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Drepturile şi oportunităţile indivizilor, în speci-
al a femeilor şi adolescentelor, trebuie să stea la 

baza politicilor publice privind populaţia şi sănătatea 
reproducerii în Europa, Asia Centrală şi America de 
Nord – aceasta este concluzia la care au ajuns partici-
panţii la conferinţa regională „CIPD după 2014”, des-
făşurată la Geneva în perioada 1-2 iulie a.c.

„Am extras trei mesaje de bază după desfăşurarea 
conferinţei: agenda CIPD nu este pe deplin realizată în 
regiune, sunt noi aspecte ale dinamicii populaţiei pe care 
este necesar să le abordăm şi principiile elaborate la Cai-
ro acum două decenii rămân la fel de relevante”, a spus 
Werner Haug, Director Regional pentru Europa de Est şi 
Asia Centrală al UNFPA.

Peste 300 de participanţi reprezentând guvernele, 
parlamentele, societatea civilă, mediul academic şi reţele 
de tineri din regiune au fost adunaţi împreună de UNF-
PA şi Comisia Economică a ONU pentru Europa (UNE-
CE) pentru a evalua progresul înregistrat din 1994 până 
acum, având ca punct de reper Conferinţa Internaţiona-
lă pentru Populaţie şi Dezvoltare de la Cairo, şi a ajunge 
la un consens privind priorităţile pentru secolul XXI.

„Oamenii ar trebui să stea la baza dezvoltării, acor-
dând o atenţie sporită drepturilor omului, egalităţii de 
gen, sănătăţii şi educaţiei, în special educaţiei fetelor”, a 
declarat Ambasadorul Elveţiei Urs Schmid, care a prezi-
dat conferinţa. 

Un şir de obiective incluse în Programul de Acţi-
uni al CIPD au fost realizate peste tot în regiune, inclu-
siv accesul universal la sănătatea reproductivă, educaţie 
sexuală comprehensivă or egalitatea de gen. În acelaşi 
timp, recentele evoluţii în dinamica populaţiei, cum ar 
fi îmbătrânirea populaţiei, reducerea nivelului de creş-
tere a populaţiei, fluxul în creştere a migraţiei şi apariţia 
unor forme diverse de familie, urmează a fi abordate. 

RAPoRTul uNECE –  
oPoRTuNITăţI şI PRovoCăRI

În cadrul conferinţei a fost prezentat Raportul 
UNECE privind evaluarea implementării Programu-
lui de Acţiuni de la Cairo în toate cele 56 de state din 
spaţiul UNECE, inclusiv Republica Moldova. Raportul 
Regional UNICE include informaţii despre legislaţia, 
politicile, programele şi strategiile adoptate şi imple-
mentate de statele membre UNICE în conformitate cu 
Programul de Acţiuni al CIPD. În general, raportul a 
confirmat relevanţa Programului de Acţiuni pentru 
atingerea dezvoltării sociale şi economice, societăţi 
prospere şi mediului durabil, bazat pe egalitate de gen 
şi respect pentru drepturile omului. Raportul relevă că 
s-au înregistrat progrese semnificative în elaborarea 
politicilor şi programelor de dezvoltare. 

Cercetările arată că societăţile pot prospera în 
condiţiile creşterii lente a numărului populaţiei sau 

scăderii lui şi a îmbătrânirii populaţiei în cazul în care 
ele vor adopta eficient activitatea instituţiilor şi vor in-
vesti echitabil în educaţie, sănătate şi oportunităţi de 
angajare în câmpul muncii, indiferent de genul, vârsta 
şi originea indivizilor. În continuare ţările din regiune 
se înfruntă cu multe probleme şi provocări în dezvolta-
rea deplină a potenţialului uman. E vorba de diferen-
ţele inacceptabil de mari în mortalitate şi morbiditate 
între ţări şi între diferite grupuri dintr-o ţară; agenda 
incompletă a egalităţii de gen şi abilitării economice a 
femeilor; liderismul politic şi participarea în procesul 
de luare a deciziilor; inegalitate mare privind accesul la 
informaţii şi servicii în sănătatea reproducerii; discri-
minarea şi excluderea socială a migranţilor, minorită-
ţilor şi altor grupuri dezavantajate; inechitate privind 
accesul la oportunităţi de angajare în câmpul muncii 
care afectează în special tinerii. 

Rezultatele conferinţei şi Raportul Regional UNI-
CE privind „CIPD după 2014” vor fi parte a agendei 
privind implementarea Programului de Acţiuni de la 
Cairo în regiune şi a procesului global de evaluare. Par-
ticipanţii la conferinţă au cerut integrarea rezultatelor 
evaluării „CIPD după 2014” în agenda de dezvoltare 
post-2015.

Raportul Regional UNICE şi alte materiale ale 
conferinţei pot fi consultate în limba engleză pe pagina 
web http://eeca.unfpa.org/public/pid/14559

Conferinţa regională „CiPD DuPă 2014” a reafirmat PrinCiPiile De la Cairo

ProvoCări şi strategii DemografiCe
În următorii 50 de ani, Republica Moldova va 

ajunge în grupul ţărilor europene cu cea mai îm-
bătrânită populaţie datorită ritmului de îmbătrâni-
re intens. Deteriorarea demografică, care derivă din 
evoluţia negativă a natalităţii, mortalităţii generale 
şi migraţiei externe, va modela şi în continuare nu-
mărul şi structura pe vârste a societăţii umane. 

Ţara noastră trece prin faza intensă a tranziţiei 
demografice. În ultimii zece ani numărul populaţiei 
a descrescut cu 59,0 mii persoane, dimensiunea po-
pulaţiei active s-a redus cu 259,1 mii persoane, iar 
ponderea persoanelor în vârstă de 60 de ani şi peste 
a crescut de la 13,9% la 15,3%. 

În acest context, nu există deocamdată premise 
care ar favoriza schimbarea perspectivei evoluţiei 
demografice. Sunt necesare politici specifice pen-
tru dezvoltarea calitativă şi cantitativă demografică 
şi pentru adaptarea la schimbările structurale care 
au intervenit. În caz contrar, efectul integrat al fe-
nomenelor nefavorabile demografice va impulsio-
na impactul negativ asupra reproducerii demogra-
fice pe termen lung. 

Având în vedere că populaţia constituie o va-
riabilă macroeconomică cu caracteristici specifice, 
care influenţează majoritatea proceselor şi fenome-
nelor economice, sociale şi culturale, efectele tran-
ziţiei demografice vor fi resimţite în dimensiunea 
efortului de creştere economică şi menţinere a coe-
ziunii sociale. Potrivit proiecţiilor demografice in-
ternaţionale şi naţionale, creşterea economică va fi 
marcată de dezechilibrul sporului natural resimţit 
în dimensiunile crescânde ale populaţiei vârstnice.

În aceste condiţii, misiunea Comisiei naţionale 
pentru populaţie şi dezvoltare constă în găsirea răs-
punsurilor la provocările demografice. Activitatea 
Comisiei trebuie subordonată obiectivelor politi-
cilor demografice ale Programului de Guvernare, 
care stabilesc promovarea politicilor proactive în 
vederea diminuării declinului demografic şi crea-
rea condiţiilor pentru creşterea cantitativă şi cali-
tativă a populaţiei. 

Priorităţile strategice în domeniul demografic 
sunt aliniate la obiectivele pe care Guvernul şi le-a 
asumat la nivelul internaţional şi naţional, regăsin-
du-se în sarcinile Programului naţional strategic în 
domeniul securităţii demografice (2011-2025). De-
clarând prioritar obiectivul de creare a condiţiilor de 
redresare demografică, este important de a investi 
fonduri în volumul necesar pentru politicile active 
de ocupare, susţinere a serviciilor sociale, de protec-
ţie a grupurilor sociale vulnerabile ş.a. – domeniile 
principale ce determină bunăstarea populaţiei. 

Subiectul îmbătrânirii este pe agenda strategii-
lor de dezvoltare socio-economică a guvernării. În 
comun cu partenerii externi şi cu finanţarea agenţi-
ilor ONU a fost elaborat Ghidul de parcurs pentru 
integrarea problemelor îmbătrânirii demografice în 
politicile de dezvoltare pentru Republica Moldova, 
care trebuie implementat cu toată responsabilitatea.

De asemenea, Republica Moldova şi-a decla-
rat priorităţile demografice de perspectivă la Con-
ferinţa regională a UNECE, desfăşurată recent 
la Geneva. Este vorba de investirea în capitalul 
uman, accentul fiind pus pe educaţie, valorificarea 

beneficiilor migraţiei şi cooperarea internaţională 
în acest scop, soluţionarea problemei îmbătrânirii 
populaţiei, elaborarea politicilor demografice în 
baza evaluărilor statistice şi factologice, în special 
în contextul Recensământului populaţiei şi locu-
inţelor din 2014 ş.a.

Una dintre ideile inovatoare ale Conferinţei, 
valabilă şi pentru Republica Moldova, este că o so-
cietate poate să prospere şi în condiţii de creştere 
demografică scăzută, dacă îmbătrânirea populaţiei 
este soluţionată printr-o abordare pozitivă. Nu nu-
mai numărul sau vârsta populaţiei contează, dar şi 
calitatea potenţialului uman. 

Populaţia în vârstă, în special cea care a be-
neficiat de educaţie, poate contribui esenţial la 
dezvoltarea societăţii în cazul în care i s-ar oferi 
asemenea oportunităţi. Este relevant ca Republica 
Moldova să investească în capitalul uman existent, 
în special pentru a promova educaţia continuă 
pentru tineret şi persoanele în vârstă, oferindu-le 
posibilitatea să-şi actualizeze cunoştinţele, abilită-
ţile şi să contribuie la prosperarea ţării.

Suntem astăzi martorii unei faze de schimbare 
demografică. În ultimii doi ani sporul natural nu 
mai indică valori negative. Specialiştii afirmă că 
ne aflăm într-o „fereastră demografică”, care oferă 
oportunităţi de stimulare demografică şi care tre-
buie neapărat valorificate. Prin urmare, eforturile 
autorităţilor publice centrale şi locale, ale mediului 
academic şi societăţii civile ar trebui să fie concen-
trate asupra creării condiţiilor economice şi sociale 
necesare constituirii şi bunăstării familiilor tinere.
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laura Grecu, 
şef al Direcţiei politici de asigurări sociale

aCorDurile Bilaterale în Domeniul asigurărilor soCiale: 
PrinCiPii şi reguli De aPliCare

la 16 mai a.c., la Chişinău a avut loc prima întru-
nire a Consiliului consultativ internaţional tehnic 

pentru Recensământul Populaţiei şi al locuinţelor din 
2014, co-prezidat de lucia Spoială, Director General 
al Biroului Naţional de Statistică al Republicii Mol-
dova, şi Werner Haug, Director Regional pentru Eu-
ropa de Est şi Asia Centrală al Fondului oNu pentru 
Populaţie (uNFPA). Discuţiile s-au axat pe situaţia 
curentă privind pregătirea pentru organizarea Recen-
sământului Populaţiei şi al locuinţelor şi concluziile 
şi recomandările misiunii internaţionale de evaluare a 
necesităţilor pentru desfăşurarea recensământului.

