, între anii 
2000 şi 2010, participarea la forţa de muncă a cres-
cut substanţial în regiunea UNECE, de la 39,6% la 
46,5% pentru bărbaţi şi de la 22,7% la 31,5% pen-
tru femei. Creşteri mai modeste au fost înregistrate 
pentru persoanele de 65+ ani, de la 11,7% la 12,6% 
pentru bărbaţi şi de la 5,7% la 7,1% pentru femei. 
Aceste tendinţe pozitive reflectă eforturile mai 
multor ţări de a dezvolta cadrul de politici strate-
gice pentru a promova prelungirea vieţii active.

Reformarea sistemelor de protecţie socială. 
În ansamblu, procentul persoanelor în vîrstă de 50 
de ani şi mai mult, expuse riscului de sărăcie sau 
de excluziune socială a scăzut în întreaga regiune 

între anii 2005 şi 2010. Cu toate acestea, în unele 
ţări din Europa de Vest, trendul s-a stabilizat sau 
chiar s-a inversat, în special pentru femeile în vîr-
stă de 75+ ani. Cheltuielile de securitate socială 
constituie o mare parte a bugetelor publice şi găsi-
rea unor modalităţi de a susţine sistemele de pro-
tecţie socială a fost una dintre priorităţile statelor 
membre, în pofida constrîngerilor fiscale de după 
criza financiară din 2008. Optsprezece ţări au in-
trodus reforme în sistemul de pensii, de exemplu 
prin creşterea perioadelor stagiului de cotizare, 
limitarea opţiunilor de pensionare anticipată şi 
creşterea vîrstei de pensionare.

Asigurarea calităţii vieţii la toate vîrstele 
şi menţinerea vieţii independente, sănătăţii şi 
bunăstării. Mai multe ţări au dezvoltat strategii 
privind îmbătrînirea populaţiei integrate în sec-
toarele de sănătate şi de îngrijire, pentru a spori 
accesul la servicii, asigurîd totodată durabilitatea. 
Investiţii majore au fost făcute în oferirea îngrijirii 
la domiciliu, dezvoltarea în continuare a îngrijirii 
pe termen lung, serviciilor geriatrice şi paliative, 
precum şi îngrijirii rezidenţiale pentru cei care au 
nevoie de ea.

Integrarea îmbătrînirii. Una din lecţiile în-
văţate după adoptarea RIS/MIPAA este necesita-
tea aprobării de către ţări a strategiilor-cadru pen-
tru a eficientiza elaborarea politicilor şi pentru a 
asigura integrarea îmbătrînirii în politici de către 
toate ministerele. Treisprezece ţări au adoptat deja 
cadrul de politici sau planuri de acţiune privind 
îmbătrînirea: Armenia, Austria, Cipru, Repu-
blica Cehă, Finlanda, Irlanda, Islanda, Lituania, 
Macedonia, Serbia, Slovenia, Ucraina, precum şi 
Regatul Unit. Mai multe ţări au înfiinţat instituţii 
naţionale formate din diverşi actori sociali, inclu-
siv persoane în etate sau reprezentanţi ai lor, cu 
funcţii consultative pentru guverne.

Conferinţa ministerială internaţională  
privind îmBătrînirea aCtivă
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Eveniment

Situată în miez de toamnă, ziua de 1 octom-
brie a fost desemnată din anul 1990, prin 

Rezoluţia ONU 45/106, ca „Zi Internaţională a 
Vîrstnicilor” pentru toate statele lumii.

Cu fiecare zi sîntem cu toţii mai în vîrstă, cu o 
zi mai aproape de veşnicie. Pentru o categorie de 
semeni ai noştri, vîrstnicii, această unitate de mă-
sură a vremelniciei este, însă, mai gravă, pentru 
că este mai grea, mai încărcată de amintiri, de ne-
putinţe, de boli, de însingurare, de gîndul la pier-
derea celor apropiaţi. Dar, aşa cum toamna nu e 
doar încheierea perioadei estivale, ci şi răstimpul 
roadelor, tot astfel, vîrsta nu socoteşte doar ce a 
risipit, ce a mai rămas, dar şi ce a adunat.

Ziua de 1 octombrie este o zi specială pentru 
toţi locuitorii ţării, tineri şi vîrstnici deopotrivă, 
pentru a ne sensibiliza asupra condiţiei acestor 
persoane, pentru a ne manifesta solidaritatea cu 
ei, mai ales în aceste vremuri de încercare. Deve-
nită deja o frumoasă tradiţie, sărbătorirea acestei 
zile se află sub semnul atenţiei, respectului şi recu-
noştinţei de care se bucură vîrstnicii în societate.

În această zi de sărbătoare ne plecăm cu 
respect în faţa concetăţenilor noştri vîrstnici, 
pentru contribuţia însemnată pe care au adus-o 
de-a lungul anilor la dezvoltarea ţării. Iată de ce 
preocupările noastre, ale întregii societăţi, ar 
trebui să aibă drept scop îmbunătăţirea standar-
delor de viaţă a pensionarilor, iar societatea să 
devină “o societate pentru toate vîrstele”.

Este în tradiţia poporului nostru de a-i cin-
sti şi respecta pe cei împovăraţi de ani, dar şi de 
tezaurul unei învăţături nepreţuite. Bătrînii noş-
tri, trecuţi prin vîltoarea vremurilor, ne ajută să 
înţelegem mai bine lumea şi adevărurile vieţii, 
ei fiind un izvor nepreţuit de poveţe şi un ve-
ritabil îndreptar moral pentru urmaşi. Această 
frumoasă imagine a omului vîrstnic aparţine 
conştiinţei noastre şi ea va trebui preluată şi de 
tînăra generaţie de astăzi, dăinuind ca un semn 
de nobleţe pentru persoanele de vîrsta a treia.

Asociaţiile care au vîrstnicii ca preocupare 
principală, au astăzi zi de bilanţ, trecînd în re-
vistă realizările, neajunsurile şi speranţele. Ca 

şi în ceilalţi ani, vizitele la domiciliu şi la spital, 
ajutoarele financiare sau materiale, consultaţi-
ile juridice sau de altă natură sînt modalităţi 
în care cei cu inimă mare, vîrstnici, adulţi şi 
tineri, se implică în sprijinirea seniorilor. Din-
tre organizaţiile care au fost deosebit de active, 
se cuvine să remarcăm asociaţiile “Concordia”, 
“Neoumanist”, “Soarta”, “Filocalia”, “Caritas” 
ş.a. Desigur, multe probleme rămîn încă nere-
zolvate, multe nevoi - neîmplinite, prea multe 
datorii ale societăţii faţă de această categorie 
de cetăţeni – neachitate, iar noi, cei cu mai 
multe puteri şi posibilităţi, ne vom demonstra 
respectul şi grija pentru cei ce merg înaintea 
noastră.

Contînd pe parteneriatul public-privat în 
acest domeniu, credem în puterea şi înţelep-
ciunea vîrstnicilor de a face faţă greutăţilor şi în 
această mare zi de sărbătoare le adresăm tuturor 
calde urări de multă sănătate, tinereţe fără bă-
trîneţe, linişte sufletească şi o viaţă lungă alături 
de cei dragi.

1 oCtomBrie – Ziua internaţională a vîrstniCilor

La încheierea lucrărilor 
Conferinței, miniştrii delegaţi au 
adoptat Declaraţia ministerială, în 
care se reafirmă angajamentele sta-
telor din regiune asumate în Stra-
tegia de implementare a MIPAA, 
precum şi priorităţile pentru ur-
mătoarea perioadă de evaluare de 5 
ani (2013-2017).

I. Încurajarea prelungirii activită-
ţii profesionale:

promovarea şi susținerea modu-•	
lui sănătos de viaţă, echilibrului între 
muncă şi viață privată, prin progra-
me flexibile de lucru şi instruire pe 
parcursul vieţii,

atingerea unor rate mai mari de •	
ocupare a bărbaților şi femeilor în 
vîrstă,

recunoaşterea caracterului com-•	
plementar şi benefic pentru toți al 
politicilor de angajare a tinerilor şi 
vîrstnicilor, promovarea atitudinilor 
pozitive față de angajații seniori şi 
combaterea discriminării pe criterii 
de vîrstă pe piața muncii,

asigurarea tranziției flexibile spre •	
pensionare şi acordarea stimulente-
lor pentru menţinerea vîrstnicilor în 
activitate, în coformitate cu nevoile 
şi aspirațiile individuale,

realizarea reformelor sistemului •	
de pensii pentru adaptarea acestuia 
la schimbările demografice, promo-
varea sustenabilității şi caracterului 
adecvat al pensiilor publice şi pri-
vate.

promovarea rolului lucrătorilor •	
seniori în calitate de transmițători 
de cunoştințe şi experiență pentru 
lucrătorii mai tineri.

II. Promovarea participării, 
nediscriminării şi incluziunii 
sociale a persoanelor în vîrstă:

reducerea deprivării materiale, •	
a sărăciei şi excluziunii sociale în 
rîndul persoanelor în etate, în spe-
cial al femeilor în vîrstă,

asigurarea accesului pe tot par-•	
cursul vieții la diferite forme de 
educație de înaltă calitate şi formare 
profesională, inclusiv în tehnologii 
avansate,

facilitarea participării persoa-•	
nelor în etate, în special a femeilor, 
în viața politică, economică, cultu-
rală şi socială, în procesele decizio-
nale la toate nivelurile,

combaterea imaginii negative a •	
îmbătrînirii prin intermediul cam-
paniilor de informare şi sensibiliza-
re, pomovarea aspectelor pozitive 
ale îmbătrînirii.

III. Protejarea demnităţii, sănătă-
ţii şi independenței persoanelor 
în vîrstă:

protejarea demnității persoane-•	
lor în etate, în special a celor cu diza-
bilităţi, stimularea sentimentului de 
apartenență şi respect de sine,

consolidarea promovării •	
sănătății, îngrijirii şi protecției soci-
ale a persoanelor în vîrstă,

acordarea atenției deosebite •	
măsurilor de prevenire, diagnos-
tic precoce, tratament, îngrijire, în 
special pe termen lung, precum şi 
protecție socială a persoanelor cu 
boli mentale, asigurînd demnitatea 
lor şi nediscriminarea în societate,

facilitarea accesului la bunuri •	
şi servicii corespunzătoare vîrstei, 

accesibile şi de înaltă calitate, asi-
gurarea unei ambianţe favorabile 
vîrstei,

dezvoltarea metodelor şi teh-•	
nologiilor inovatoare de îngrijire a 
persoanelor în etate la domiciliu, 
în condiții de siguranță şi la preţuri 
accesibile,

asigurarea îmbătrînirii •	
populației în comunitate prin pro-
movarea serviciilor şi suportului 
individual şi familial pentru a per-
mite persoanelor în vîrstă să rămînă 
în comunitate şi propriul mediu, cu 
accent sporit pe nevoile speciale ale 
femeilor, în special cele singure,

adaptarea fondului locativ la •	
necesităţile şi abilitățile funcționale 
ale persoanelor vîrstnice,

recunoaşterea şi susţinerea în-•	
grijitorilor de familie, majoritatea 
fiind femei, inclusiv a reconcilierii 
vieții profesionale şi îndatoririlor 
familiale.