Reuniunea Consiliului consultativ internaţional 
tehnic pentru Recensământul Populaţiei şi al Locu-
inţelor din 2014 este parte a agendei comune de par-
teneriat cu UNFPA, Fondul ONU pentru Populaţie 
şi are drept scop evaluarea situaţiei curente de pre-
gătire atât a documentaţiei, cât şi a instrumentarului 
utilizat în recensământul de probă realizat în aprilie 
2013. Obiectivul de bază al reuniunii a fost acordarea 
asistenţei consultative Biroului Naţional de Statistică 
(BNS) în organizarea şi efectuarea recensământului. 
Discuţiile constructive şi recomandările experţilor 

Consiliului consultativ vor fi aplicate în activităţile de 
pregătire a Recensământului din 2014 de către BNS în 
măsura posibilităţilor.

„Cunoaşterea datelor despre numărul şi caracte-
risticile populaţiei ţării, dar şi despre fondul de locu-
inţe este indispensabil pentru dezvoltarea Republicii 
Moldova. Practicile internaţionale demonstrează im-
portanţa informaţiei obţinute prin intermediul Recen-
sământului Populaţiei şi al Locuinţelor, care serveşte 
ca punct de pornire în elaborarea politicilor demo-
grafice, sociale sau economice. Asistenţa consultativă 
complexă pe care UNFPA este dispus să ni-o ofere este 
esenţială pentru efectuarea recensământului cu o res-
ponsabilitate sporită”, a menţionat Lucia spoială, Di-
rector General al Biroului Naţional de Statistică.

La rândul lui, Ian McFarlane, Director de Ţară al 
UNFPA în Republica Moldova, a remarcat că rezulta-
tele Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor sunt 
importante pentru autorităţile de stat pentru a stabili 
dinamica populaţiei şi, ulterior, a elabora politici care 
ar răspunde necesităţilor populaţiei. „Fiecare institu-
ţie şi cetăţean trebuie să înţeleagă că recensământul 
este un proces naţional şi fiecare este responsabil în 

egală măsură de succesul acestui exerciţiu. Cetăţenii 
ar trebui să fie mândri de realizările de până acum ale 
Biroului Naţional de Statistică şi ale partenerilor săi în 
pregătirea recensământului. La întrunirea Consiliului 
consultativ internaţional tehnic pentru Recensămân-
tul Populaţiei şi al Locuinţelor am discutat despre 
asistenţa suplimentară de care ar avea nevoie BNS din 
partea UNFPA pentru a asigura reuşita acestui exerci-
ţiu complex. UNFPA şi alte agenţii ONU sunt deschise 
să ofere suportul necesar pentru a asigura realizarea 
cu succes a recensământului. Guvernul Republicii 
Moldova este responsabilul principal pentru desfăşu-
rarea recensământului şi va aloca marea parte a fon-
durilor necesare. Odată ce vom afla care este contri-
buţia Guvernului Republicii Moldova, UNFPA, dar şi 
alte agenţii ONU şi instituţii internaţionale vor decide 
care va fi contribuţia lor”, a mai spus Ian McFarlane.

Recensământul Populaţiei şi al Locuinţelor este 
organizat o dată în zece ani, scopul fiind colectarea şi 
formarea resurselor informaţionale oportune şi veri-
dice privind numărul populaţiei, distribuţia teritoria-
lă, componenţa sa după sex, vârstă, nivel de instruire, 
apartenenţa etnică şi limbă etc.

activităţile de pregătire a recensământului Populaţiei şi al locuinţelor  
din 2014, discutate de experţii internaţionali şi naţionali

În condiţiile amplificării mobilităţii lucrătorilor 
migranţi şi a membrilor familiilor lor, care acti-

vează sau au activat o perioadă de timp în străinăta-
te sau se mută cu domiciliu permanent pe teritoriul 
altor state, a apărut necesitatea protejării drepturi-
lor sociale ale acestor persoane. Această protecţie 
poate fi asigurată prin încheierea acordurilor bila-
terale în domeniul asigurărilor sociale.

În prezent, Republica Moldova a încheiat opt 
acorduri bilaterale în domeniul asigurărilor sociale 
cu următoarele state: Republica Bulgaria (2008), 
Republica Portugheză (2009), România (2010), 
Marele Ducat de Luxemburg (2010), Republica 
Austria (2011), Republica Estonia (2011), Republi-
ca Cehă (2011) şi Regatul Belgiei (2012). Totoda-
tă, actualmente Republica Moldova este în proces 
de negociere a acordurilor bilaterale în domeniul 
asigurărilor sociale cu Republica Polonă, Ungaria, 
Republica Lituania şi Republica Letonia.

Acordul în domeniul asigurărilor sociale are ca 
scop protejarea drepturilor sociale ale persoanelor 
asigurate din Republica Moldova care desfăşoară 
o activitate de muncă sau care au domiciliu per-
manent pe teritoriul unuia dintre statele parte la 
Acord. Acordul se aplică în cazul persoanelor care 
achită în prezent sau au achitat contribuţii de asi-
gurări sociale anterior intrării în vigoare a Acor-
dului în conformitate cu legislaţia ambelor sau a 
unuia dintre statele parte la Acord. 

Un factor important în vederea aplicării Acordu-
lui este faptul că persoana nu este obligată să achite 
contribuţii de asigurări sociale în Bugetul Asigurări-

lor Sociale de Stat al Republicii Moldova şi al celui-
lalt stat concomitent. Prin urmare, în cazul detaşării 
unei persoane de către un angajator din Republica 
Moldova pe teritoriul celuilalt stat pentru a presta o 
anumită activitate pentru o perioadă de până la 12 
luni, angajatorul din Republica Moldova va achita 
pentru această persoană contribuţii în Bugetul Asi-
gurărilor Sociale de Stat al Republicii Moldova.

În baza Acordului în domeniul asigurărilor 
sociale, persoanele pot beneficia de următoarele 
prestaţii: pensii pentru limită de vârstă; pensii de 
invaliditate cauzate de boli obişnuite; pensii şi in-
demnizaţii de invaliditate în urma accidentelor de 
muncă sau cauzate de boli profesionale; pensii de 
urmaş. 

Conform prevederilor Acordului la stabilirea 
dreptului la pensie fiecare stat contractant, unde 
persoana a fost asigurată, va trebui să plătească o 
pensie pentru limită de vârstă, invaliditate sau ur-
maş atunci când persoana va îndeplini condiţiile 
necesare pentru stabilirea dreptului la pensie. De 
exemplu, dacă persoana a activat în ambele state 
contractante, atunci când va îndeplini condiţiile 
necesare pentru stabilirea dreptului la pensie, pre-
văzute de legislaţia fiecărui stat, va primi două pen-
sii separate pentru limită de vârstă. 

La stabilirea dreptului la pensie se însumă pe-
rioadele de cotizare realizate pe teritoriul ambelor 
părţi. Dacă perioada în care persoana a fost asigu-
rată într-un stat contractant nu este suficient de 
lungă pentru a putea beneficia de o pensie în statul 
respectiv, atunci vor fi luate în calcul toate perioa-

dele de asigurare realizate pe teritoriul ambelor sta-
te. De exemplu, persoana a fost asigurată timp de 
15 ani în statul parte la Acord şi timp de 10 ani în 
Republica Moldova. Prin urmare, persoana a fost 
asigurată pentru o perioadă totală de 25 de ani îna-
inte de a atinge vârsta de pensionare. În acest caz, 
statul parte la Acord va calcula cuantumul pensiei 
la care persoana va fi îndreptăţită după 25 de ani 
de asigurare în statul respectiv. Apoi, acesta va plăti 
o valoare corespunzătoare perioadelor de asigurare 
efective şi anume 15/25 din acest cuantum. 

În acelaşi mod, Republica Moldova va plăti 
10/25 din suma la care persoana ar avea dreptul 
după 25 de ani de asigurare. Partea de pensie se 
va exporta persoanei pe teritoriul statului în care 
aceasta domiciliază. De exemplu, persoana care 
şi-a stabilit dreptul la pensie pe teritoriul Republi-
cii Moldova şi se mută cu domiciliu permanent pe 
teritoriul celuilalt stat parte la Acord, atunci pensia 
i se va exporta pe teritoriul statului în cauză. De 
asemenea, persoana care primeşte o pensie stabilită 
corespunzător perioadelor de asigurare realizate pe 
teritoriul celuilalt stat, dar are domiciliu în Repu-
blica Moldova, atunci i se va exporta suma achitată 
în Republica Moldova.

Pentru a stabili dreptul la o prestaţie în baza 
unui Acord în domeniul asigurărilor sociale, be-
neficiarul urmează să adreseze o cerere Casei Na-
ţionale de Asigurări Sociale (adresa: strada Ghe-
orghe Tudor, nr.3, MD-2028, Chişinău, Republica 
Moldova), aceasta fiind instituţia competentă şi de 
legătură desemnat pentru aplicarea Acordurilor.
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Prin aderarea la Programul de Acţiune al 
Conferinţei Internaţionale pentru Populaţie 

şi Dezvoltare din 1994 de la Cairo (CIPD'94), 
R. Moldova şi-a asumat abordarea multisecto-
rială a politicilor referitoare la dezvoltarea de-
mografică. Din această perspectivă, în vederea 
soluţionării problemelor generate de tendinţele 
negative demografice din ţară, prin Hotărârea 
Guvernului nr.768 din 12 octombrie 2011 a fost 
aprobat Programul naţional strategic în dome-
niul securităţii demografice a Republicii Mol-
dova 2011-2025. Documentul include direcţiile 
strategice pentru asigurarea stabilităţii şi evolu-
ţiei demografice pe o perioadă de 15 ani.

În programul naţional, în conformitate cu 
principiile CIPD'94, se pune accent pe nece-
sitatea imperativă de diminuare a tendinţei de 
scădere a numărului populaţiei. Rolul familiei şi 
sănătatea reproducerii au fost recunoscute drept 
componente fundamentale necesare dezvoltării 
umane, care urmează a fi garantate prin promo-
varea valorilor familiale, adoptarea unui com-
portament reproductiv sănătos, fiind asigurat un 
impact pozitiv asupra următoarelor generaţii.

Programul are ca obiectiv şi creşterea rolului 
femeilor, egalităţii şi echităţii între sexe, partici-
parea şi responsabilitatea bărbaţilor. Capitolul 
privind politicile familiale şi priorităţile strate-
gice se bazează pe recomandările internaţionale 
generale pentru politici familiale elaborate în 
cadrul întâlnirii grupului de experţi al ONU 
de la Doha, Qatar (Raportul EGM ONU, 2009) 
„Politica familială într-o lume în schimbare: 
promovarea protecţiei sociale şi a solidarităţii 
intergeneraţionale” şi pe viziunile experţilor 
ONU.

TRANzIţIA FAMIlIEI 
Este important că a fost subliniat rolul fami-

liei şi a faptului că procesele de schimbări demo-
grafice şi socio-economice intense au influenţat 
modelele de formare a familiei, de viaţă famili-
ală, generând modificări considerabile ale com-
ponenţei şi structurii familiilor. Funcţiile tradi-
ţionale ale familiei nu mai reflectă realităţile şi 
aspiraţiile actuale, deoarece tot mai multe femei 
sunt încadrate în câmpul muncii în afara ariei 
căminului familial. Diversele cazuri de migraţie 
internă şi externă, alte schimbări sociale şi eco-
nomice au supus familia unei puternice tensiuni. 
În acest context, devin imperative activităţile de 
promovare a valorilor familiale şi ale respectului 
între generaţii. De asemenea, funcţiile de pro-
creare, de creştere şi educaţie a copiilor în cadrul 
familiei trebuie tratate în relaţie cu fenomenele 
de nupţialitate, divorţialitate, celibatul, uniuni-
le informale, inadaptabilitatea familiei etc. Deşi 
politicile guvernamentale funcţionale au sarcina 
să asigure egalitatea de gen, există încă diferen-
ţe semnificative privind preocupările bărbaţilor 
şi a femeilor, mai ales pe piaţa forţei de muncă, 
unde sunt înregistrate inegalităţi salariale, acce-
sul diferit la locuri de muncă mai bune şi mai 

bine plătite, disponibile adesea doar pentru băr-
baţi şi lipsa recunoaşterii muncii neremunerate 
efectuată de unii membrii ai familiei.

Actualmente, familia reprezintă un cadru 
complex al impactului politicilor sociale şi eco-
nomice. Din această perspectivă, în opinia spe-
cialiştilor în domeniu, obiectivul politicii fami-
liale constă în crearea condiţiilor care ar facilita 
reconcilierea vieţii profesionale şi de familie şi 
promovarea echităţii de gen prin îmbunătăţirea 
oportunităţilor ambilor părinţi de a participa la 
viaţa profesională şi de a avea grijă de copiii lor. 
Politica familială trebuie să ofere o gamă largă 
de servicii şi beneficii pentru părinţii încadraţi 
în câmpul muncii, oferind posibilitatea ca un 
număr tot mai mare de mame să aibă acces la 
locuri de muncă. Aceste premise sunt necesare 
deoarece familiei îi revine şi rolul de asigurare 
a protecţiei sociale a membrilor ei prin inter-
calarea cu serviciile sistemului statal şi institu-
ţional. 

CoNSIlIEREA FAMIlIAlă şI  
NECESITATEA FoRMăRII CADREloR 

Relaţiile familiale influenţează viaţa socie-
tăţii, întrucât interacţiunile inadecvate dintre 
părinţi şi copii, între reprezentanţii diferitor ge-
neraţii, conduc la abandon, comportament de-
viant, disparităţi în abordarea problemelor etc. 
Aceste fenomene devin probleme sociale care 
necesită a fi soluţionate cu implicarea statului 
– eforturi umane şi cheltuieli bugetare –, care 
ar fi putut fi evitate dacă membrii familiei sau 
specialiştii pregătiţi în domeniu ar fi intervenit 
la momentul oportun pentru oferirea suportului 
profesionist calificat. 

Pe lângă presiuni externe, familiile pot fi 
afectate de probleme interne legate de starea de 
sănătate a unui membru al familiei, de compor-
tamentul inadecvat al copiilor etc., factori care 
ameninţă familia, care o pot dezbina, creează 
conflicte şi stres, rezultând uneori în divorţ. 
Consilierea familiei de către un specialist pregă-
tit în domeniul terapiei de familie o poate ajuta 
să treacă peste momentele de criză, să găsească 
soluţii pentru problemele apărute, să contribuie 
la îmbunătăţirea modului de funcţionare a fami-
liei pentru a deveni din nou o structură unitară. 

Instituirea unui masterat în ştiinţa privind 
familia sau consilierea familială este una din 
preocupările de bază în domeniul consilierii 
familiare. Astfel specialiştii de profil ar putea 
acumula cunoştinţe şi competenţele specifice 
pentru a lucra cu familia, ceea ce ar permite 
implementarea serviciilor sociale pentru familii 
atât în sistemul public, cât şi în cel privat.

Din aceste considerente, planului de acţiuni 
pentru implementarea Programului naţional 
strategic în domeniul securităţii demografice 
prevede asigurarea condiţiilor şi iniţierea pregă-
tirii specialiştilor de consiliere în problemele fa-
miliei. În acest scop în anul de studii 2011/2012 
la Universitatea de Stat din Moldova a fost iniţiat 

Programul de Masterat în consiliere pentru pro-
bleme de familie în cadrul Facultăţii de Psiholo-
gie şi Ştiinţe ale Educaţiei, absolvenţii urmând 
să activeze în calitate de consilieri de familie. 
Pentru a reglementa încadrarea absolvenţilor 
acestei specialităţi în câmpul muncii, prin Or-
dinul Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei nr. 694-p din 27 decembrie 2012, speci-
alitatea de „consilier de familie” a fost inclusă în 
Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldo-
va, conform Clasificării Internaţionale Standard 
a Ocupaţiilor. 

În acest fel au fost create condiţii pentru 
desfăşurarea activităţii profesionale a consilie-
rului de familie, care va interveni pentru a ajuta 
familiile cum să îmbunătăţească modul în care 
interacţionează între ei în soluţionarea conflic-
telor. În general, terapia de familie îmbunătă-
ţeşte comunicarea dintre membrii unei familii, 
promovează relaţiile interpersonale sincere, le 
optimizează, dezvoltă capacitatea familiilor de 
a învăţa să facă faţă problemelor, contribuind la 
creşterea flexibilităţii rolurilor în familie. Consi-
lierul de familie trebuie să privească colectivita-
tea familială ca fiind mai mult decât o comuni-
tate de cetăţeni separaţi, ci ca un sistem organic 
ale cărui părţi funcţionează depăşind caracteris-
ticile individuale.

PREoCuPăRIlE DE BAză AlE uNuI 
CoNSIlIER DE FAMIlIE

Consilierul de familie va interveni în mod 
profesionist în rezolvarea conflictelor şi disensi-
unilor în familie. Consilierea familiei poate aju-
ta în probleme de tipul: conflicte şi neînţelegeri, 
dificultăţi de relaţionare în familie, gelozie, in-
fidelitate, abuz sau violenţă emoţională, situaţii 
de criză, dificultăţi cauzate de o boală fizică sau 
psihică a unui membru din familie, comporta-
mentul deficient al copilului etc.

De consilierea prin terapia de familie poate 
beneficia orice persoană sau grup familial care 
doreşte să-şi îmbunătăţească relaţiile. Consilie-
rul va avea următoarele responsabilităţi:
1) Consilierea familială este o formă de terapie 

care aduce împreună membrii unei familii 
pentru a rezolva problemele pe care ei le au 
în comun. Este o terapie bazată pe concepţia 
că familia este cea mai puternică resursă a in-
divizilor în încercarea de a face faţă cu succes 
celor mai multe dificultăţi de ordin psiholo-
gic, medical, social.

2) Profesionalismul consilierului şi esenţa te-
rapiei de familie rezidă în capacitatea de a 
convoca familia împreună: bărbatul şi femeia, 
părinţii şi copiii, alţi membri. Scopul – schim-
barea modului de interacţiune, depăşirea difi-
cultăţilor care îi afectează etc.;

3) Consilierul familiei lucrează cu dificultăţile ce 
afectează un om la un moment dat, precum 
şi cu sistemul din care face parte (individual, 
în cuplu sau familie) şi contribuie la rezolva-
rea problemelor. A lucra cu sistemul întreg 
înseamnă a da importanţă tuturor membrilor 

Consilierul De familie,  
o neCesitate a soCietăţii moDerne 
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familiei şi a lua în considerare dimensiunile 
personale ale experienţei lor. 

4) Consilierii de familie utilizează în terapia de 
familie metode sistemice de abordare a cazu-
lui, se gândesc la oameni în termenii relaţiei 
lor cu ceilalţi, deoarece oamenii se influen-
ţează reciproc (pozitiv sau negativ) într-un 
sistem relaţional. Fiecare dintre noi aparţi-
ne la un moment dat unui sistem de relaţii: 
familie, prieteni, profesie, educaţie, religie, 
cultură etc.

5) Terapia de familie este necesară atunci când 
relaţiile din cadrul familiei generează tul-
burări emoţionale, conflicte, suferinţe atât 
copilului şi părinţilor, cât şi altor rude care 
face parte dintr-un sistem familial. Terapia îl 
ajută pe fiecare membru al familiei să-şi în-

ţeleagă propriile nevoi emoţionale şi modul 
în care acestea se intercalează cu ale celorlalţi 
membri.

6) Rolul consilierului de familie este să descope-
re regulile proprii şi cum pot fi ele modifica-
te astfel încât situaţia de criză să fie depăşită. 
Atenţia este îndreptată spre interacţiunile şi 
comunicarea din cadrul familiei, urmărin-
du-se capacitatea membrilor de a comunica 
eficient şi adecvat, de a fi uniţi şi de a rămâne 
împreună în situaţiile dificile.

7) În terapia de familie aplicată de un consilier 
profesionist familia este tratată ca un tot în-
treg, în care comportamentul unei persoane 
capătă sens doar în contextul şi în corelaţie cu 
comportamentul celorlalţi membri. 

8) Dacă vreunul dintre membrii familiei prezin-

tă o tulburare serioasă ce necesită tratament 
separat, consilierea de familie poate fi folosită 
în combinaţie cu acest tratament (medica-
mente, psihoterapie individuală etc.), fiind 
direcţionată la rezolvarea conflictelor.

9) Consilierul de familie nu judecă şi nici nu va 
fi de partea vreunuia dintre membrii familiei. 
El are menirea să ajute familia să regăsească 
ceea ce o uneşte şi să elimine ceea ce o dez-
bină.

10) Orice consilier de familie cu drept de activi-
tate în domeniul public sau libera practică ac-
tivează în conformitate cu Regulamentul Ser-
viciului de consiliere a familiei, are drepturile 
şi exercită funcţiile prevăzute în fişa postului 
de consilier, având obligaţia să respecte prin-
cipiile şi standardele etice ale profesiei.

La 30 mai 2013, odată cu semnarea acordului de constituire a Coaliţiei 
pentru Guvernare Pro-Europeană, majoritate parlamentară a votat un nou 
guvern în frunte cu prim-ministrul Iurie Leancă şi a adoptat programul de 
guvernare „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, care 
oferă cadrul politicilor pentru 1,5 ani, până la alegerile parlamentare. În 
comparaţie cu programele precedente de guvernare, noul program inclu-
de mai amplu diaspora în toate aspectele dezvoltării sociale, economice şi 
culturale ale republicii. 