IV. Menţinerea şi consolidarea 
solidarităţii între generații:

promovarea şi consolidarea •	
dialogului intergenerațional de 
către toţi actorii sociali (guverne, 
organizații neguvernamentale, sec-
torul privat, mass-media şi publicul 
larg),

cooperarea între organizațiile •	
de tineret şi organizațiile persoane-
lor în vîrstă,

recunoaşterea importanţei şi •	
promovarea voluntariatului persoa-
nelor de toate vîrstele,

crearea şi implementarea cam-•	
paniilor educative pentru publicul 
larg, în special generațiile tinere, în 

probleme de populație, îmbătrînire 
activă şi sănătoasă, ca parte a curi-
culei de învățămînt, precum şi spo-
rirea gradului de conştientizare în 
rîndul persoanelor în etate privind 
condițiile de viață şi provocările 
generațiilor tinere,

recunoaşterea contribuției •	
bărbaților şi femeilor în vîrstă în 
comunitate, prin ocuparea lor con-
tinuă, prestarea fără plată a servicii-
lor de îngrijire şi voluntariat pentru 
membrii tineri şi în vîrstă ai fami-
liilor,

elaborarea şi implementarea •	
strategiilor durabile, social respon-
sabile şi sustenabile financiar, care 
să integreze nevoile, capacitățile şi 
aşteptările generațiilor actuale şi 
viitoare, în paralel cu promovarea 
egalității de şanse.

Statele mebmre vor depune 
eforturi de a sensibiliza societățile 
privind avantajele promovării îm-
bătrînirii active, subliniind necesi-
tatea alocării de resurse suficiente 
în acest scop. De asemenea, vor di-
fuza abordările inovative şi eficiente 
în calitate de recomandări, cum ar fi 
cele promovate pe parcursul Anului 
european al îmbătrînirii active şi al 
solidarităţii între generații (2012).

Politicile privind îmbătrînirea şi 
implementarea lor trebuie privite ca 
o responsabilitate comună a tuturor 
actorilor sociali, prin colaborarea 
eficientă a guvernelor, politicieni-
lor, sectorului privat, sindicatelor, 
cercetătorilor, organizațiilor pen-
tru persoanele în etate sau din care 
fac parte vîrstnici, precum şi altor 
organizații neguvernamentale.
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analiză

În Republica Moldova declinul indicatorilor acti-
vităţii economice a populaţiei în ultimii 10 ani a 

cauzat o creştere semnificativă (cu 36%) a popula-
ţiei inactive în vîrstă de 15 ani şi mai mult, cu par-
ticularităţi deosebite pentru populaţia feminină. 
Ponderea femeilor în totalul populaţiei inactive a 
constituit de-a lungul anilor, în medie, circa 56%. 
Principalul factor care a determinat acest fenomen 
din punct de vedere economic este emigrarea în 
masă, în special a femeilor de vîrstă reproductivă 
şi apte de muncă.

Evoluţia ratei de inactivitate a femeilor în Re-
publica Moldova a înregistrat o creştere excesivă în 
ultimii douăzeci de ani, în comparaţie cu alte state 
din regiune. Astfel, conform statisticii internaţio-
nale, se atestă o creştere de aproape şase ori a ratei 
de inactivitate pentru femeile în vîrstă de 25-34 de 
ani (aceasta constituind 51,8% către anul 2010 în 
comparaţie cu 9,2% înregistrate în 1990) şi de trei 
ori a inactivităţii femeilor cu vîrsta cuprinsă între 
35-54 de ani (fig. 1). În prezent, conform indicato-
rului inactivităţii feminine, Moldova se plasează pe 
primul loc printre ţările comparate.

Distribuţia populaţiei pe categorii de inactivi-
tate, pentru ultimii 5 ani comparaţi, scoate în evi-
denţă faptul că femeile inactive fac parte din cate-
goria persoanelor casnice, inclusiv cele care se află 
în concediu de maternitate sau de îngrijire a copi-
lului. Proporţia mai înaltă a femeilor se menţine şi 
în rîndul pensionarilor (2/3), dar şi a persoanelor 
ce-şi fac studiile (54%).

Din punctul de vedere al relaţiei cu piaţa mun-

cii, în cadrul populaţiei inactive feminine se disting 
două categorii importante ce diferă semnificativ în 
comparaţie cu populaţia masculină: femeile cas-
nice reprezintă 17%, comparativ cu 0,9% pentru 
bărbaţi, şi pensionarii (38,2% comparaţiv cu 27%). 
Cota femeilor casnice în grupa persoanelor relativ 
tinere de 25-34 de ani este cea mai înaltă (55,3%) 
şi descreşte pe măsura înaintării în vîrstă a femeii, 
constituind 29,4% în grupa de vîrstă de 35-44 de 
ani şi 15% - 45-54 de ani.

Femeile şi bărbaţii sînt concentraţi în di-
ferite sectoare ale economiei şi în diferite ocu-
paţii, deseori potrivit rolurilor sociale diferite 
ale femeilor şi bărbaţilor. Acest lucru afectează 
securitatea economică şi socială a indivizilor şi 
a familiilor, ca regulă în detrimentul femeilor, 
diminuînd posibilităţile lor de prosperare, creş-
tere în carieră şi de autoafirmare. În Moldova 
doar 0,6% dintre femei au o afacere proprie şi 
26% lucrează pe cont propriu. Majoritatea fe-
meilor (circa 70%) sînt salariate.

Studiile efectuate în domeniu evidenţiază po-
vara solicitărilor casnice atribuite zilnic femeilor: 
ele au grijă de copii de 1,9 ori mai des decît băr-
baţii; desfăşoară munca casnică de 2,2 ori mai des; 
îngrijesc persoanele de rudenie în etate – de 1,7 ori 
mai des, pe cînd de 2,1 ori mai puţin, în comparaţie 
cu bărbaţii, au posibilitate să-şi petreacă timpul li-
ber în activităţi sportive şi culturale. Paradoxal, dar 
taţii care nu desfăşoară activitate economică dedică 
mai puţin timp pentru îngrijirea copiilor şi pentru 
activităţile casnice, în comparaţie cu mamele care 
sînt ocupate pe piaţa muncii.

Menţionăm că, în comparaţie cu anii prece-
denţi, în anul 2010 se observă o ascensiune sem-
nificativă a numărului de femei inactive pe motivul 
responsabilităţilor familiale (inclusiv concediul 
pentru îngrijirea copilului), în special în grupa de 
vîrstă de 25-34 de ani (fig. 2). Considerăm că aceas-
ta se datorează creşterii efectivului de femei din 
grupa respectivă de vîrstă din contul generaţiilor 
mari născute la mijlocul anilor’80, care în prezent 
sînt dedicate mai mult vieţii de familie, în special 
creşterii şi educaţiei copiilor.

Integrarea economică şi socială măreşte riscu-
rile unor perturbări, de regulă, la nivel individual 
şi familial. În complexitatea evenimentelor actua-
le, unul din principalele riscuri ale vulnerabilităţii 
este insecuritatea economică şi stabilitatea la locul 
de muncă. Se constată că în rîndul populaţiei fe-
minine problema şomajului nu se încadrează în 
caracteristicile definitorii ale lui. Cu toate acestea, 
nu se poate afirma că situaţia ocupării printre fe-
mei înregistrează anumite progrese vizibile. Con-
form datelor statistice naţionale, rata şomajului în 
rîndul femeilor în Moldova este mai joasă decît în 
cazul bărbaţilor (5,6% faţă de 6,7% în 2011), aceas-
tă situaţie avînd un caracter constant pe parcursul 
ultimului deceniu.

Totodată, distribuţia şomerilor după nivelul 
de educaţie se deosebeşte substanţial între bărbaţi 
şi femei. La femei incidenţa şomajului este mai 
mare în rîndul persoanelor cu studii superioare. 
În dinamica anilor 2000-2011, ponderea femeilor 
şomere cu nivel superior de educaţie a crescut de 
2,3 ori, în 2011 înregistrînd 26,5%, depăşind de 1,5 
ori ponderea bărbaţilor şomeri cu acelaşi nivel de 
educaţie.

Femeile şi bărbaţii nu au acces egal la un 
loc de muncă plătit pe toată perioada vieţii, 
în special anumite grupuri de femei (femeile 
în vîrstă reproductivă sau cele revenite după 
concediul de maternitate). La nivel mondial, în 
medie femeile sînt ocupate în proporţie de 15 
la sută mai puţin decît bărbaţii, iar nivelul de 
remunerare este de asemenea cu 15% mai scă-
zut. În Republica Moldova ponderea salariului 
femeilor constituie 76,4 la sută din salariul me-
diu al bărbaţilor.

Studiile internaţionale reconfirmă faptul că 
inegalitatea între femei şi bărbaţi rămîne o proble-
mă în cadrul pieţei forţei de muncă la nivel global. 
Eliminarea diferenţelor de gen şi furnizarea unui 
statut egal pe piaţa muncii pentru femei devine 
un imperativ al timpului şi o alternativă nu doar 
corectă, dar şi inteligentă în dezvoltarea socială şi 
asigurarea durabilităţii economice. Femeile se con-
fruntă cu mai multe dezavantaje în ceea ce priveşte 
accesul la piaţa forţei de muncă, şi de multe ori nu 
au acelaşi nivel de libertate ca şi bărbaţii în alegerea 
de a lucra, deseori sînt constrînse în ceea ce pri-
veşte sectoarele de activitate economică în care ar 
dori să activeze, dar şi de condiţiile de muncă la 
care aspiră.

În promovarea potenţialului economic activ al 
femeilor este importantă dezvoltarea unui pachet 
de măsuri destinat să ofere o mai bună reconciliere 
a vieţii profesionale cu viaţa privată şi cu viaţa de 
familie; valorificarea muncii femeii prin extinderea 
serviciilor de îngrijire; cointeresarea economică a 
angajatorului de a furniza programe speciale pen-
tru persoanele cu copii (atît femei, cît şi bărbaţi); 
o mai bună echilibrare între studii şi ocupaţii în 
funcţie de criteriul de gen ş.a.

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

dimensiuni ale inaCtivităţii eConomiCe a femeilor

Fig. 1. Rata de inactivitate a femeilor pe grupe de vîr-
stă, în unele ţări din regiune, anii 1990 şi 2010 (%)

Sursa: Baza de date a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, 
http://kilm.ilo.org/KILMnet/

Fig. 2. Distribuţia femeilor inactive pe motivul res-
ponsabilităţilor familiale, pe grupe de vîrstă

Sursa: Banca de date a Biroului Naţional de Statistică,  
www.statistica.md
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Alic BÎRCA, şef catedră „Management Social”,
Academia de Studii Economice din Moldova

persoanele în vîrstă pe piaţa munCii
Anul 2012 a fost declarat de către Uniunea Eu-

ropeană ”An al îmbătrînirii active şi al soli-
darităţii între generaţii”. Iniţiativa urmăreşte mai 
multe scopuri, printre care crearea unor condiţii 
propice pentru angajarea şi asigurarea condiţiilor 
de muncă pentru persoanele vîrstnice, numărul 
cărora în Uniunea Europeană este în creştere.