Acţiunile identificate vor constitui baza funcţionării Biroului pentru 
Relaţii cu Diaspora (BRD), inclusiv în domeniul planificării strategice. 
BRD va asigura coordonarea elaborării şi implementării politicilor publice 
cu şi pentru diasporă specificate în programul de guvernare.

La capitolul „Integrarea europeană şi politica externă” priorităţile de 
bază sunt: consolidarea cadrului instituţional necesar pentru promovarea 
eficientă a politicii externe, sporirea interacţiunii cu diaspora şi protejarea 
drepturilor şi intereselor cetăţenilor Republicii Moldova stabiliţi cu traiul 
permanent peste hotare; elaborarea unei ample politici de stat pentru susţi-
nerea diasporei; fortificarea Biroului pentru Relaţii cu Diaspora din cadrul 
Cancelariei de Stat în scopul realizării unei comunicări şi conexiuni mai 
strânse dintre Guvern şi diasporă, coordonării politicilor guvernamentale 
pentru diasporă şi maximizării contribuţiei diasporei la dezvoltarea Repu-
blicii Moldova; intensificarea dialogului bilateral cu statele în care există o 
prezenţă majoră a diasporei şi semnarea acordurilor de protecţie socială a 
acestora, dar şi în alte domenii, precum sănătatea, educaţia etc.

La capitolul „Politici economice şi financiare” se menţionează urmă-
toarele cu referire la diasporă: mobilizarea potenţialului diasporei în efec-
tuarea investiţiilor şi motivarea investitorilor străini de a veni pe piaţa din 
Republica Moldova; intensificarea cooperării cu exponenţii diasporei în 
scopul atragerii investiţiilor, cunoştinţelor, experienţei şi bunelor practici 
în sectorul agroalimentar; facilitarea pentru reprezentanţii diasporei a 
transportului şi coletăriei.

În domeniul „Politici sociale” obiectivele primordiale sunt: implemen-
tarea programelor de informare, conştientizare şi a serviciilor de consili-
ere a copiilor rămaşi în ţară ca urmare a migraţiei părinţilor, a părinţilor 
migranţi, a persoanelor în grija cărora ei rămân, dar şi a bătrânilor rămaşi 
fără grijă; consolidarea sistemului naţional de management al migraţiei, 
asigurarea condiţiilor pentru migraţia legală şi îmbunătăţirea statutului 
social al lucrătorilor migranţi; realizarea iniţiativelor comune cu statele 
de destinaţie, preconizate pentru facilitarea reîntoarcerii lucrătorilor mi-
granţi şi reintegrării lor pe piaţa muncii din Republica Moldova, inclusiv 
în cadrul Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova – Uniunea Eu-
ropeană; promovarea unui program comprehensiv de reintegrare a lucră-
torilor migranţi întorşi de peste hotare, care ar include inclusiv consilierea 
şi susţinerea în recunoaşterea calificărilor obţinute, redobîndirea califică-
rilor, iniţierea propriilor afaceri etc.

Diaspora este inclusă şi la capitolul „Liberalizarea spaţiului mediatic 
şi garantarea libertăţii de exprimare”: implementarea televiziunii digitale 
şi crearea oportunităţilor de informare din mai multe surse TV şi radio la 
nivel internaţional (pentru diasporă), naţional, regional şi local; facilitarea 
mecanismelor de transmitere către reprezentanţii diasporei a produsului 
mediatic din Republica Moldova, în scopul menţinerii legăturii cu ţara şi 
sporirii gradului de informare despre evenimentele din ţară.

La capitolul „Consolidarea societăţii civile” priorităţile de bază în 
domeniul relaţiilor cu diaspora sunt: susţinerea şi consolidarea societăţii 
civile din diasporă în scopul asigurării legăturii diasporei cu ţara, partici-
pării la procesul decizional şi susţinerii eforturilor de dezvoltare a Repu-
blicii Moldova; dezvoltarea conceptului asociaţiilor profesionale, inclusiv 
în diasporă, pentru promovarea intereselor diferitor grupuri sociale prin 
implicarea acestora în elaborarea şi monitorizarea politicilor publice, coo-
perarea cu autorităţile publice de resort.

În domeniul „Educaţie şi cercetare” obiectivele principale sunt: pro-
movarea educaţiei în limba maternă pentru reprezentanţii minorităţilor 
naţionale şi ai diasporei, inclusiv pentru migranţii de generaţia a doua; 
perfecţionarea mecanismului şi facilitarea recunoaşterii diplomelor şi ca-
lificărilor educaţionale naţionale şi a celor obţinute peste hotare, în scopul 
asigurării unei mai bune mobilităţi academice şi profesionale, integrării şi 
reintegrării reprezentanţilor diasporei.

Diaspora este inclusă şi în domeniul „Sănătatea populaţiei”: promo-
varea sănătăţii prin consolidarea eforturilor comunităţii orientate spre 
implementarea unui mod de viaţă sănătos, inclusiv pentru diasporă; asi-
gurarea recunoaşterii titlurilor educaţiei medicale în condiţiile prezenţei 
unei diaspore numeroase; ajustarea conceptului asigurărilor medicale la 
condiţiile prezenţei masive a cetățenilor Republicii Moldova peste hotarele 
ţării.

La capitolul „Administraţie responsabilă şi eficientă” sunt trei priori-
tăţi ce vizează diaspora: dezvoltarea cadrului necesar privind asigurarea 
introducerii în viitor a votului electronic şi susţinerea formelor de de-
mocraţie participativă prin sisteme electronice, inclusiv pentru a asigu-
ra implicarea diasporei; promovarea coparticipării diasporei pe parcur-
sul întregului ciclu de programe şi proiecte regionale şi locale; creşterea 
oportunităţilor de afaceri non-agricole pentru ocuparea forţei de muncă 
şi creşterea veniturilor în mediul rural prin sprijinirea creării şi dezvoltării 
de servicii de agroturism şi oferirea suportului pentru crearea şi dezvol-
tarea de microîntreprinderi non-agricole în zonele rurale, inclusiv prin 
implicarea diasporei.

La capitolul „Cultura” obiectivul de bază este creşterea numărului pro-
gramelor cu şi pentru diasporă în vederea păstrării identităţii naţionale, 
promovării tradiţiilor şi patrimoniului cultural în ţările de destinaţie.
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În R. Moldova nu sunt rare cazurile când o 
femeie naşte gemeni, mai rar însă tripleţi sau 

mai mulţi copii odată, oricum problemele cu 
care se confruntă aceste familii sunt multiple şi 
de durată. Cheltuielile pentru întreţinerea co-
piilor se majorează în funcţie de numărul nou-
născuţilor.

În instituţiile medicale de stat o naştere cos-
tă până la 2000 de lei în baza poliţei de asigurare 
medicală. Unii părinţi se asigură de potenţialele 
complicaţii şi se adresează la maternităţile priva-
te, unde costurile sunt de câteva ori mai mari şi 
nu fiecare familie poate să le facă faţă. 

E binecunoscut cât de greu este să ai grijă 
de un singur bebeluş, de aceea nu e greu să ne 
imaginăm că aceste eforturi se dublează în ca-
zul gemenilor sau se triplează când în familie se 
nasc tripleţi. Dincolo de bucurii, aceste familii 
întâmpină mari dificultăţi, pentru că statul le 
oferă subvenţii mici la naştere şi în următoarea 
perioadă pentru întreţinerea copiilor până la 
vârsta de 3 ani. După naştere familia trebuie să 
procure cele necesare din primele zile de viaţă 
ale copiilor: scutece, cărucior, pătuţ, hăinuţe şi 
multe altele. În presă sunt publicate 
poveştile mamelor care au născut un 
copil, dar au cheltuit la naştere între 
două şi cinci sute de euro. E uşor să 
ne imaginăm cât trebuie să cheltuias-
că familia în care se nasc mai mulţi 
copii simultan. Cert este şi faptul că 
unele familii unde se nasc doi, trei 
şi mai mulţi copii nu-şi pot permite 
nici minimul necesar, având condiţi-
ile precare de trai.

Pe lângă fericire şi sentimentul de 
îngrijorare fiecare nouă mamă şi nou 
tată au nevoie de mult timp, ajutor, 
pregătire, de mai mulţi bani şi sprijin 
ca să se bucure de copiii lor. Organiza-
rea şi planificarea corectă, respectarea 
orarului pentru fiecare bebeluş, îi poate feri pe 
părinţi de suprasolicitare. Pe lângă ajutorul celor 
apropiaţi, ei au nevoie şi de suportul statului. În 
condiţiile situaţiei demografice în declin, dar şi 
a nivelului de sărăcie care afectează cu precăde-
re familiile cu mulţi copii, este necesar ca statul 
să identifice soluţii şi să ofere ajutor familiilor în 
care simultan apar mai mulţi copii, ajutându-i pe 
micuţi să crească în condiţii decente.

Ar fi cazul ca statul să acorde îndemnizaţii 
majorate pentru părinţii de gemeni, tripleţi sau 
mai mulţi nou-născuţi şi ajutor financiar pentru 
angajarea unei bone şi, în perspectivă, să înfi-
inţeze centre „after-school” pentru copiii din 
familiile unde mama revine în câmpul muncii. 
Soluţia optimă ar fi acordarea prin lege tuturor 
prestaţiilor legate de naşterea copiilor într-o 
singură sumă. Este necesar dezvoltarea ideii de 
oferire de servicii suficiente şi de calitate pentru 
tinerii părinţi.

Fiecare mamă când simte că o lasă puteri-
le, plânge noaptea, dar ziua zâmbeşte în faţa 

copiilor. Unele mărturisesc: „Cedezi psihologic 
când îngrijeşti un copil, dar atunci când mai 
mulţi – se trezeşte unul, se trezesc toţi. Nervii 
într-adevăr cedează. Statul ar fi trebuit să acorde 
ajutor părinţilor începând cu familiile unde sunt 
gemeni.” 

Suntem de acord cu propunerea unor spe-
cialişti: „Pentru a nu se dezechilibra emoţional, 
statul ar putea cel puţin să le ofere mămicilor, pe 
timp de zi, un asistent social, care le-ar ajuta să 
îngrijească de copii. În cazul în care statul nu are 
posibilitatea să le dea câte un asistent social care 
să vină şi să aibă grijă de aceşti copii alături de 
mama lor, ar fi cazul ca mamele să-şi angajeze o 
dădacă, iar statul să poată oferi mijloace financi-
are pentru a compensa cheltuielile în cauză”.

În Republica Moldova, mămicile care nasc 
gemeni, tripleţi sau cvadrupleţi primesc de la 
stat o indemnizaţie lunară de 30 la sută din sa-
lariu (în cazul în care au avut un loc de mun-
că) înmulţită la numărul copiilor născuţi. Banii 
sunt acordaţi timp de trei ani. Dacă femeia nu 
a fost angajată în câmpul muncii, indemnizaţia 
lunară pe care o va primi doar timp de un an 
şi jumătate constituie doar 300 de lei pe lună. 

Mămicile mai primesc un ajutor unic la naştere 
în mărime de 2600 de lei în cazul primului copil 
şi 2900 de lei la următoarea naştere. Situaţia este 
alta în alte ţări.

Mămicile din ucraina, de exemplu, primesc 
la naşterea primului copil un ajutor unic de 2900 
de euro, la naşterea celui de al doilea – 5800 de 
euro, iar la a treia naştere - 11600 de euro. In-
demnizaţia lunară este 112 euro, pe care o pri-
mesc timp de trei ani.

În Rusia ajutorul unic la naşterea primului 
copil este de aproape 330 de euro, iar la cel de 
al doilea - 10208 euro. Părinţii primesc pentru 
întreţinerea lunară a copilului de la 62 la 123 de 
euro timp de un an şi jumătate. De asemenea, 
pentru astfel de familii statul propune procura-
rea sau construcţia de spaţiu locativ, fiind adop-
tate programe speciale prin care sunt acordate 
subsidii consistente în sprijinul acestor familii. 

În România, femeile primesc timp de doi 
ani câte 85% din venitul lunar pe care l-au avut 
în ultimul an. 

În Kyrgyzstan, începând cu anul 2011, prin 
decizia cabinetului de miniştrii, statul acordă 
un ajutor material unic substanţial familiilor la 
naşterea gemenilor sau a tripleţilor. Subvenţiile 
lunare la fel sunt mari. 

În Europa, familiile primesc la naşterea co-
pilului diverse ajutoare financiare, acestea vari-
ind de la ţară la ţară.

FRANţA: Familiile care au doi sau mai 
mulţi copii au dreptul la alocaţii familiale. Pen-
tru doi copii suma e de 119 euro lunar, plus 152 
euro pentru al doilea copil. Anumite familii pot 
primi, în limita resurselor, o primă la naştere de 
855 de euro pentru fiecare copil, plus o primă de 
171 de euro pe lună până la trei ani.

BElGIA: Statul oferă o „alocaţie la naştere” 
în valoare de 1064 de euro pentru primul copil şi 
de 800 euro pentru următorii. Valoarea alocaţii-
lor familiale este ulterior variabilă. Alocaţiile fa-
miliale lunare „obişnuite” se ridică la 78 de euro 
pentru primul copil, 145 de euro al doilea şi 217 
euro pentru fiecare copil începând cu al treilea.

ITAlIA: Parlamentul italian a adoptat în 
2006 o primă în valoare de 1000 de euro pentru 
fiecare copil născut în Italia în 2005 şi 2006.

SPANIA: Statul oferă o primă la naşterea ce-
lui de-al treilea copil familiilor cu venituri anuale 
în anumite limite. În 2007, aceasta era de 450,67 
euro. Familii cu venituri modeste primesc o alo-
caţie de 291 euro pe an pentru un copil minor.

olANDA: La naştere nu este acordată nici 
o primă, însă întreaga familie primeşte o aloca-
ţie trimestrială până când copilul împlineşte 18 
ani. Ea creşte odată cu vârsta copilului, eşalonat, 
de la 190,19 euro până la 271,10 euro.

DANEMARCA: Nu sunt acordate prime, ci 
alocaţii familiale nete, neimpozabile. Valoarea 
lor variază în funcţie de vârsta copilului.

NoRvEGIA: Familiile primesc circa 122 
euro lunar pentru fiecare copil până când acesta 
împlineşte vârsta de 18 ani.

SuEDIA: Nu este acordată prima la naştere. 
Alocaţiile lunare sunt în sumă de 114 euro pen-
tru fiecare copil până la vârsta de 16 ani. Alocaţi-
ile cresc în funcţie de numărul de copii.

GRECIA: Angajatorii sunt cei care acordă 
alocaţii familiale – o primă de 5% din salariul 
de bază pentru fiecare copil. Guvernul acordă o 
primă specială pentru familiile cu patru copii. 

PoRTuGAlIA: Familiile ale căror venituri 
depăşesc un venit lunar de 1875 de euro nu pri-
mesc alocaţii. Familiile cu venituri mai mici ri-
dică alocaţii variind între 10 şi 120 de euro.

PoloNIA: O primă de naştere în sumă de 
circa 265 de euro pentru fiecare copil este plătită 
familiilor începând cu 2005.

lITuANIA: Statul oferă o primă de 301 euro 
la naşterea fiecărui copil. Mai mult, începând cu 
cel de-al cincilea copil, familiile primesc alocaţii 
lunare cuprinse între 15 şi 41 euro.

lEToNIA: Din 2005 statul oferă 573 de 
euro la naştere. Familia primeşte ulterior 43 de 
euro timp de 18 luni şi 11,50 euro în perioada 
ulterioară.

familiile Cu gemeni sau mai mulţi CoPii năsCuţi  
oDată ar treBui ajutate De stat
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uNFPA, Fondul oNu pentru Populaţie a 
realizat o evaluare în vederea stabilirii con-

diţiilor şi perspectivelor de creare în Republica 
Moldova a Centrului de Cercetări Demografice. 
Misiunea de evaluare a fost întreprinsă de Tomas 
Kucera, profesor la Facultatea de Demografie şi 
Geodemografie a universităţii Charles din Praga 
(Republica Cehă). Timp de o săptămână, exper-
tul în demografie a avut întâlniri cu reprezen-
tanţii instituţiilor ştiinţifice şi de stat, precum şi 
cu reprezentanţii organizaţiilor internaţionale 
care activează în Republica Moldova. 

Totodată, la 23 aprilie 2013 a fost or-
ganizată şedinţa extraordinară a Comisiei 
Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare în 
cadrul căreia s-au discutat chestiuni privind 
actualizarea agendei post-2014 a Conferinţei 
Internaţionale pentru Populaţie (CIPD) pen-
tru Republica Moldova, precum şi instituirea 
unui grup naţional al CIPD. În cadrul şedin-
ţei, Tomas Kucera a vorbit despre starea Re-
publicii Moldova în contextul demografic re-
gional, precum şi despre rezultatele misiunii 
de evaluare privind funcţionarea Centrului de 
Cercetări Demografice, venind cu mai multe 
recomandări. ţinând cont de oportunitatea 
vizitei profesorului Tomas Kucera, uNFPA a 
organizat câteva lecţii pentru studenţii de la 
Facultatea de Sociologie a universităţii de Stat 
din Moldova şi de la Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova. 

I-am solicitat un interviu profesorului To-
mas Kucera pentru a afla care sunt rezultatele 
misiunii sale în Republica Moldova. 

În cadrul şedinţei extraordinare a Comi-
siei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare 
din 23 aprilie a.c., dvs. aţi prezentat principa-
lele concluzii şi recomandări ale misiunii de 
evaluare privind crearea şi funcţionarea Cen-
trului de cercetări demografice. Ce concluzii 
aţi prezentat membrilor Comisiei?

Instituţiile de cercetare joacă un rol impor-
tant în analiza şi prognozarea proceselor demo-
grafice. Prin recunoaşterea necesităţii creării 
Centrului de Cercetări Demografice pe lângă 
Academia de Ştiinţe din Moldova, autorităţile 
din Republica Moldova demonstrează că înţe-
leg importanţa studierii proceselor demografice 
la modul serios. Întrebarea e dacă într-o ţară ar 
trebui să existe o singură instituţie sau unitate 
de cercetare a problemelor şi riscurilor demo-
grafice sau mai multe. Dacă e doar una, lipseşte 
concurenţa. Dacă sunt mai multe, atunci efortul 
este repartizat între unităţi. În Republica Moldo-
va, în opinia mea, este bine să existe un singur 
centru de cercetări demografice, un nucleu al 
cercetărilor teoretice şi aplicative în domeniul 
demografiei.

Importanţa demografiei ca ştiinţă va creşte 
odată ce fenomenul de îmbătrânire demografi-
că a populaţiei, dar nu numai, va lua amploare. 
Odată cu trecerea anilor tot mai mulţi vor fi in-
teresaţi de procesele demografice şi, treptat, cred 
că vor apărea sateliţi ai Centrului, de exemplu, 

pe lângă universităţi. Întrebarea e care va fi rela-
ţia dintre centrul-nucleu şi sateliţii săi – coope-
rare sau concurenţă. Concurenţa nu înseamnă 
neapărat relaţii ostile, ci îmbunătăţirea calităţii 
cercetărilor în domeniu.

Ce trebuie să întreprindă Republica Mol-
dova ca Centrul de Cercetări Demografice să 
fie funcţional şi să-şi îndeplinească misiunea 
primordială – realizarea cercetărilor teoretice 
şi aplicate în domeniul demografiei?

Centrul nou creat este o subdiviziune sepa-
rată a Institutului Naţional de Cercetări Econo-
mice, instituţie care are tangenţe atât cu Acade-
mia de Ştiinţe, cât şi cu Ministerul Economiei. 
Subordonarea dublă a Institutului ar putea crea 
o incertitudine în managementul Centrului. E 
ca o trăsură condusă de doi căruţaşi. Angajaţii 
Centrului de Cercetări Demografice trebuie să 
aibă obiective ştiinţifice, pentru a face cercetări 
fundamentale şi aplicative. Dacă cineva va fi ten-
tat să transforme Centrul într-un „prestator de 
servicii” pentru minister, atunci activitatea insti-
tuţiei va avea de suferit. În cadrul şedinţei Co-
misiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare 
din 23 aprilie mai mulţi experţi independenţi 
au bătut alarma, atenţionând că este crucial ca 
Institutului Naţional de Cercetări Economice, 
inclusiv Centrul de Cercetări Demografice, să nu 
repete experienţa fostului Institut de Economie, 
Finanţe şi Statistică, care îndeplinea sarcinile mi-
nisterului şi mai puţin era preocupat de ştiinţă. 
Consider că Academia de Ştiinţe trebuie să joa-
ce un rol importat în acest proces, insistând că 
această instituţie să fie independentă de minister, 
iar managerul Institutului să fie o persoană care 
activează sau a activat în domeniul ştiinţific, dar 
care, totodată, are şi aptitudini manageriale.

Pe parcursul săptămânii curente aţi ţinut 
un şir de cursuri în domeniul problematicii 
demografice pentru studenţii din Republica 
Moldova. Cât de important este ca în universi-
tăţi să există curs de instruire „Demografie”?