Republica Moldova, ţară cu procese evidente 
de depopulare şi de îmbătrînire demografică, s-a 
încadrat în soluţionarea problemelor persoanelor 
vîrstnice, inclusiv asigurarea accesului lor la pia-
ţa muncii. ”Strategia Naţională de ocupare a forţei 
de muncă pentru anii 2007-2015” (H.G. nr.605 din 
31.05.07) stabileşte drept obiectiv prioritar facilita-
rea aflării productive a lucrătorilor în vîrsta pre- şi 
postpensionară în cîmpul muncii. Măsurile preco-
nizate urmează să contribuie la:

majorarea duratei medii a vieţii şi păstrarea •	
capacităţilor fizice şi intelectuale necesare pentru 
menţinerea statutului economic activ la vîrstă îna-
intată;

sporirea atractivităţii locurilor de muncă şi a •	
ponderii populaţiei economic active şi ocupate, 
precum şi participarea mai activă pe piaţa muncii a 
persoanelor în vîrstă pre- şi postpensionară;

sporirea oportunităţilor de angajare pentru per-•	
soanele de vîrstă înaintată;

 sporirea transparenţei stabilirii pensiilor: cuan-•	
tumul pensiilor va depinde întru totul de mărimea 
salariului şi de mărimea cotelor personale transfera-
te în bugetul asigurărilor sociale de stat.

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
a realizat recent Studiul privind îmbătrînirea popu-
laţiei în Republica Moldova în baza datelor statistice 
şi ale diferitor cercetări efectuate de Biroul Naţional 
de Statistică (BNS) pe parcursul anilor 2008-2011. 
Analiza a permis evaluarea situaţiei persoanelor în 
vîrsta pre-pensionară (50-57/62 de ani) şi postpen-
sionară (57/62 de ani şi mai mult) pe piaţa muncii, 
necesităţile lor de bază, obstacole ce apar în realiza-
rea profesională şi individuală a vîrstnicilor.

Studiul a demonstrat un grad sporit de vulne-
rabilitate a vîrstnicilor pe piața muncii. Astfel, vîrst-
nicii nu sînt siguri de poziţia lor pe piaţa muncii şi 
de condiţiile de muncă, sînt nemulţumiţi de salarii, 
nu dispun de posibilităţi reale pentru recalificare şi 
dobîndirea unei poziţii mai avantajoase în muncă.

Deşi dispun de o mai mare experienţă care ar 
acorda avantaje faţă de alte persoane, la întrebarea 

”Cît de probabil este că vor pierde locul de lucru în 
următoarele 6 luni?” aproape fiecare a patra persoa-
nă în vîrstă de 50-54 de ani şi 60-64 de ani şi fiecare 
a cincea persoană în vîrstă de 55-59 de ani angajate 
în cîmpul muncii au răspuns că există o mare pro-
babilitate de a fi concediate. Printre persoanele care 
au depăşit vîrsta de 65 de ani, aşa consideră una din 
zece persoane angajate. Această situaţie se explică 
prin concurenţa sporită pentru locurile de muncă 
în cazul respondenţilor de 50-54 de ani. Temerile 
respondenţilor de 60-64 de ani sînt bazate însă pe 
faptul că odată cu atingerea vîrstei de pensionare, în 
viziunea angajaţilor, ei pot fi concediaţi necondiţio-
nat (figura 1).

Îmbătrînirea atrage după sine şi anumite schim-
bări fiziologice, se schimbă starea sănătăţii. Efectua-
rea unui şi acelaşi volum de lucrări de către angajaţii 
în vîrstă şi mai tineri necesită din partea lor eforturi 
diferite. În afară de efortul fizic, există şi o supra-
solicitare psihologică pentru o parte de angajaţi, 
care poate genera un stres profesional, ambii factori 
conducînd la apariţia diferitor boli profesionale şi 
la incapacitate temporară de muncă. O bună parte 
din angajaţii care au participat la sondaj consideră 
că locul de muncă presupune un efort mare şi con-
duce la apariţia stresului profesional. În aprecierea 
locului de muncă dintre respondenţii de 50-54 de 
ani aproape un sfert consideră că locul lor de muncă 
presupune eforturi mari şi este stresant, 38,5% nu 
sînt nici de acord şi nici împotrivă, iar 32,8% nu sînt 
de acord cu această afirmaţie. Respondenţii mai în 
vîrstă (55-59 de ani) sînt mai critici - 26,8% consi-
deră că munca lor necesită eforturi mari, 28,0% nu 
sînt de acord dar nici împotrivă, în timp ce 43,4% 
consideră greu şi stresant lucrul pe care-l execută.

Pe de altă parte, pentru grupa de vîrstă de 60-64 
de ani ponderea angajaţilor care consideră că locul 
de muncă necesită un efort mare şi este stresant con-
stituie deja 35,5%, nu sînt de acord, dar nici împotri-
vă cu această afirmaţie 31,8%, iar 31,1% nu cred că 
locul de muncă necesită un efort mare.

Doar 14,6% din angajaţii cu vîrsta de 65 de ani 
şi mai mult cred că locul de muncă presupune un 
efort mare şi este stresant, pe cînd 50,4% nu cred 
că locul de muncă este suprasolicitant din punct de 
vedere fizic şi psihic. Această micşorare substanţială 
se explică prin faptul că mai bine de jumătate din 
aceşti angajaţi activează în domeniul administraţiei 
publice, învăţămîntului, sănătăţii şi asistenţei sociale 

unde, într-adevăr, efortul fizic este mai mic compa-
rativ cu activităţile profesionale desfăşurate în alte 
domenii.

În afară de efortul mare şi stres, există şi alţi fac-
tori care pot afecta sănătatea angajaţilor vîrstnici la 
locul de muncă: de natură fizică, chimică, biologică 
etc. Mai bine de o treime din angajaţii respondenţi 
cu vîrsta peste 50 de ani consideră că sănătatea lor 
este influenţată de factorii nocivi de la locul de mun-
că (figura 2).

Salariul reprezintă principalul motiv pentru 
menţinerea angajatului la un anumit loc de mun-
că, în prezent fiind principala sursă de venit pentru 
majoritatea angajaţilor. Însă mărimea acestuia cu 
greu acoperă nevoile salariaţilor. Angajaţii care au 
această posibilitate, încearcă să cumuleze mai multe 
locuri de muncă pentru a spori veniturile salariale. 
Însă cea mai mare parte a salariaţilor-vîrstnici sînt 
nemulţumiţi de nivelul salariului pe care îl primesc 
(figura 3).

Sînt foarte mult de acord cu afirmaţia că sînt re-
muneraţi bine doar 1,3% din salariaţii cu vîrsta de 
50-54 de ani şi 1,5% din cei din grupa de vîrstă de 
60-64 de ani. Sînt de acord că sînt remuneraţi bine 
4,9% din salariaţii cu vîrsta de 50-54 de ani, 13,6% 
(55-59 de ani), 4,3% (60-64 de ani) şi 1,9% (65 de 
ani şi mai mult). Mai bine de jumătate din salaria-
ţii participanţi la sondaj consideră că nu sînt bine 
remuneraţi şi anume: 55,3% din grupa de vîrstă de 
50-54 de ani, 57,2% (55-59 de ani), 62,6% (60-64 de 
ani) şi 61,3% (65 de ani şi mai mult).

Prin urmare, poziţia persoanelor vîrstnice pe 
piaţa muncii este destul de complicată, iar prevede-
rile normative nu asigură pe deplin accesul şi sta-
bilitatea statutului lor ocupaţional. Mai mult de o 
treime din vîrstnicii angajaţi au deficienţe la locul 
de muncă, condiţii nocive, stres profesional, teama 
de a-şi pierde locul de muncă, majoritatea absolută 
nu este satisfăcută de salariu. Totodată majoritatea 
vîrstnicilor ar dori să-şi continue activitatea, dacă ar 
exista locuri de muncă, un program bine organizat 
sau flexibil de lucru, adaptarea locului de muncă la 
posibilităţile fiziologice ale persoanelor de vîrstă în-
aintată, etc.

Realizarea acestor măsuri cere o implicare mai 
activă a patronilor, dar şi ale partenerilor sociali cu 
responsabilităţi deosebite în soluţionarea probleme-
lor pieţei muncii: Guvernul, Patronatele, Sindicatele 
şi nu în ultimul rînd, societatea civilă.

Figura 1. Probabilitatea pierderii locului de muncă în 
următoarele 6 luni

Figura 2. Existenţa factorilor nocivi la locul de mun-
că care influenţează sănătatea angajaţilor

Figura 3. Gradul de satisfacţie faţă de nivelul sala-
riului
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Procesele îmbătrînirii demografice în regiune 
devin tot mai evidente: numărul popula-

ţiei în vîrstă de peste 65 de ani în statele UE a 
crescut de la 59 mln (12,8%) în anul 1985 pînă 
la 87 mln (17,4%) în anul 2010. Conform pro-
gnozelor, creşterea absolută şi relativă a popula-
ţiei vîrstnice se va menţine şi în perioada anilor 
2015-2035.

Pentru depăşirea problemelor menţionate 
comunitatea europeană a iniţiat un şir de re-
forme menite să contribuie la: (a) prelungirea 
perioadei activităţii economice a vîrstnicilor (ri-
dicarea censului vîrstei de pensionare în funcţie 
de creşterea speranţei de viaţă); (b) asigurarea 
eficacităţii serviciilor medicale (depistarea tim-
purie a maladiilor şi acordarea asistenţei pentru 
menţinerea sănătăţii vîrstnicilor şi a capacităţii 
lor la un trai autonom etc.) şi (c) asigurarea ve-
niturilor decente pentru populaţia vîrstnică prin 
diversificarea şi ajustarea sistemelor de pensio-
nare şi mecanismelor de asistenţă socială la situ-
aţia demografică şi socioeconomică.

Ca şi alte state din regiune, Republica Mol-
dova se află în proces de depopulare şi de îm-
bătrînire. Pentru ţara noastră aceste procese 
au devenit mai evidente în anii 90 ai secolului 
trecut, cînd coeficientul îmbătrînirii populaţiei 
a depăşit 12,6%. Din 2000 pînă în 2011 valoarea 
acestui indicator a crescut de la 13,6% la 14,8%.

În ţările din regiune îmbătrînirea populaţiei 
este mult mai avansată, iar în comparaţie cu aces-
te state, situaţia Republicii Moldova pare a fi mai 
bună. Însă, potrivit prognozelor, către anul 2050 
ponderea persoanelor de 60 ani în ţara noastră 
va ajunge la 30,8%, depăşind prin intensitatea 
proceselor de îmbătrînire alte țări. (fig. 1).

Îngrijorate de viitorul deficit al forţei de mun-
că, statele europene planifică către anul 2035 atra-

gerea a cel puţin 35 milioane de imigranţi pentru 
menţinerea nivelului de dezvoltare economică. 
Italia, Franţa şi Germania au iniţiat deja reforme 
ale sistemelor de pensionare, Ucraina a decis şi ea 
majorarea şi unificarea vîrstei de pensionare pen-
tru femei şi bărbaţi, România a introdus din 2005 
sistemul fondurilor de pensii private etc. Toate 
aceste ţări au iniţiat reforme parametrice ale sis-
temului de pensionare, avînd un nivel mult mai 
avansat de dezvoltare socioeconomică compara-
tiv cu Republica Moldova. Potrivit datelor Băn-
cii Mondiale, în anul 2010 produsul intern brut 
(PIB) pe cap de locuitor în Norvegia, de exemplu, 
este de 21 de ori mai mare decît în Moldova, în 
Suedia – de 16 ori, în Franţa, Germania şi Marea 
Britanie - de 13 ori, în Federaţia Rusă – de 6 ori. 
La vecinii apropiaţi – România şi Ucraina, PIB-ul 
pe cap de locuitor este de 6 şi, respectiv, de 3 ori 
mai mare decît în Republica Moldova.