În primul rând, vreau să vă zic că m-a uimit 
faptul că în Republica Moldova există un interes 

pozitiv pentru demografie şi cadre bine pregătite 
în domeniu demografic. Sincer nu mă aşteptam 
la asta. Sunt surprins că într-o ţară mică cum 
este Republica Moldova sunt un număr impor-
tant de demografi profesionişti. La universităţi 
la fel am văzut un mare interes pentru studierea 
demografiei. Autorităţile, cred că şi cu suportul 
UNFPA, susţin interesul savanţilor şi studen-
ţilor în studierea proceselor demografice. Este 
important ca pe viitor prin diferite mecanisme, 
de exemplu din surse bugetare sau/şi din gran-
turi, aceste bune practici să fie susţinute. Astăzi, 
există o tendinţă globală ca cursul de instruire 
„Demografie” să fie inclus în programul de pre-
gătirea diferitor specialişti, cum ar economişti, 
sociologi, medici, geografi, jurişti etc. Prin ur-
mare, cunoaşterea şi înţelegerea proceselor de-
mografice nu mai este preocuparea unui grup 
restrâns de oameni.

la nivel global care sunt cele mai stringen-
te provocări în domeniul demografic?

Îmbătrânirea populaţiei planetei este una 
din principalele provocări demografice. Feno-
menul pe care îl urmărim astăzi îşi are rădăcini-
le în secolul XIX – odată cu revoluţia industrială 
s-a produs şi „revoluţia demografică”. Industri-
alizarea şi un şir de evenimente istorice au con-
tribuit la creşterea amplorii fenomenului îmbă-
trânirii populaţiei din care reies şi alte provocări 
– studierea natalităţii şi mortalităţii. Natalitatea 
e mică în multe ţări şi savanţii sunt preocupaţi 
să afle care va fi viitorul omenirii. Dacă oamenii 
nu vor învăţa lecţia astăzi, atunci va fi greu să 
stabilizăm dezvoltarea demografică. Coeficien-
tul natalităţii în Occident şi ţările post-socialiste 
este mic, ceea ce va duce la reducerea numărului 
populaţiei. E o problemă alarmantă care trebuie 
studiată temeinic.

Migraţia este un alt fenomen care influen-
ţează dinamica demografică. Se consideră că 
prin 2010 migraţia şi-a atins apogeul şi ar trebui 
să descrească în următorii ani. La sfârşitul anilor 
1980 mişcările migraţioniste în lume s-au majo-
rat în mediu de două ori. Aspectele demografice 
ale migraţiei vor fi în continuare studiate şi e lo-
gic să fie cercetate. Astăzi, migraţia în multe ţări, 
inclusiv pentru Republica Moldova, determină 
dinamica proceselor demografice.

Structura mortalităţii este un alt aspect al di-
namicii demografice. Omenirea se va confrun-
ta în continuare cu epidemii care vor influenţa 
structura mortalităţii în funcţie de cauza mor-
ţii. Eu cred că cel târziu în 2030 vom fi martorii 
unei revoluţii în medicină, însă depinde în ce 
măsură noile tehnologii vor fi parte a sistemu-
lui de sănătate publică. Accesul la tehnologii 
medicale revoluţionare ar putea fi posibilă doar 
prin intermediul sistemului de asigurări priva-
te de sănătate. Totuşi, în rezultatul revoluţiei în 
medicină va creşte longevitatea vieţii. Şi astăzi 
în unele ţări longevitatea vieţii e un fenomen de 
masă. De exemplu, în Japonia un număr mare 
de persoane ajung la vârsta de 90 de ani. Nimeni 
nu putea visa la asta acum 60-70 de ani.

tomas KuCera: „în rePuBliCa molDova există  
un interes Pozitiv Pentru Demografie”
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Problema migraţiei rămâne în atenţia autori-
tăţilor R. Moldova, cercetătorilor şi organizaţiilor 
internaţionale datorită tendinţelor de creştere 
a numărului populaţiei implicate în proces şi a 
multitudinii de consecinţe economice, demogra-
fice, sociale, culturale etc. În aceste condiţii, se 
simte necesitatea identificării modalităţilor prin 
care migraţia ar putea contribui la dezvoltarea R. 
Moldova, cunoaşterii problemelor comunităţilor 
de migranţi de peste hotare şi a strategiilor de vi-
itor ale acestora. 

Studiile „Moldovenii în Federaţia Rusă: pro-
filul socioeconomic şi provocările de politici” 
(autori: V. Mukomel, D. Cheianu-Andrei) şi „Car-
tografierea diasporei moldoveneşti în Italia, Por-
tugalia, Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii” 
(autor: D.Cheianu-Andrei) au avut drept scop 
completarea acestui gol. Accentul a fost pus pe 
cercetarea profilului socio-economic al cetăţeni-
lor R. Moldova stabiliţi temporar sau permanent 
peste hotarele ţării, al persoanelor originare din 
R. Moldova şi descendenţii acestora, precum şi 
comunităţile formate din aceştia, pentru a ajuta 
autorităţile din Moldova să dezvolte politici în 
domeniul managementului migraţiei.

Cercetarea „Moldovenii în Federaţia Rusă: 
profilul socioeconomic şi provocările de politici” 
a fost desfăşurată simultan în ţara de origine şi cea 
de destinaţie a migranţilor moldoveni. Cei inter-
vievaţi în R. Moldova au fost în primul rând mi-
granţii sezonieri şi circulari, de cele mai multe ori 
bărbaţi. Profilurile lor coincid cu cele conturate în 
studiile realizate anterior în R. Moldova. De regu-
lă, este vorba de persoane căsătorite, cu un nivel 
de instruire nu prea înalt, descendente din mediul 
rural şi care au ales plecările periodice din republi-
că (71,4% din numărul lor se află în Rusia de mai 
puţin de o jumătate de an, iar dintre aceştia peste 
o treime mai puţin de trei luni). Respondenţii in-
tervievaţi în Federaţia Rusă au fost predominant 
migranţi pe termen lung, în special femei, 2/3 din 
numărul acestora nu au părăsit teritoriul Federaţi-
ei Ruse mai mult de un an. Este vorba de persoane 
cu un nivel de instruire mai înalt, aflate mai rar în 
relaţii de căsătorie, majoritatea dintre ele aflându-
se practic permanent în Federaţia Rusă.

Sunt atestate deosebiri radicale între domeni-
ile de ocupare a migranţilor intervievaţi în Fede-
raţia Rusă şi celor din R. Moldova. Domeniile de 
ocupare a migranţilor intervievaţi în R. Moldova, 
printre care predomină bărbaţii, nu se diferenţia-
ză: peste 2/3 din numărul lor lucrează în construc-
ţii, urmat, cu un decalaj considerabil, de prestarea 
serviciilor de administrare a gospodăriei casnice 
(8,5%). Migranţii „ruşi”, pe de altă parte, preferă 
să lucreze în domeniul comerţului, reparaţiei ve-
hiculelor auto şi a aparatelor de uz casnic – 43,5% 
din persoanele angajate în câmpul muncii, con-

strucţiilor - 19,1%, prestărilor de servicii comu-
nale, sociale şi personale – 11,5%, transportului şi 
telecomunicaţiilor – 8,6%, serviciilor de adminis-
trare a gospodăriei casnice – 5,5%. 

Marea majoritate a migranţilor intervievaţi în 
R. Moldova îşi leagă planurile de viitor de baştină. 
Numai 5,9% dintre ei doresc să se stabilească în 
Federaţia Rusă. Răspunsurile migranţilor inter-
vievaţi în Federaţia Rusă reflectă alte strategii pe 
termen lung. Majoritatea dintre ei nu intenţionea-
ză să revină în R. Moldova în următorii ani. Cel 
mai des ei afirmă că îşi doresc să rămână în Fede-
raţia Rusă şi să obţină cetăţenia acestei ţări (37%). 
Intenţia de a reveni la baştină cât de curând posi-
bil a fost formulată de mai puţin de o pătrime din 
numărul respondenţilor.

În concluzie, cercetarea desfăşurată simultan 
în cele două ţări (R. Moldova şi Federaţia Rusă) a 
permis formarea unei imagini complete în com-
paraţie cu cercetările realizate anterior fie în ţara 
de origine, fie în cea de destinaţie. Studiul a iden-
tificat o categorie „invizibilă” de migranţi, repre-
zentând mai mult de jumătate din numărul total 
de migranţi.

Cercetarea „Cartografierea diasporei mol-
doveneşti în Italia, Portugalia, Franţa şi Regatul 
Unit al Marii Britanii” oferă un tablou general al 
migranţilor moldoveni în patru ţări ale Uniunii 
Europene, precum şi situaţia particulară pentru 
fiecare din ţările studiate. 

Există diferenţe în profilul migranţilor mol-
doveni pentru ţările cercetate, determinate cel 
mai frecvent de cererea de pe piaţa forţei de mun-
că. Italia şi Portugalia prezintă contingente de mi-
granţi echilibrate din punct de vedere al vârstei, 
comparativ cu Franţa şi Marea Britanie, în care 
predomină migranţii cu vârstă de la 18-40 de ani, 
o parte semnificativă dintre care merg la studii 
(24% în Franţa şi 11% în Marea Britanie). Din 
perspectiva gender, în Franţa şi Portugalia comu-
nităţile de migranţi sunt echilibrate, în schimb în 
Italia predomină migranţii de sex feminin, iar în 
Marea Britanie de sex masculin. Migranţii în ţări-
le Uniunii Europene posedă un nivel înalt de stu-
dii, o parte semnificativă având studii superioare 
sau chiar grade ştiinţifice. 

Datele cercetării realizate atestă că acţiunile 
întreprinse de autorităţile din ţările de destinaţie, 
în special, în Italia şi Portugalia, au avut un impact 
pozitiv asupra regularizării statutului migranţilor 
moldoveni care se aflau pe teritoriul acestor state 
iregular. Or, numărul migranţilor iregulari s-a re-
dus semnificativ în ultimii ani. 

Cetăţenia română deţinută de migranţii din 
R. Moldova le oferă posibilitatea de circulaţie li-
beră în ţările Uniunii Europene, dar şi de şedere 
legală pe teritoriul acestor state. Datele cercetării 
relevă că 87% din migranţii din Marea Britanie, 

49% din Franţa şi 24% din Italia deţin cetăţenie 
română.

Analiza migranţilor prin prisma domeniilor 
economice în care au activat în Moldova relevă că 
pe primele trei poziţii se plasează moldovenii care 
au plecat din sistemul educaţional (19%), dome-
niul comerţului (14%) şi al sistemului de ocroti-
re a sănătăţii şi serviciilor sociale (11%). Această 
situaţie caracterizează gradul înalt de calificare al 
migranţilor moldoveni aflaţi în ţările date. Peste 
hotare însă migranţii moldoveni activează în sec-
toarele economice în care este solicitată forţa de 
muncă: serviciile comunitare, sociale şi personale 
(33%), construcţii (20%), servicii de administrare 
a gospodăriilor casnice (13%).