În pofida problemelor economice, Repu-
blica Moldova urmează să examineze politicile 
de dezvoltare durabilă şi stabilitatea sistemelor 
economice şi sociale ţinînd cont de problemele 
demografice. Conştientizarea faptului că îm-
bătrînirea populaţiei este un proces inevitabil, 
ireversibil şi de durată necesită o abordare con-
structivă şi de perspectivă a fenomenului dat, cu 
elaborarea unor mecanisme efective pentru di-
minuarea consecinţelor socioeconomice negati-
ve. Abordarea pragmatică a fenomenului dat nu 
poate fi concepută fără asigurarea unei coeziuni 
mai strînse între generaţii, reconfirmarea po-
ziţiilor contractului social între ele, antrenarea 
activă a societăţii civile, creşterea nivelului de 
răspundere individuală a persoanei faţă de sine 
şi faţă de societate.

Prin urmare, adoptarea unui set de măsuri 
ce ține cont de tendinţele şi dinamica proceselor 
de îmbătrînire, poate schimba substanţial situ-

aţia economică, pe piaţa muncii, în domeniul 
sănătăţii şi al protecţiei sociale etc.

În domeniul economic problema nu poate fi 
tratată doar ca o problemă a vîrstnicilor. Schim-
barea structurii pe vîrste a populaţiei şi, impli-
cit, schimbarea de durată a necesităţilor pentru 
diferite categorii ale acesteia, conduce la schim-
barea generală a structurii necesităţilor sociale. 
Creşterea neproporţională a cheltuielilor pu-
blice în favoarea unor categorii de vîrstă poate 
provoca anumite dificultăţi de ordin economic 
şi social, dar şi o eventuală tensionare socială, 
aşa numitul ”conflict al generaţiilor”. Anume din 
aceste considerente, în abordările strategice ce 
ţin de dezvoltarea durabilă a ţării urmează a se 
lua în consideraţie aspectul intersectorial, inter-
dependent cu toate sferele dezvoltării economi-
ce şi sociale: economia, piaţa muncii, ocrotirea 
sănătăţii, protecţia şi asistenţa socială, educaţia 
şi informarea etc.

Piaţa munci este dependentă de resurse-
le umane apte de muncă, dar şi de calitatea lor 
(starea de sănătate, nivelul de instruire, alte ca-
racteristici calitative). La moment, Republica 
Moldova dispune de anumite dividende demo-
grafice: populaţia în vîrsta aptă de muncă con-
stituie circa 66,7% din totalul populaţiei. Situaţia 
se va schimba către anul 2015-2016 cînd pe pia-
ţa muncii vor intra grupele de vîrste tinere, pu-
ţin numeroase, născute după anii 90 ai secolului 
trecut, iar piaţa muncii va solicita şi va oferi mai 
multe posibilităţi pentru activitatea economică a 
vîrstnicilor. Doar că cererea respectivă va impu-
ne rigori noi privind aptitudinile, competenţele 
profesionale, nivelul de instruire, corelarea aces-
tora cu noile standarde de calitate şi necesitatea 
redistribuirii forţei de muncă potrivit necesită-
ţilor tipurilor moderne de activitate economică. 
Pe de altă parte, este necesară ajustarea condi-

Gheorghe PALADI,
Academician, Academia de Ştiinţe a Moldovei

îmBătrînirea demografiCă şi Consolidarea soCietăţii

Figura 1. Coeficientul îmbătrînirii populaţiei în statele europene (1), rata de dependenţă cu vîrstnici (2), anii 2010, 2030, 2050, în %
Sursa: Îmbătrînirea populaţiei Republicii Moldova: realităţi şi riscuri. (Gh. Paladi, O. Gagauz, O.Penina)  

Chişinău, 2010, p.174 (prognozele efectuate de autori pentru Republica Moldova, scenariul moderat-pesimist).
Calcule şi prezentare grafică M. Buciuceanu-Vrabie.
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ţiilor de muncă la particularităţile medico-bi-
ologice specifice persoanelor de vîrsta a treia 
(program flexibil de lucru, dotarea locului de 
muncă cu utilaj necesar, asigurarea instruirii pe 
parcursul vieţii etc).

Fiind un subiect foarte sensibil, este impor-
tant ca reformarea pieţei muncii să fie planifica-
tă şi asigurată prin consensul general al părţilor 
interesate: potenţialii lucrători de toate generaţi-
ile, patronii, sindicatele, statul. În strictă corela-
re cu această reformare urmează a fi efectuată şi 
reforma sistemului social, de asigurare cu pensii 
de stat şi cu participarea fondurilor private.

Creşterea ponderii vîrstnicilor în structura 
populaţiei, dar şi schimbarea stării de sănătate 
a populaţiei va conduce la creşterea cheltuieli-
lor pentru servicii medicale şi sociale, inclusiv 
de durată (ambulatorie, de spitalizare şi îngri-
jire pe termen lung, în ultimii ani de viaţă). Un 
aspect specific va constitui îngrijirea pe termen 
lung a persoanelor mai în vîrstă de 75 de ani, 
numărul cărora va fi în creştere. O provocare va 
constitui şi în ce măsură, financiar şi material, 
sistemul ocrotirii sănătăţii, instituţiile medicale, 
precum şi cele ale sistemului de asistenţă socială 
vor fi gata să răspundă necesităţilor procesului 
de îmbătrînire rapidă a populaţiei. În prezent 
se observă o extindere nemotivată (din diverse 
cauze, inclusiv migraţia), a spectrului servicii-
lor formale acordate vîrstnicilor, suplimentar 
sau în schimbul celor neformale, acordate, de 
regulă, de familie. O soluţie ar fi motivarea fa-
miliei pentru a îngriji de membrii familiei care 
sînt vîrstnici. Or, o asemenea abordare pentru 
Moldova ar fi una simplistă, în special, din cau-
za că ne aflăm la etapa tranziţiei de la o familie 
extinsă (traiul în comun a mai multor genera-
ţii), la una nucleară (familie ce constă doar din 
părinţi şi copii).

Îmbătrînirea populaţiei nu însemnă doar 
morbiditate sporită, creşterea numărului inva-
lizilor şi a persoanelor care necesită îngrijire 
pe termen lung. Îmbinarea posibilităţilor me-
dicinii moderne cu creşterea nivelului de trai 
şi promovarea unui mod de viaţă sănătos va 
conduce la o longevitate sănătoasă şi activă a 
populaţiei.

O abordare principială în prevenirea mor-
bidităţii şi a invalidităţii la toate vîrstele este 
plenar promovată de Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS) prin doctrina îmbătrînirii acti-
ve, potrivit căreia îmbătrînirea sau invaliditatea 
nu constituie o boală, ci prezintă rezultatul dez-
voltării individuale a persoanei. Potrivit OMS, 
sănătatea indivizilor depinde 50-55% de modul 
de viaţă al persoanei, 20-25% constituie impac-
tul mediului ambiant, 15-20% sînt transmise 
prin ereditate şi doar 8-10% depind de sistemul 
de ocrotire a sănătăţii. Astfel, devine imperati-
vă promovarea unei politici ce ar contribui la 
creşterea sentimentului de prevenire a maladi-
ilor şi de autoprotejare individuală a persoanei 
la toate vîrstele, ceea ce ar conduce la creşterea 
speranţei de viaţă, cu ani sănătoşi şi productivi.

Deoarece îmbătrînirea afectează fiecare 
persoană în parte şi societatea în ansamblu, 
soluţionarea problemelor urmează a fi reali-
zată prin consens social, în favoarea tuturor 
generaţiilor şi cu participarea activă a socie-
tăţii civile.

Problemele referitoare la populaţie, în condi-
ţiile îmbătrînirii demografice, sînt multiple 

şi vizează domeniul educaţiei, protecţiei sociale, 
ocrotirii sănătăţii, ocupării şi echilibrului forţei 
de muncă. Totodată, schimbările demografice 
din ultimele două decenii au avut influențe con-
siderabile asupra nivelului resurselor de muncă, 
inclusiv în sistemul educaţional.

Analiza informaţiei statistice din ultimii ani 
denotă o dependenţă esenţială a acestui sistem 
de transformările demografice şi structurii pe 
vîrstă a populaţiei, alături de factorii economici 
şi sociali.

Din cauza declinului natalității, în ultimii 
zece ani numărul elevilor în instituțiile primare 
şi secundare generale practic s-a înjumătățit, (de 
la 631,3 mii în anul de învățămînt 2000/2001, la 
381,4 mii în 2011/2012), iar numărul instituțiilor 
s-a redus, respectiv, de la 1573, la 1460. Pe de 
altă parte, în aceste instituții numărul cadrelor 
didactice s-a micşorat cu circa 6 mii, de la 42,3 
mii, la 36,1 mii, iar ponderea cadrelor didacti-
ce în vîrstă de pensionare din numărul total al 
cadrelor didactice s-a majorat drastic, de la 6%, 
la 20,1. Această creştere poate fi explicată prin 
pierderea capitalului uman în vîrsta aptă de 
muncă din sistemul educațional (emigrarea ma-
sivă a persoanelor în vîrstă aptă de muncă peste 
hotare în căutarea unui loc de muncă, printre 
care se regăsesc şi mulți pedagogi).

Populația tînără de astăzi va fi populația 
vîrstnică de mine, iar noi trebuie nu doar să 
promovăm participarea activă a vîrstnicilor 
în societate prin identificarea şi promovarea 
oportunităților, dar să le încurajăm şi să le 
sprijim.

Ținînd cont de aceste tendințe, Ministerul 
Educației a inițiat reforme structurale, de la 
optimizarea şcolilor, la flexibilitatea locurilor 
de muncă. Astfel, recent a fost modificat Codul 
Muncii (nr. 154-XV din 28.03.2003, art. 55 şi 
301), pensia pentru limită de vîrstă constituind 
un nou criteriu pentru încetarea contractelor 
individuale de mun-
că cu cadrele didac-
tice.

Prin urmare, 
pentru a face loc 
tinerilor, începînd 
cu anul de studii 
2012–2013, toți pe-
dagogii de vîrstă 
pensionară au fost 
concediaţi în peri-
oada 20-24 august şi 
reangajaţi ulterior în 
bază de contract de 
muncă, valabil doar 
pe parcursul unui an 
de studiu. Astfel, în 

cazul în care la postul unui profesor pensionar 
va candida un tînăr specialist, directorul şcolii 
este obligat să elibereze locul pentru proaspă-
tul pedagog. Conducătorilor instituțiilor de 
învățămînt li s-a recomandat ca în cazurile în 
care locurile vacante nu au fost completate de 
tineri specialişti, să încheie contracte individu-
ale de muncă pentru un an de studii cu cadrele 
didactice, beneficiari de pensie pentru limită de 
vîrstă. „Este important să introducem un me-
canism al competitivităţii, iar cadrele didactice 
de vîrstă pensionară trebuie să demonstreze că 
sînt apte de muncă prin sporirea calităţii predă-
rii. Mai mult, acestea trebuie să devină mentori 
pentru profesorii mai tineri”, a menţionat vice-
ministrul educaţiei, Tatiana Potîng.

În acest context, este necesar de menționat 
că în conformitate cu principiul promovării 
îmbătrînirii active, asumat şi de Republica 
Moldova prin aderarea la Planul internațional 
de acțiuni de la Madrid privind îmbătrînirea 
(2002), persoanelor vîrstnice trebuie să li se ofe-
re posibilitatea de a rămîne active pe piața mun-
cii atît timp cît doresc şi cît sînt productive.

După ce au fost acordate mai multe beneficii 
absolvenţilor de universităţi care se vor angaja, 
conform repartizării, în instituţiile de învăţă-
mânt din mediul rural (îndemnizaţii de 30.000 
de lei, locuinţă gratuită în primii trei ani de acti-
vitate, lemn şi cărbune), prioritate la angajare în 
raport cu dascălii pensionari, doar 700 de cadre 
didactice tinere au ales anul acesta activitatea de 
predare. Deşi cifra este mai mare comparativ cu 
anii precedenți, lipsa de cadre didactice în şcoli 
este departe de a fi acoperită.

Pentru eficientizarea procesului educațional, 
de la 1 septembrie 2012 au fost închise 27 de 
instituții de învățămînt şi au fost reorganizate alte 
48 de instituții. În consecință, 4,4 mii de elevi din 
instituțiile optimizate în 2012 şi alţi circa 7 mii de 
elevi în urma optimizărilor din anii precedenți, vor 
fi transportați cu autobuzele la şcolile şi liceele din 
localitățile apropiate.

Condiţii noi de angajare a Cadrelor 
didaCtiCe în vîrstă de pensionare
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analiză

Îmbătrînirea populaţiei devine tot mai eviden-
tă pentru Republica Moldova, iar migraţia 

externă intensă a contribuit la creşterea conside-
rabilă a numărului vîrstnicilor rămaşi fără sus-
ţinerea şi îngrijirea copiilor şi membrilor mai 
tineri din gospodărie.

Din numărul total al gospodăriilor casnice în-
registrate în Moldova (1 mln 283 mii) circa 63% 
au în componenţă o persoană în vîrstă de 50 de ani 
şi mai mult, majoritatea dintre ele (peste 60%) fi-
ind formate dintr-un vîrstnic singuratic sau cuplu 
familial în vîrstă. Situaţia dramatică a persoanelor 
respective, în special la vîrste înaintate şi ale celor 
din mediul rural, a determinat Guvernul să acorde 
o atenţie deosebită dezvoltării serviciilor sociale.

Sistemul actual de servicii sociale este dezvol-
tat din anul 2003, în prezent activînd aproximativ 
600 de instituţii care deservesc diferite grupuri de 
persoane în situaţii de risc, dintre care persoanele 
vîrstnice constituie 58,6% (circa 35 mii de persoa-
ne). Pentru aceste persoane serviciile se acordă 
prin 96 secţii de îngrijire la domiciliu; 129 cantine 
de ajutor social, 79 centre (de zi, de plasament, cu 
regim mixt, reabilitare socio-medicală); 29 aziluri 
comunitare; 6 instituţii rezidenţiale, precum şi 2 
servicii de recuperare balneologică.

Deşi serviciile sociale contribuie într-o anu-
mită măsură la satisfacerea nevoilor sociale şi so-
cio-medicale ale vîrstnicilor, însă, datorită carac-
terului lor specific, deseori sînt mai necesare decît 
ajutorul bănesc.

În conformitate cu modul şi locul de prestare, 
serviciile sociale sînt grupate în 3 categorii:

a) primare (comunitare);
b) specializate;
c) de specializare înaltă.
Serviciile sociale primare şi specializate se 

acordă prin intermediul primăriilor, unde activea-
ză peste o mie de asistenţi sociali, numărul lor fi-
ind de 19 ori! mai mare, comparativ cu anul 2006, 
cînd a început consolidarea acestei reţele. Statis-
ticile sociale arată creşterea rapidă a numărului 
vîrstnicilor care beneficiază de servicii, dar şi mai 
rapidă - a celor care au nevoie de asistenţă.

Perioada sovietică şi post-sovietică, cînd asi-
gurarea şi acordarea asistenţei vîrstnicilor ţinea de 
prerogativa statului, a influenţat puternic atitudi-
nea societăţii în general şi a familiei, în particular, 
privind responsabilitatea de îngrijire a vîrstnicilor. 
Studiul ”Îmbătrînirea populaţiei în Republica Mol-
dova” arată că circa 78% dintre cetăţeni consideră 
că statul trebuie să fie responsabil de situaţia vîrst-
nicilor, un procent mult mai mic atribuie această 
responsabilitate familiei şi/sau autorităţilor locale.

Deoarece statul nu poate asigura de sine stă-
tător necesităţile fiecărui individ în parte, este im-

portant de a dezvolta activismul social şi formele 
alternative de acordare a serviciilor sociale vîrst-
nicilor, iar practica altor state poate servi drept 
exemplu.

Un instrument-cheie 
recunoscut la nivel inter-
naţional, care asigură so-
luţionarea reuşită a pre-
stării serviciilor sociale 
este parteneriatul social 
- colaborarea benevolă 
între diferite instituţii 
care desfăşoară activităţi 
în scopul atingerii unui 
obiectiv comun. Partene-
riatul social se realizează 
prin procurarea de către 
stat a serviciilor oferite 
de organizaţiile negu-
vernamentale (ONG), 
religioase, necomerciale, 
sindicale sau comerciale.

Multe state occidentale, în anii 70 ai secolului 
XX, au trecut de la sistemul de prestare a servi-
ciilor sociale de către stat la acordarea acestora 
de diferite asociaţii comerciale şi necomerciale, 
cheltuielile lor fiind de 10 ori mai mici decît ale 
agenţiilor de stat, datorită antrenării voluntarilor 
şi reducerii cheltuielilor de administrare.

Modelele parteneriatului social depind de 
rolul atribuit de către stat sectorului neguverna-
mental:

1. Modelul social-democratic - politicile 
sociale instituţionale domină în promovarea şi 
realizarea valorilor sociale, iar sectorul neguver-
namental practic nu există (Suedia).

2. Modelul conservativ - decentralizarea poli-
ticilor sociale şi soluţionarea problemelor la nive-
lul local, în cooperare cu asociaţii religioase şi alte 
tipuri de organizaţii, iar statul transmite o parte 
din împuternicirile sale către sectorul neguverna-
mental (Polonia, Ungaria, Franţa, Marea Britanie, 
Germania etc.)

3. Modelul liberal - politicile sociale se adre-
sează direcţionat păturilor marginalizate, prin 
structuri comerciale şi ONG-uri, accentul princi-
pal fiind pus pe dezvoltarea independenţei popu-
laţiei (SUA).

Indiferent de modelul utilizat în realizarea po-
liticilor sociale, statul menţine după sine funcţiile 
de coordonare şi control asupra activităţii ONG-
urilor; utilizării resurselor obţinute.

Pentru integrarea activităţii ONG-urilor în 
programele sociale de stat, potrivit practicii occi-
dentale, reprezentanţii administraţiei publice de 
diferite niveluri încheie cu societatea civilă con-

tracte pentru livrarea/prestarea diferitor tipuri de 
servicii, care delimitează responsabilităţile între 
stat şi societatea civilă. În schema respectivă auto-

rităţile centrale şi locale menţin după 
sine funcţia de achitare a serviciilor, 
iar prestarea lor se transmite părţii 
contractante (ONG sau structurii co-
merciale). Estimarea calităţii servicii-
lor se efectuează de către experţi în do-
meniile respective, nu de beneficiari.

În paralel cu ONG-urile, servicii-
le sociale pot fi acordate de agenţii de 
stat şi comerciale, care intră în com-
petiţie pentru fondurile publice, fon-
durile de binefacere sau pentru repre-
zentanţii mediului de afaceri, ce susţin 
activităţi sociale. Astfel, la nivel local 
se produce o interacţiune intersectori-
ală şi un consens în activitate, în baza 
parteneriatului social. Pe de altă parte, 
apropierea de beneficiarul servicii-

lor sociale, dezvoltarea flexibilităţii şi 
sporirea competitivităţii în rîndul prestatorilor de 
servicii contribuie la creşterea calităţii serviciilor 
acordate.

În Republica Moldova, deşi legislaţia permite, 
doar fiecare a patra autoritate publică locală din 
cele 35 de raioane, dispune de fonduri în bugetul 
local pentru dezvoltarea serviciilor sociale. Con-
form studiilor în domeniu, donaţiile către ONG-
uri (4% din populaţie) sînt de zece ori mai mici 
decît donaţiile pentru biserică şi cerşetori, ceea ce 
demonstrează un grad redus de credibilitate faţă 
de capacitatea lor de a gestiona corect resursele 
colectate - donează bani pentru organizaţiile non-
guvernamentale.

Sîntem în situaţia, cînd statul nu dispune de 
suficiente posibilităţi materiale pentru asigurarea 
măsurilor necesare de susţinere socială vîrstnici-
lor, iar sectorul non-guvernamental nu dispune de 
suficiente capacităţi pentru colectarea fondurilor 
în acest scop.

Ţinînd cont de tendinţele ireversibile de îmbă-
trînire a populaţiei în Republica Moldova, de ma-
jorarea în deceniile următoare a persoanelor de 60 
de ani (31,2% către anul 2050), sistemele existente 
de acordare a serviciilor sociale prin intermediul 
organelor centrale şi APL nu vor fi în stare să asi-
gure volumul serviciilor, corelat cu numărului spo-
rit al vîrstnicilor.

Prin urmare, dezvoltarea parteneriatului so-
cial, prestarea serviciilor sociale către populaţia 
vîrstnică cu implicarea activă a sectorului non-
guvernamental ar prezenta o soluţie alternativă 
durabilă pentru eficientizarea măsurilor de ajutor 
şi asigurarea calităţii serviciilor sociale.

Olga POALELUNGI, cercetător ştiinţific,
directorul Biroului migraţie şi azil al Ministerului Afacerilor Interne

vîrstniCii şi serviCiile soCiale. 
modele internaţionale ale parteneriatului soCial



9
Nr. 3 (11), Septembrie 2012

Actualitate

Tatiana SOROCAN,
Director HelpAge International în Moldova

Campania “vîrsta Cere aCţiuni” –  
persoanele în etate pledeaZă pentru sChimBări

În această perioadă a anului organizaţia Hel-
pAge International împreună cu ONG-urile 

partenere şi cu Grupurile persoanelor în etate 
revizuiesc realizările şi practicile activităţii des-
făşurate, în baza cărora se planifică următoarea 
campanie “Vîrsta cere Acţiuni”, un eveniment 
devenit deja tradiţie în Moldova şi în lume.

Campania “Vîrsta cere Acţiuni” a fost lan-
sată în anul 2007 în 27 de state. Este prima cam-
panie globală de acest gen lansată de HelpAge 
International care uneşte persoanele în vîrstă în 
scopul adresării problemelor cu care se confrun-
tă acestea în rolul lor de agricultori, îngrijitori, 
salariaţi, educatori, etc. Campania este un in-
strument forte în lupta împotriva discriminării 
pe criterii de vîrstă, dar şi pentru protecţia drep-
turilor vîrstnicilor.