Unii migranţi moldoveni au obţinut cetăţe-
nia ţărilor de destinaţie. Numărul cel mai mare al 
moldovenilor cu cetăţenia ţării de destinaţie este 
în Portugalia – peste 6000 de moldoveni, conform 
datelor oficiale ale autorităţilor portugheze. Nu-
mărul moldovenilor cu cetăţenie franceză, brita-
nică şi italiană a fost mult mai mic, la momentul 
realizării studiului, dar va creşte în următorii ani, 
deoarece mai mulţi moldoveni vor întruni condi-
ţiile pentru depunerea dosarului de obţinere a ce-
tăţeniei statului gazdă (perioada de şedere legală, 
perioada de muncă legală, cunoaşterea limbii ţării 
de destinaţie etc.). Nu toţi cei care deţin cetăţenia 
ţării gazdă intenţionează să se stabilească cu traiul 
definitiv peste hotare. O parte din ei planifică să 
revină la bătrâneţe în R. Moldova. În prezent, însă, 
pentru majoritatea migranţilor moldoveni din 
aceste ţări este caracteristică starea de aşteptare 
(„stand by”), fără obiective clare de viitor. Decizia 
de a rămâne definitiv peste hotare sau de a reveni 
în ţara de origine va depinde de circumstanţele 
sociale, economice, politice din ţara de origine şi 
cea de destinaţie. Din cele 20% de migranţi care 
au relatat că nu intenţionează să se reîntoarcă în 
Moldova, 7% au întreprins măsuri care confirmă 
intenţiile de stabilire a domiciliului definitiv peste 
hotare (au obţinut cetăţenie, au făcut investiţii în 
bunuri scumpe, au deschis afaceri, au realizat re-
întregirea familiei peste hotare).

Studiile menţionate sunt destinate migranţi-
lor şi familiilor acestora, reprezentanţilor diaspo-
rei moldoveneşti, reprezentanţilor administraţiei 
publice centrale şi locale din R. Moldova, în mod 
special Biroului pentru Relaţii cu Diaspora, tutu-
ror celor interesaţi în sporirea gradului de impli-
care a diasporei şi încurajarea investirii în capi-
talul social şi financiar acumulat peste hotare în 
dezvoltarea ţării de origine. Recomandările aces-
tor studii oferă propuneri pentru dezvoltarea po-
liticilor în vederea îmbunătăţirii managementului 
migraţiei forţei de muncă şi consolidării organi-
zaţiilor de diasporă, fiind adresate autorităţilor 
publice centrale şi organizaţiilor de diasporă.

Diana Cheianu,  
doctor în sociologie

molDovenii Peste hotare şi PersPeCtivele  
De revenire în rePuBliCa molDova
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Intervenţiile pronataliste ale sta-
tului prin politici echilibrate tre-

buie să vizeze lărgirea oportunită-
ţilor şi ameliorarea constrângerilor 
în educarea copiilor şi stabilitatea 
familiei, ţinând cont de faptul că 
măsurile sociale pot contribui indi-
rect la redresarea natalităţii în con-
diţiile declinului demografic. 

Deşi uneori este contestat im-
pactul benefic al politicilor statului 
asupra creşterii nivelului natalităţii, 
cert este că lipsa suportului oferit 
familiei pentru creşterea şi educa-
rea copilului contribuie la declinul 
în continuare al fertilităţii şi majo-
rarea dimensiunii depopulării. 

Familia reprezintă un cadru 
complex sinergetic al impactului 
politicilor sociale. În perioada de 
tranziţie familiei îi revine şi rolul de 
asigurare a protecţiei sociale a membrilor ei prin 
intercalarea cu serviciile sistemului instituţional. 
În acest mod, politica familială se interferează 
cu politicile sectoriale, cum ar fi politica com-
plexă demografică, politica de sănătate, educaţie 
şi asistenţă socială, politica asigurării cu locuri 
de muncă şi cu spaţiul locativ, politica în dome-
niul tineretului, migraţiei etc. 

În prim-plan, totuşi, sunt problemele de 
protecţie a familiei, iar familiei şi societăţii le 
revine rolul de educare şi perpetuare a valorilor 
familiale. Schimbarea valorilor sunt considerate 
frecvent principalele explicaţii pentru modifica-
rea comportamentelor familiale. Prin urmare, 
problematica familiei trebuie tratată în contex-
tul politicilor demografice.

Programul naţional strategic în domeniul 
securităţii demografice a Republicii Moldova 
(2011-2025) subliniază principiile orientate la 
întărirea instituţiei familiei, a bunăstării copii-
lor, egalităţii femeii şi a bărbatului în distribu-
irea responsabilităţilor în familie, fiind propusă 
promovarea de politici în susţinerea multilate-
rală a familiei. Actualmente, familia reprezintă 
un cadru complex al impactului politicilor so-
ciale şi economice. Din această perspectivă, în 
opinia specialiştilor, obiectivul politicii familiale 
este crearea condiţiilor care ar facilita reconcili-
erea vieţii profesionale şi a celei de familie şi de 
a promova echitatea de gen prin îmbunătăţirea 
oportunităţilor ambilor părinţi de participare la 
viaţa profesională şi de îngrijire a copiii lor. 

Politica familială guvernamentală trebuie să 
ofere o gamă largă de servicii şi beneficii pen-
tru părinţii încadraţi în câmpul muncii, oferind 
acces la locuri de muncă pentru un număr cât 
mai mare de mame. Relaţiile familiale are in-
fluenţe asupra societăţii, întrucât interacţiunile 
inadecvate dintre părinţi şi copii sau între mem-
brii de diferite generaţii conduc la abandon, 
comportament deviant, disparităţi în abordarea 
problemelor etc. Aceste fenomene devin proble-
me sociale, iar statul şi societatea civilă trebuie 
să intervină pentru a le soluţiona, ceea ce im-
plică eforturi umane şi cheltuieli bugetare, care 

ar fi putut fi evitate dacă specialiştii pregătiţi în 
domeniu ar fi intervenit la momentul oportun 
pentru oferirea suportului calificat. 

Din aceste considerente, au fost stabilite 
obiective privind păstrarea şi promovarea va-
lorilor familiale naţionale în paralel cu oferi-
rea serviciilor de calitate în domeniul social, a 
subvenţiilor mai mari pentru tinerele familii, 
precum şi a facilităţilor la procurarea locuinţei, 
angajării în câmpul muncii etc. În continuare 
statul ar trebui să promoveze şi dezvolte pro-
grame privind educaţia pentru viaţa de familie, 
planificarea familială, îngrijirea copilului, ad-
opţia, asigurarea socială, asistenţa financiară, 
dezvoltarea copilului, educaţie pentru părinţi, în 
special pentru taţi etc. 

Consilierea familială şi pedagogică a devenit 
o necesitate accentuată în R. Moldova. Consilie-
rea oferită de un specialist în domeniul terapiei 
de familie poate ajuta grupul familial să treacă 
peste momentele de criză şi să devină o struc-
tură unitară. 

Prin implementarea politicilor familiale ne 
aşteptăm să se realizeze dezideratele de creştere 
a importanţei familiei. În acest scop, urmează a 
fi aplicate un ansamblu de măsuri orientate spre 
înlăturarea obstacolelor care condiţionează ni-
velul scăzut al natalităţii, fiind prioritare urmă-
toarele obiective:

creşterea statutului social al familiei cu co-•	
pii, promovarea soluţiilor privind proble-
mele familiale;
elaborarea măsurilor speciale de stimulare a •	
natalităţii, luând în considerare diferenţele 
teritoriale ale acesteia;
crearea condiţiilor socioeconomice favora-•	
bile pentru naşterea şi educarea mai multor 
copii (prin intermediul alocaţiilor de la stat 
pentru familii şi altor stimulente de natură 
financiară);
susţinerea familiilor tinere în obţinerea lo-•	
cuinţei proprii (prin sistemul de credite pre-
ferenţiale, obţinerea locuinţelor de tip social 
ş.a.);
crearea condiţiilor favorabile pentru îmbi-•	
narea rolurilor parentale şi profesionale;

dezvoltarea sistemului pu-•	
blic şi privat de acordare a servici-
ilor de consiliere familială;

dezvoltarea unui mediu să-•	
nătos de viaţă pentru creşterea şi 
educarea copiilor.

Din perspectiva sistemelor fa-
miliale, bunăstarea familiei poate fi 
evaluată din punct de vedere al efi-
cienţei cu care politicile facilitează 
îndeplinirea sarcinilor familiale 
şi a funcţiilor acesteia la diferite 
etape ale vieţii. Pentru a promova 
familia ca o prioritate în politicile 
statului este necesar de depus efor-
turi pentru a dezvolta capacităţile 
organizaţionale şi bugetare sufici-
ente. 

Politica familială este un an-
samblu de activităţi implementate 

pentru a sprijini familiile, tratând 
problemele cu care familiile se confruntă în re-
laţiile ei cu societatea. Priorităţile din domeniul 
familial trebuie bazate pe analiza bunelor prac-
tici, care stau la baza formulării obiectivelor în 
baza următoarelor principii:

Familia este instituţia de bază a societăţii, •	
care trebuie să constituie o prioritate în dez-
voltarea politicilor şi programelor naţionale, 
inclusiv a celei ce vizează ameliorarea de-
mografică;
Familia este o structură solidă, unică şi de •	
neînlocuit;
Nevoile familiilor se schimbă în funcţie de •	
factorii de dezvoltare şi cei contextuali;
Familia este un partener esenţial în asigu-•	
rarea membrilor săi cu educaţie, asistenţă 
medicală, servicii sociale;
Viaţa de familie influenţează alte instituţii şi •	
este, la rândul său, influenţată de contextul 
socio-economic şi politic;
Diferite familii au nevoi diferite;•	
Politicile pot avea diferite consecinţe directe •	
şi indirecte, intenţionate şi neintenţionate 
asupra diferitor tipuri de familii.
În concluzie, scopurile generale ale politicii 

familiale urmează a fi destinate sporirii bunăstă-
rii familiilor şi a membrilor ei prin promovarea 
şi susţinerea unităţii, forţei şi rezistenţei familiei.

soluţie DemografiCă: Promovarea valorilor familiale

Conceptul de familie a evoluat constant şi 
guvernele trebuie să recunoască acest lucru 
prin adoptarea unui cadru legal, politic şi 
programatic care ar cuprinde toate formele 
de familie (formele de familii includ, dar nu 
sunt limitate la: familie cu un singur părinte, 
cupluri de acelaşi sex, tradiţională, tempo-
rar separată, strămutată, condusă de un co-
pil, divorţată, concubinaj, adoptivă, copii în 
grija bunicilor, cupluri fără copii, migranţi, 
extinsă şi lGBTQI) şi ar asigura dreptul fi-
ecărei persoane de a forma o familie, fără 
deosebire de orientare sexuală şi gen. (De-
claraţia privind familiile a Forului Global 
al Tinerilor, adoptată în decembrie 2012 la 
Bali, Indonezia).
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În anul 2013 genericul zilei internaţionale a 
familiei la nivel global este „Integrarea socială 

şi solidaritatea între generaţii”. la nivel naţional, 
ziua Familiei a fost dedicată promovării familiei 
drept mediu lipsit de violenţă , fiind organizată de 
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în 
parteneriat cu Agenţiile oNu în Moldova. Acest 
eveniment şi-a propus să abordeze subiectul vio-
lenţei împotriva femeilor, copiilor şi persoanelor 
în etate ca reacţie la campaniile intense din presă, 
evenimentele şi discuţiile publice în jurul câtorva 
cazuri grave de violenţă domestică produse de la 
începutul anului, inclusiv un caz letal.