Campania îşi propune să urmărească modul 
în care guvernele realizează obiectivele 
stipulate în Planul Internaţional de Acţi-
uni de la Madrid privind Îmbătrînirea.

Ziua crucială a campaniei este Ziua 
Internaţională a Persoanelor în Vîrstă, 
marcată anual la 1 octombrie, zi în care 
persoanele în etate participă la diferite ac-
tivităţi de ridicare a nivelului de conştien-
tizare şi de informare, se întrunesc cu re-
prezentanţii organelor conducerii de stat 
şi celebrează împreună sărbătoarea. Din 
anul 2007 campania s-a extins rapid în 
peste 59 de ţări ale lumii şi a adus schim-
bări pozitive în politicile aferente îmbă-
trînirii în unele din ţările participante. În 
ţara noastră cea mai remarcabilă realizare 
a campaniei este recunoaşterea de către guvern a 
impactului îmbătrînirii şi asumarea angajamen-
telor de a crea o protecţie socială mai eficientă şi 
o îngrijire a sănătăţii mai calitativă pentru popu-
laţia vîrstnică care este în creştere.

În Moldova campania a devenit o tradiţie 
frumoasă, în cadrul căreia HelpAge Internatio-
nal a stabilit relaţii de colaborare şi parteneriat 
cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa-
miliei şi UNFPA, Fondul ONU pentru Popula-
ţie în Moldova. Partenerii campaniei se susţin 
reciproc în procesul de planificare şi organizare 
a evenimentelor aferente campaniei. De aseme-
nea, ei sprijină iniţiativele activiştilor de întreve-
dere a delegaţiilor formate din persoane în vîrstă 
cu autorităţile publice la nivel local şi naţional 
pentru a discuta deschis despre problemele cu 
care se confruntă. Pentru mulţi participanţi 
vîrstnici este pentru prima dată cînd se întîl-
mesc cu reprezentanţii ministerelor şi cu ofici-
alii ţării, fapt care îi face să se simtă implicaţi în 

dezvoltarea societăţii, dar şi mîndri că vocile lor 
au fost auzite. Într-un interviu realizat de Hel-
pAge, Galina Cecalev, liderul Clubului de Femei 
„Speranţa” din Lăpuşna, r-l Hînceşti, a subliniat 
că „cel mai important element al campaniei este 
oportunitatea unică pentru noi, persoanele în 
etate, să ne întrunim cu reprezentanţii organelor 
conducerii de stat şi să discutăm cu ei direct pro-
blemele noastre, să le reamintim permanent că în 
Republica Moldova locuiesc şi persoane în vîrstă. 
Dacă nu voi participa eu la Campania ”Vîrsta 
cere Acţiuni”, atunci cine să participe? Aştept să 
îmbătrînească şi oficialii de stat (a spus zîmbind), 
şi poate atunci vor deveni mai receptivi. Noul nos-
tru preşedinte de ţară, dl Nicolae Timofti, este şi 
el o persoană ajunsă la vîrsta a treia. Cine ştie, 
poate anul acesta campania va aduce după sine 
realizări mai frumoase”.

ZILELE DE CAMPANIE
În acest an, pentru prima dată, campania 

”Vîrsta cere Acţiuni” este sărbătorită anul îm-
prejur. Au fost stabilite zile anumite în care cam-
pania să fie desfăşurată, pentru ca persoanele în 
etate să reamintească organelor conducerii de 
stat despre angajamentele asumate în octombrie 
2011.

La 7 aprilie, de Ziua Mondială a Sănătăţii, 
reţeaua globală HelpAge a participat la ”Vîrsta 
cere Acţiuni” în domeniul Sănătăţii.

La 24 aprilie, tinerii din ţările Europei au de-
monstrat solidaritatea lor faţă de persoanele în 
vîrstă din toată lumea. Cu sloganul “Să avem o 
societate fără vîrstă / Make it Ageless”.

La 5 iunie, de Ziua Mondială a Conştienti-
zării Abuzului asupra Vîrstnicilor, persoanele în 
etate au cerut organelor de conducere să STO-
PEZE abuzul asupra vîrstnicilor şi să susţină 
aprobarea Convenţiei Naţiunilor Unite cu privi-
re la drepturile persoanelor în etate. 

2012: AN DECISIV ÎN CADRUL  
CAMPANIEI ”VÎRSTA CERE ACţIUNI”

În anul 2012 se marchează cea de-a 10-a 
aniversare a celei de-a doua Adunări Generale a 
Naţiunilor Unite la care s-a aprobat MIPAA.

În ziua de 1 octombrie curent, trei delegaţii 
formate din persoane în etate din Moldova pla-
nifică să se întrunească cu Preşedintele ţării, cu 
Prim-ministrul şi cu Preşedintele Parlamentului 
în prima jumătate a zilei, după care vor participa 
la sădirea “Grădinii solidarităţii între generaţi şi 
a îmbătrînirii active” pe teritoriului azilului de 
bătrîni din Chişinău.

Persoanele în vîrstă au multe aşteptări de la 
oficialii ţării noastre şi deja au discutat cerinţele 
care vor fi înaintate în acest an. Printre subiectele 
discutate vor fi: problema pensiilor mici care nu 
le asigură vîrstnicilor un trai decent, asigurarea 
calităţii serviciilor medicale, a preţurilor reduse 
la medicamente, combaterea discriminării pe 
criterii de vîrstă, în special la angajarea în cîm-
pul muncii, promovarea unei imagini pozitive a 
persoanelor în etate în ţara noastră.

Vîrstnicii apreciază mult evenimentele cam-
paniei ”Vîrsta cere Acţiuni” deoarece este o cale 
sigură de a vorbi publicului larg şi guvernului 
despre problemele lor. “Sînt mîndră şi mulţumi-
tă de sine că prin intermediul campaniei ”Vîrsta 
cere Acţiuni” pot să ajut alte persoane în etate 
şi să ştiu că sînt utilă societăţii la vîrsta mea de 
63 de ani” ne-a mărturisit dna Valentina Mi-
cotina, voluntar activ şi director al organizaţiei 
“Vdohnovenie” din oraşul Comrat. “Îmi place să 
văd persoane în etate zîmbitoare şi active. Ele pot 
face atîtea lucruri frumoase. În cadrul activităţi-
lor cu HelpAge, vîrstnicii au învăţat meşteşuguri 
populare, artizanat, s-au informat despre dreptu-
rile lor şi cum să le protejeze, au fost instruiţi în 
educarea nepoţilor şi comunicarea eficientă cu ei, 
într-un cuvînt - au învăţat să fie activi la vîrstă 
înaintată.”

În pofida cerinţelor şi problemelor pe care 
persoanele în etate le abordează, ei nu uită să 
sărbătorească ziua lor şi uşor pot să încingă o 
horă moldovenească sau să cînte o doină. “Îmi 
place mult să particip la evenimentele campaniei 
”Vîrsta cere Acţiuni” şi deseori uit că sînt deja în 
vîrstă. Faptul că mereu sunt implicată în diverse 
activităţi, mereu sunt ocupată, mă ajută să nu 
mă gîndesc la problemele mele de sănătate, chiar 
dacă sufăr de o boală grea de ochi. Doresc cu tot 
dinadinsul să le spun şi altor vîrstnici ca mine să 
fie optimişti, să creadă într-un viitor mai bun şi 
să fie activi”, a menţionat dna Ana Postovanu, 64 
de ani, Satul Nou, raionul Cimişlia.
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Prin decizia Comisiei Europene, anul 2012 
este declarat Anul european al îmbătrînirii 

active şi al solidarităţii între generaţii. Iniţiativa 
are ca scop facilitarea creării unei culturi a îm-
bătrînirii active, prin sensibilizarea populaţiei în 
ceea ce priveşte contribuţia persoanelor în vîrstă 
la dezvoltarea societăţii.

Din buletinul „P&D” nr.1 (9), martie 2012, 
aţi aflat cum va fi marcat în Republica Moldova 
Anul european al îmbătînirii active şi al solida-
rităţii între generaţii, iar în cele ce urmează vom 
prezenta experienţa unor ţări europene în cele-
brarea acestui an.

ROMâNIA
Ca şi în alte state europene lansarea "Anului 

European al îmbătrînirii Active şi al Solidari-
tăţii între Generaţii” s-a produs în cadrul unei 
Conferinţe naţionale, la care au fost prezentate 
consecinţele procesului de îmbătrînire a popu-
laţiei în România, precum şi domeniile majore 
de intervenţie întru dezvoltarea unei societăţi 
incluzive pentru toate vîrstele. În cadrul confe-
rinţei a fost introdusa o secţiune specială "Impli-
caţi-va!", concepută ca o zonă publică în care au 
fost scoase în evidenţă diferite organizaţii care 
promovează îmbătrînirea activă şi solidaritatea 
între generaţii.

Pînă în prezent în România s-au desfăşurat 
multe activităţi speciale, proiecte şi evenimente 
dedicate acestui eveniment, atît la nivel naţional, 
cît şi local.

Pagină pe internet pentru şi despre senio-
rii activi. Caritas România a lansat pagina web – 
www.mereutanar.com – pentru a aduce un oma-
giu de recunoştinţă seniorilor care au continuat 
să fie activi şi implicaţi social şi profesional chiar 
şi după vîrsta pensionării. Fie că sînt oameni 
simpli, personalităţi publice sau profesionişti 
care au rămas în domeniul lor de activitate după 
vîrsta de 65 ani pentru a-şi împărtăşi experienţa 
acumulată de-a lungul vieţii, toţi merită să fie 
cunoscuţi şi promovaţi ca modele de inspiraţie 
pentru generaţia tînără.

Totodată, se doreşte ca această pagină web 
să devină un prilej de a-i pune pe vîrstnici în 
contact cu tehnologiile moderne, de a aduce mai 
aproape generaţiile între ele, dar şi de a valoriza 
potenţialul şi competenţele persoanelor vîrstni-
ce din România. Aici diverşi specialişti în dome-
nii de sănătate, psihologie, nutriţie şi legislaţie, 
în calitate de voluntari, oferă sfaturi persoanelor 
de vîrsta a treia care vor să fie informate şi impli-
cate într-un stil de viaţă dinamic. Site-ul conţine 
resurse, recomandări, anunţuri ale evenimen-

telor dedicate vîrstnicilor, dar şi o platformă de 
nominalizare şi votare a celor mai activi seniori 
din România. Cele mai emoţionante, interesante 
şi extraordinare exemple vor fi premiate în ca-
drul Galei Seniorilor 2012, ce se va desfăşura la 
Bucureşti pe 1 Octombrie, cu ocazia Zilei Inter-
naţionale a persoanelor în Etate.

100 de bunici din comuna Niculeşti împre-
ună cu nepoţii lor au plantat pomi în "Livada 
bunicilor mei". Proiectul îşi propune întoarce-
rea la valorile solide, la familie, solidaritate şi 
respect. Primăria a pus la dispoziţie un teren de 
aproximativ 3.000 de metri pătraţi, unde au fost 
plantaţi pomii. Campania şi-a propus să aducă 
împreună două generaţii, să arate că dialogul 
este posibil şi să susţină creşterea solidarităţii 
prin promovarea activităţilor comune. Livada 
plantată va rămîne în grija şcolii din sat. Acţiu-
nea nu se opreşte aici, ea va continua în toamnă 
şi în alte localităţi din ţară. Fiecare pom plantat 
are cîte o etichetă pe care sînt trecute numele co-
pilului şi bunicului.

Bunicii din faţa calculatoarelor. Niciodată 
nu e prea tîrziu să înveţi a navigha pe internet. 
Esenţa proiectului derulat la Iaşi constă în în-
cercarea de a trezi interesul populaţiei vîrstnice 
pentru lumea virtuală, pentru calculatoare, de a 
accesa informaţii de ultimă oră, de a citi ziarele 
pe internet, de a comunica cu copiii plecaţi în 
străinătate şi cu rudele. Grupul ţintă este repre-
zentat de 300 de persoane cu vîrste cuprinse în-
tre 55 şi 80 de ani.

DANEMARCA
În cadrul Conferinţei de două zile din Co-

penhaga a fost lansat planul de acţiuni "Anul 
european al îmbătrînirii active şi al solidarităţii 
între generaţii", organizat de Comisia Europea-
nă şi de Preşedinţia daneză a Uniunii Europe-
ne. Discuţiile s-au concentrat pe modul în care 

acţiunea europeană poate aduce soluţii noi, în 
contextul viitoarelor provocări ale îmbătrînirii 
societăţii europene, în domeniul social, al ocu-
pării forţei de muncă şi sănătăţii.

La ceremonia de deschidere a fost invitat un 
cor format din persoane de peste 85 de ani, care 
au cîntat o melodie pop, mişcîndu-se în ritmul 
muzicii, fiind un exemplu elocvent al îmbătrînirii 
active în Danemarca. Cel mai în vîrstă membru 
al corului danez “Gangstativerne” a împlinit 96 
de ani. Corul a susţinut deja un concert la Opera 
din Copenhaga, chiar dacă unii dintre ei nu au 
studii muzicale şi nu au mai urcat pe scenă pînă a 
face parte din cor. Acesta, dar şi alte evenimente 
organizate în conformitate cu planul de acţiuni, 
vor permite actorilor sociali şi cetăţenilor să se 
implice mai activ şi să contribuie la promovarea 
îmbătrînirii active şi solidarităţii între generaţii.

 UNGARIA
Concursul literar pentru seniori „Calea 

vieţii” a fost iniţiat de Ministerul de Resurse 
Umane din Ungaria pentru cetăţenii de peste 60 
de ani, care urmau să depună eseuri cu amintiri 
despre viaţa lor. Conform regulamentului, tex-
tele au putut fi scrise şi în colaborare cu nepo-
ţii. Cîştigătorii concursului „Calea vieţii” şi-au 
primit premiile în timpul unei ceremonii care a 
avut loc la Budapesta, în luna mai.

Plimbarea intergeneraţională. La data de 
23 iunie 2012 în Budapesta sute de bunici şi ne-
poţi au efectuat o plimbare de 3 km pe insula 
Margareta de pe rîul Dunărea, fiind găzduiţi de 
primarul István Tarlós şi conduşi de către Sa-
rolta Monspart, campion mondial la orientare 
sportivă şi membru al Consiliului de vîrstnici. 
Patron al evenimentului a fost Jonathan Knott, 
ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii, 
organizatorul Jocurilor Olimpice din acest an. 
Programul a mai inclus efectuarea procedurilor 

şi consultaţiilor medica-
le şi cosmetice gratuite, 
precum şi activităţi dis-
tractive pentru copii. 
Evenimentul s-a încheiat 
cu un concert. Mersul pe 
jos pe o distanţă de trei 
kilometri şi aprobarea re-
centă a actului normativ 
de protecţie a nefumăto-
rilor sînt exemple de acţi-
uni întreprinse de guvern 
pentru a promova stilul 
de viaţă sănătos în rîndul 
cetăţenilor.

Aliona CREţU,
Secţia politici demografice a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

anul îmBătrînirii aCtive şi al solidarităţii  
între generaţii: Cum este marCat în europa
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FRANţA
"Calea franceză de a îmbătrîni frumos”. 

Seniosphère, o companie de consultanţă şi mar-
keting strategic european specializată în “baby 
boomers” şi îmbătrînire a efectuat studiul "Ca-
lea franceză de a îmbătrîni frumos”. Studiul a 
cuprins un eşantion de 453 de bărbaţi şi femei 
seniori francezi în vîrstă de peste 50 ani. Scopul 
studiului a fost de a determina care sînt motiva-
ţiile, priorităţile şi ce fac seniorii francezi în viaţa 
lor de zi cu zi ca să se simtă bine şi să aibă o bă-
trîneţe frumoasă. Rezultatele au demonstrat că 
factorii cei mai importanţi la creşterea speranţei 
de viaţă la vîrstnici sînt familia şi socializarea, 
urmaţi de o dieta bună, activităţi culturale şi 
exerciţii fizice. De menţionat că faţă de alte ţări 
din Europa, Franţa are cea mai mare speranţa de 
viaţă la vîrsta de 65 de ani: 18,7 ani la bărbaţi şi 
23,2 ani la femei.

Pentru facilitarea solidarităţii între rude şi 
oferirea suportului informaţional îngrijitorilor 
de persoane dependente, Seniosphère a creat 
site-ul "Aidons Ensamble!" (Ajutăm împreună). 
Prin această pagină web a fost formată o reţea de 

sprijin pentru rudele, prietenii sau vecinii care 
îngrijesc de un vîrstnic, prin intermediul căreia 
ei se susţin moral cînd se confruntă cu vreo pro-
blemă sau solicită ajutor unul de la altul sau din 
partea voluntarilor.

BELGIA
Galeria foto "De la 1 an la 100 de ani". În-

tr-un mod subtil şi graţios, fotograful belgian 
Edouard Janssens a abordat subiectul îmbătrîn-
irii populaţiei în cadrul expoziţiei de fotografii, 
expuse în faţa sediului Comisiei Europene de la 
Bruxelles. Expoziţia conţine portretele a 100 de 
femei şi 100 bărbaţi, cu vîrste cuprinse între 1 
an la 100 de ani. Scopul acestei iniţiative a fost 
de a arăta procesul de îmbătrînire într-un mod 
pozitiv şi de a vizualiza legătura continuă între 
generaţii. "Zîmbetele şi privirile care au atît de 
mult să ne spună sînt punctele-cheie ale acestei 
galerii mari", spune autorul. Toţi participanţii 
s-au oferit voluntar pentru a fi personajele aces-
tei acţiuni, iar fotografia autorului este pe pozi-
ţia 50, în mijlocul galeriei. Expoziţia de la Bru-
xelles este deschisă pînă pe 30 septembrie. Toate 
imaginile sînt disponibile pe site-ul proiectului 
http://www.1to100years.com.

AUSTRIA
Concursul de creaţie „Tineri şi bătrîni – 

Solidaritate!”. Peste 6 mii de elevi şi profesori au 
răspuns invitaţiei Ministerului Federal Austriac 
pentru Educaţie, Artă şi Cultură de a prezenta 
lucrări artistice dedicate subiectelor Anului eu-
ropean al îmbătrânirii active şi a solidarităţii în-
tre generaţii, cum ar fi dialogul între generaţii, 
stereotipurile cu privire la îmbătrînire, diferen-
ţele culturale între tineri şi bătrîni, etc.

Acest proiect ajută la perceperea mai multor 
forme artistice de muncă şi dezvoltarea creativi-
tăţii în şcolile austriece. Genurile de artă au fost 
diverse: de la fotografii, lucrări textile, sculpturi 
şi instalaţii din spaţiile publice şi lucrări digitale, 
la muzică, video şi lucrări scrise. Cele mai bune 
lucrări selectate de juriu au fost publicate într-un 
catalog cu cărţi poştale, care poate fi descărcat 
la adresa http://www.projekt-europa.at/2011/
uploads/ProjektEuropa-2011_12-katalog.pdf

GERMANIA
Concursul „Premii pentru vîrstnici”. Mi-

nisterul Muncii, Afacerilor Sociale, Familiei şi 
Femeilor din Bavaria, împreună cu Asociaţia Se-
niorilor bavarezi, a lansat a 2-a ediţie a „Premiilor 
pentru vîrstnici”, în scopul aprecierii meritelor 
cetăţenilor de peste 65 de ani, care ies în evidenţă 
ca modele de urmat şi sînt un exemplu încura-
jator în domeniul artelor, sportului, carităţii sau 
economiei. Scopul concursului este de a face so-
cietatea mai conştientă de realizările persoanelor 
în vîrstă şi de a lupta împotriva stereotipurilor. 
Cetăţenii bavarezi care sînt mîndri de membrii 
familiei, de orice vecin în vîrstă sau persoane-
le de 65 de ani însele sînt invitaţi să participe la 
concurs prin depunerea on-line a aplicărilor. Un 
juriu va selecta cîştigătorii (un bărbat şi o femeie) 
pentru fiecare district administrativ al statului, în 
total 14 premii. Printre cîştigătorii de anul trecut 
se numără un alergător de 76 de ani, un poet de 
74 de ani, un profesor de dans de 72 de ani şi un 
arbitru de fotbal de 88 de ani. Pe parcursul Anu-
lui european o expoziţie ambulantă cu portrete, 
inspirate de premiile din 2011, este demonstrată 
pe întreg teritoriul statului bavarez.

Procesul de îmbătrînire demografică în Re-
publica Moldova, prognozele conform celor 3 
scenarii de evoluție pînă în anul 2050, multiple-
le probleme sociale, medicale, etice şi politice 
care derivă din această situație au condiționat 
crearea unui serviciu de sănătate nou – Servi-
ciul medical geriatric.

În acest scop, la începutul anului 2008 a fost 
creat Centrul Național de Geriatrie şi Geronto-
logie care participă la elaborarea şi promovarea 
politicii de stat în domeniul geriatriei şi ge-
rontologiei, precum şi coordonează activitățile 
curativ-profilactice ale sistemului geriatric şi 
ale prestatorilor de servicii medicale geriatrice 
persoanelor vîrstnice.

Începînd cu anul 2009 în toate spitalele raio-
nale şi municipale au fost deschise 386 de paturi 
geriatrice pe durată scurtă de spitalizare (pînă la 
14 zile) deservite de circa 40 unități de medici 
geriatri, iar asistența specializată de ambulator 
- de 39 unități de medici geriatri. Pe parcursul 
anilor 2008-2010 în secția de geriatrie a Spitalu-
lui clinic republican de asistență medicală geri-
atrică au beneficiat 4257 pacienți vîrstnici (67% 
din raioane, 33% din mun. Chişinău). Pentru 
mun. Chişinău în anul 2011 au fost fondate su-
plimentar 2 secții de geriatrie cu 70 paturi, în 
baza Spitalului clinic municipal nr.4.

Începând cu sfîrşitul anului 2010, în activi-
tatea serviciului geriatric din țară a fost imple-

mentată evaluarea geriatrică standardizată, fişa 
de evaluare a pacienților vîrstnici, indicațiile şi 
contraindicațiile de spitalizare, fişele de post ale 
tuturor participanților la prestarea serviciilor 
medicale geriatrice.

Pentru îmbunătățirea calității serviciilor ge-
riatrice prestate populației vîrstnice este necesa-
ră formarea echipelor medicale multidisciplina-
re. Nucleul echipei geriatrice cuprinde medicul 
geriatru, nursa geriatrică, asistentul social şi alți 
specialişti în funcție de necesitate.

Un loc deosebit în asistența medicală geri-
atrică îl ocupă recuperarea geriatrică care va fi 
dezvoltată şi fortificată conform standardelor 
europene: kinetoterapia, fizioterapia, ergotera-
pia, psihoterapia, recuperarea socială, etc.

În rezultatul reformei spitaliceşti, în apro-
ximativ 20 spitale raionale vor fi deschise secții 
de geriatrie de 30-40 paturi pe durată medie de 
spitalizare (1-4 luni) pentru pacienții vîrstnici 
cu polipatologii cronice, dependenți, fragili şi 
solitari, care necesită îngrijiri geriatrice. Nece-
sită a fi analizată importanța fondării secțiilor 
de îngrijire paliativă a vîrstnicilor cu patologii 
în stadiile terminale.

În scopul micşorării numărului de spita-
lizări, inclusiv repetate, a pacienților vîrstnici, 
a cheltuielilor financiare impunătoare, este 
necesară organizarea unei rețele naționale de 
nursing geriatric la domiciliu. Ținînd cont de 

experiența țărilor Uniunii Europene, cheltuie-
lile financiare ale acestui serviciu ar fi cu mult 
mai mici decît pentru spitalizare.

Activitatea Serviciului medical geriatric în 
Republica Moldova a scos în evidență unele 
deficiențe care necesită a fi soluționate:

racordarea numărului de paturi geriatrice •	
la procentul populației vîrstnice în diferite regi-
uni ale țării (în prezent acelaşi număr de paturi 
geriatrice este în zonele centru şi sud, cu 10% 
de populație vîrstnică din totalul populației zo-
nelor respective, şi în zona de nord, cu 20% de 
vîrstnici);

crearea echipelor multidisciplinare de •	
asistență medicală geriatrică;

dotarea secțiilor de geriatrie cu echipament •	
şi utilaj medical necesar pentru pacienții vîrst-
nici;

implementarea nursingului geriatric la do-•	
miciliu;

integrarea serviciului geriatric cu asistența •	
socială;

accelerarea procesului de formare a cadrelor •	
medicale geriatrice licențiate conform cerințelor 
sistemului ocrotirii sănătății vîrstnicilor;

crearea serviciilor de geriatrie spitaliceşti •	
pe durată medie de spitalizare (1-4 luni) pentru 
îngrijiri geriatrice şi a paturilor pe durată lungă 
de spitalizare (în cămine pentru bătrîni, inclu-
siv pentru pacienţii cu demenţă).

serviCii de sănătate pentru persoanele vîrstniCe: serviCiul mediCal geriatriC
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La 10 septembrie curent au demarat lucrările cur-
sului de instruire „Formularea politicilor, planifi-

carea, implementarea şi monitorizarea Planului inter-
naţional de acţiuni de la Madrid privind îmbătrînirea 
(MIPAA)”, la care au participat 20 de funcţionari pu-
blici din instituţii guvernamentale ce implementează 
politici de dezvoltare socială şi economică, precum şi 
din mediul academic. Cursul s-a desfăşurat la Chişi-
nău în perioada 10-15 septembrie 2012.

Formarea profesională continuă a specialiştilor 
a integrat diferite domenii ale îmbătrînirii: aspecte-
le economice şi financiare ale îmbătrînirii; geron-
tologia socială şi medicală, scopul principal fiind 
pregătirea participanţilor în formularea de politici 
privind îmbătrînirea, planificarea, implementarea 
şi monitorizarea MIPAA, adoptat de a II-a Aduna-
re Mondială privind îmbătrînirea (2002).

La deschiderea evenimentului a participat dl 
Mihai Moldovanu, Viceprim-ministrul Republicii 
Moldova, preşedintele Comisiei naţionale pentru 
populaţie şi dezvoltare (CNPD), dna Nicola Har-
rington, Coordonator Rezident ONU în Republica 
Moldova şi dl Boris Gîlca, Reprezentant Adjunct 
UNFPA în Republica Moldova.

Domnul Mihai Moldovanu a menţionat că 
unul dintre obiectivele de bază ale Guvernului în 
domeniul populaţiei este asigurarea securităţii de-
mografice şi crearea condiţiilor pentru creşterea 
cantitativă şi calitativă a capitalului uman, astfel 
fiind realizată conexiunea între securitatea demo-
grafică şi progresul social şi economic pentru dez-
voltarea durabilă. 

Cursul de instruire a fost ţinut de doi experţi 
internaţionali – profesorul Joseph Troisi, directorul 
Institutului International ONU pentru Îmbătrînire, 
Malta (INIA) şi dr. Alexandre Sidorenko, expert 
ONU în domeniul îmbătrînirii şi securităţii sociale.

Cele 6 zile de instruire au servit un bun prilej 
pentru a stabili o conexiune între participanţi, iar 
prin ei, între instituţiile pe care aceştia le reprezin-
tă. Fiecare dintre cei care au audiat lecţiile profeso-
rilor, a învăţat ce înseamnă a construi o societate 
pentru toate vîrstele, urmînd să transmită acest 
mesaj conducătorilor şi instituţiilor în care activea-
ză pentru a promova pe toate căile implicarea în-
tregii societăţi, inclusiv a vîrstnicilor, în rezolvarea 
problemelor întregii societăţi, inclusiv ale persoa-
nelor în etate.

La încheierea cursului, Laura Grecu, şefa Di-
recţiei politici de asigurări sociale în cadrul Mi-
nisterului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, 
a subliniat că fenomenul îmbătrînirii populaţiei 
are repercusiuni asupra sistemului de pensiona-
re: „Anual constatăm creşterea numărului de pen-
sionari şi reducerea numărului persoanelor care 
achită contribuţii de asigurări sociale. Această 
situaţie creează presiuni asupra populaţiei active 
şi una din soluţiile necesare ar fi majorarea vîrstei 
de pensionare pentru femei pînă la vîrsta de pen-
sionare pentru bărbaţi – soluţie necesară reieşind 
din speranţa de viaţă care e diferită pentru femei 
şi bărbaţi”.

instruire avansată în domeniul îmBătrînirii demografiCe

vîrstniCii în repuBliCa moldova în anul 2011
1. SITUAţIA DEMOGRAFICă

La începutul anului 2012 în Republica Moldova 
locuiau 527,6 mii persoane în vîrstă de 60 ani şi pes-
te, din care mai mult de jumătate (60,4%) sînt femei. 
Două treimi din numărul total al persoanelor în etate 
locuiesc în mediul rural. În funcţie de vîrstă, s-a sta-
bilit că fiecare a treia persoană este în vîrsta cuprinsă 
între 60-64 ani, iar 13,9% sînt persoanele care au mai 
mult de 80 ani.

Coeficientul de îmbătrînire a populaţiei consti-
tuie 14,8% (15,5 % în mediul rurale, faţă de 13,9% în 
mediul urban). Durata medie a vieţii femeilor la vîrsta 
de 60 ani constituie 19,0 ani, a bărbaţilor - 15,3 ani. Pe 
medii, diferența este de 2,2 ani (18,8 în mediul urban 
şi, respectiv, 16,6 ani în rural).

Motalitatea vîrstnicilor. Principalele cauze ale 
mortalităţii vîrstnicilor sînt bolile aparatului circulator 
(70,5% din totalul decedaţilor din această grupă de vîr-
stă), tumorile maligne (12,5%) şi bolile aparatului di-
gestiv (6,8%). Mortalitatea specificată pe cauze de deces 
diferă considerabil la bărbaţi şi femei. „Supramortali-
tatea masculină” este înregistrată în cazul tumorilor, 
bolilor aparatului respirator, accidentelor, otrăvirilor 
şi traumatismelor, iar „Supramortalitatea feminină” -n 
cazul bolilor aparatului circulator şi digestiv.

2. STAREA DE SăNăTATE
În anul 2011 au fost înregistrate în total 12,7 mii 

invalizi cazuri noi, din care 0,8 mii sau 6,4% la persoa-

nele în vîrstă de 57 şi peste ani. Printre vîrstnici, ca-
zurile noi de invaliditate sînt mai frecvente în mediul 
urban (55,2%) şi printre bărbați (59%). Din numărul 
total al invalizilor în vîrstă de 57 şi peste ani, practic 
fiecare a treia a devenit invalid din cauza tumorilor 
maligne şi în urma bolilor aparatului circulator, iar 
fiecare a şaptea din cauza bolilor ochiului.

Incidenţa generală a vîrstnicilor se caracterizează 
prin predominarea cazurilor de tumori maligne, anual 
fiind înregistrate peste 4,6 mii persoane cu diagnos-
ticul nou stabilit. În medie, 57% din cazurile noi de 
tumori maligne sînt înregistrate la persoanele în vîrstă 
de 60 şi peste ani. Cele mai frecvente localizări sînt 
pielea, traheea, bronhi. Bărbaţii suferă într-o propor-
ţie mai mare de tumori maligne ale buzei şi cavităţii 
bucale, traheii şi bronhiilor, iar pentru femei este ca-
racteristică o localizare mai frecventă a acestei boli pe 
piele.

În anul 2011 cazurile vîrstnicilor cu tuberculoză 
activă înregistrată pentru prima dată reprezintă 16% 
din total cazuri înregistrate, cel mai mult fiind afectate 
persoanele în vîrstă de 55-64 ani, în special bărbaţii. 
Din total cazuri de tuberculoză activă 97,3% reprezin-
tă tuberculoza aparatului respirator. 

3. PROTECţIA SOCIALă
Asigurarea socială. La 01.01.2012 la evidenţa or-

ganelor de protecţie socială se aflau 638,3 mii pensio-
nari, sau cu 11,2 mii persoane mai mult comparativ cu 

anul precedent. Din total pensionari, 74,1% reprezintă 
pensionarii pentru limită de vîrstă, dintre care per-
soanele în vîrstă de 60 şi peste ani constituie 87,6%. 
Femeile sînt preponderente în structura pensionarilor 
pentru limită de vîrstă – 83,0%, în timp ce ponderea 
acestora în total vîrstnici este de 67,2%.

Mărimea medie a pensiei pentru limită de vîrstă 
la 01.01.2012 a constituit 900,6 lei, fiind în creştere faţă 
de anul precedent cu 7,7%.

Valoarea medie lunară a minimului de existenţă 
pentru pensionari în anul 2011 - 1305,6 lei, în creştere 
faţă de anul precedent cu 10,2%. Pensia lunară stabili-
tă pentru limita de vîrstă a fost acoperită cu minimul 
de existenţă pentru această categorie de populaţie în 
proporție de 68,9%, faţă de 70,6% în anul 2010.

Asistenţa socială. Unul din cele mai răspîndi-
te servicii sociale acordate persoanelor în etate este 
deservirea socială la domiciliu a bătrînilor solitari şi 
persoanelor cu dizabilităţi, care necesită îngrijire din 
partea unei persoane terţe şi nu au copii apţi de muncă 
în localitatea unde trăiesc. În anul 2011 au funcţionat 
98 secţii de asistenţă socială, în cadrul cărora activau 
2,5 mii persoane. La domiciliu au fost deserviţi 25,8 
mii bătrîni şi invalizi, au funcţionat 116 cantine, care 
zilnic au prestat servicii pentru 5,2 mii persoane. În 
medie costul alimentaţiei acordate în cantinele sociale, 
cît şi a prînzurilor la domiciliu a constituit 15,25 lei 
pentru o persoană/zi.