Activităţile dedicate Zilei Familiei au pro-
movat familia ca mediu non-violent, toleranţa 
zero pentru orice forme de violenţă, modele de 
educaţie alternative bătăii în rândul părinţilor şi 
relaţii non-violente între soţi/parteneri. Ziua Fa-
miliei a fost inaugurată la 15 mai printr-o con-
ferinţă de presă în aer liber, ţinută de Ministrul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei Valentina 
Buliga şi Coordonatorul Rezident al ONU în 
Moldova, Nicola Harrington-Buhay. Ulterior, 
zeci de copii, părinţi, reprezentanţi ai organiza-
ţiilor internaţionale şi ONG-uri au organizat un 
Graffitti Party – au desenat sloganul Zilei Fami-

liei „Eu + Mama + Tata = Familie fără violenţă” 
într-un mod ingenios pe un perete public din 
centrul Chişinăului.

„Cum să facem ca să avem cât mai multe 
familii fericite şi cât mai puţini copii aflaţi în 
situaţii de risc? Statul, sistemul educaţional, de 
ocrotire al sănătăţii şi cel de asistenţă socială 
vin întru susţinerea şi ajutorarea acestor pă-
rinţi, dar cea mai mare responsabilitate totuşi 
revine părinţilor, familiei”, a menţionat Valenti-
na Buliga, Ministrul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei.

„ONU sprijină Guvernul - în special Mi-
nisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
- să dezvolte servicii sociale în comunităţi şi să 
asigure că tot mai mulţi profesionişti ştiu cum 
să acţioneze în situaţiile de risc. Împreună cu 
efortul conştiincios al fiecăruia dintre noi de a 
raporta cazurile de violenţă, Moldova va reuşi să 
aibă o societate sănătoasă, în care fiecare familie 
se va simţi în siguranţă”, a declarat Nicola Har-
rington-Buhay, Coordonator Rezident ONU în 
Moldova.

Evenimentul de lansare a Zilei Familiei a fost 
precedat de o serie de filme de scurt metraj ru-
late la principalele televiziuni, dezbateri în presă 

şi reţelele de socializare, vizite ale jurnaliştilor 
în familii care promovează practici pozitive. În 
paralel, în perioada 14-24 mai şi ministerele au 
organizat concerte, expoziţii, lecţii speciale în 
şcoli etc. 

Cu ajutorul activităţilor desfăşurate, organi-
zatorii şi-au propus să-i informeze pe specialiştii 
din domeniu şi populaţia despre necesitatea ra-
portării cazurilor de violenţă, precum şi consoli-
darea imaginii pozitive a autorităţilor în ceea ce 
priveşte răspunsul statului la cazurile de violen-
ţă. De asemenea, publicul larg a fost sensibilizat 
cu privire la faptul că violenţa împotriva femeii 
reprezintă violarea drepturilor omului şi un act 
de discriminare în bază de gen.

Potrivit statisticilor oficiale şi cele oferite 
de agenţiile ONU, violenţa domestică este un 
fenomen larg răspândit în Republica Moldova. 
Mai mult de jumătate din copii de 6-7 ani susţin 
că sunt pedepsiţi prin aplicarea forţei fizice, iar 
aproximativ fiecare al zecelea bebeluş de până la 
un an este bătut de părinţi. Cât priveşte femeile, 
63% din moldovence au recunoscut că au trecut 
prin acte de violenţă (fie psihologică, fizică sau 
sexuală). 90% din femeile traficate au fost supu-
se, anterior, actelor de violenţă.

ziua familiei, PetreCere graffitti şi alte aCţiuni  
menite să Promoveze familia DrePt meDiu fără violenţă
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În 2012 numărul născuţilor-vii în Republica 
Moldova a fost de 39435 persoane, fiind mai 

mare cu 253 (0,6%) faţă de anul 2011. Rata na-
talităţii a constituit 11,1 născuţi-vii la 1000 de 
locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale 
(11,9%) se menţine mai înalt decât în localităţile 
urbane (10,0%). 

În 2012 s-a păstrat tendinţa de micşorare 
a numărului născuţilor de la mame sub vârsta 
de 20 de ani, reprezentând 8,0% din numărul 
total al născuţilor-vii, faţă de 8,8% – în anul 
2011 (9,4% - în 2010). Vârsta medie a mamei la 
prima naştere a fost de 23,9 ani. În acelaşi timp, 
mamele din mediul rural nasc la o vârstă mai 
mică (23,0 ani) decât mamele din mediul urban  
(25,2 ani).

În R. Moldova înregistrarea naşterilor, de-
ceselor, căsătoriilor şi divorţurilor se realizează 
în conformitate cu Legea privind actele de stare 
civilă. Actul normativ conţine poziţii clare de 
stabilire a modului de organizare a sistemului de 
înregistrare ale actelor stării civile pe teritoriul 
raioanelor (municipiilor) din ţară. La înregis-
trarea naşterilor se înregistrează nu numai se-
xul copilului, data naşterii, înălţimea, greutatea, 
vârsta părinţilor şi caracteristicile lor socio-eco-
nomice (naţionalitate, nivelul de instruire etc.), 
dar şi numărul de ordine al născutului.

În anul 2012 numărul născuţilor după gru-
pa de vârstă a mamei şi rangul născutului-viu se 
prezintă conform datelor din tabel.

În anul trecut s-a înregistrat o scădere a 
ponderii născuţilor-vii de rangul I, constituind 
50,1%, pe când ponderea născuţilor-vii de ran-
gul II şi III a crescut. Majoritatea copiilor năs-
cuţi în familiile numeroase revin mamelor din mediul rural.

Dacă în anii precedenţi în toate regiunile ţării mai mult de jumătate din 
născuţi au fost primii copii în familie, atunci în 2012 situaţia s-a schimbat, 
observându-se o scădere a ponderii născuţilor-vii de rangul I şi creşterea mo-
derată a celor de rangul II şi următoarele. Ponderea celui de-al doilea copil 

este mai înaltă în mun. Chişinău. În capitală circa 40% din familii au doi copii, 
rareori trei, iar ponderea familiilor cu patru sau mai mulţi copii este nesemni-
ficativă (1,8%). În ţară, majoritatea copiilor născuţi în familii numeroase revin 
mamelor din zona de sud a ţării şi UTA Găgăuz-Yeri, fiind de circa 6% din 
numărul total al nou-născuţilor.

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

rata natalităţii a CresCut în 2012 Cu 0,6%
Total

Grupa de vârstă a mamei (ani)

sub 16 16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45 şi 
peste 

Nede-
clarată

Total 39435 77 3095 13022 13443 6749 2591 447 8 3
Primul rang 19747 76 2778 9053 5934 1462 382 58 2 2
Al 2-lea rang 14005 1 307 3439 5923 3235 982 118 - -
Al 3-lea rang 4017 - 10 471 1249 1439 722 124 2 -
Al 4-lea rang 1015 - - 48 253 388 277 47 2 -
Al 5-lea rang 352 - - 9 65 126 109 41 1 1
Al 6-lea rang 
şi peste 299 - - 2 19 99 119 59 1 -

Mediul 
urban

14890 11 552 3922 5675 3243 1251 234 2 -

Primul rang 7731 11 515 3059 3028 846 230 41 1 -
Al 2-lea rang 5595 - 37 769 2320 1771 607 91 - -
Al 3-lea rang 1182 - - 85 258 497 282 59 1 -
Al 4-lea rang 239 - - 8 52 81 82 16 - -
Al 5-lea rang 84 - - 1 14 25 26 18 - -
Al 6-lea rang 
şi peste 59 - - - 3 23 24 9 - -

Mediul rural 24545 66 2543 9100 7768 3506 1340 213 6 3
Primul rang 12016 65 2263 5994 2906 616 152 17 1 2
Al 2-lea rang 8410 1 270 2670 3603 1464 375 27 - -
Al 3-lea rang 2835 - 10 386 991 942 440 65 1 -
Al 4-lea rang 776 - - 40 201 307 195 31 2 -
Al 5-lea rang 268 - - 8 51 101 83 23 1 1
Al 6-lea rang 
şi peste 240 - - 2 16 76 95 50 1 -

rePuBliCa molDova îmBătrâneşte
Republica Moldova, ca şi majoritatea statelor 

europene, este afectată de fenomenul îmbătrâ-
nirii demografice, ca urmare a scăderii numărului 
de locuitori tineri şi creşterii ponderii persoanelor 
de vârsta a treia (peste 60 de ani). Cauzele acestui 
fenomen sunt scăderea natalităţii şi creşterea spe-
ranţei de viaţă ca urmare a progreselor medicale şi 
a ameliorării calităţii vieţii.

Un alt factor important este migraţia, care 
modifică în timp numărul şi structura populaţiei 
pe sexe şi vârste, atât pe termen mediu, cât şi pe 
termen lung. Dacă în unele state acest fenomen 
contribuie semnificativ la creşterea populaţiei, ate-
nuând unele probleme legate de îmbătrânire, în 
Republica Moldova a contribuit la reducerea meca-
nică a populaţiei cât şi la scăderea natalităţii.

Pragul critic al coeficientului îmbătrânirii de 
12% (ponderea persoanelor de 60 de ani şi peste în 
totalul populaţiei) a fost depăşit încă în anul 1988, 
atingând la finele anului 2012 cota îngrijorătoare 
de 15,3% (2011 - 14,8%, 2010 - 14,4%). Ritmul de 
îmbătrânire demografică indică o creştere anuală a 
numărului populaţiei de 60 de ani şi peste cu cca. 
2606 persoane.

Conform datelor Biroului Naţional de Statis-
tică, în anul 2012 două treimi din numărul total 
al persoanelor în etate locuiesc în mediul rural, 
unde procesul de îmbătrânire a populaţiei este 
mai avansat, reprezentând aproximativ 15,8% din 
totalul populaţiei rurale. Ponderea femeilor vârst-
nice este de 18,7% din totalul populaţiei femini-
ne din mediul rural. Un indicator ce ilustrează 
această schimbare structurală în populaţie este şi 
raportul de dependenţă demografică, care anali-
zează relaţia între numărul de persoane vârstnice 
(în vârstă de peste 60 de ani) şi populaţia de vârstă 
activă din punct de vedere economic. Astfel, în 
anul 2011 indicele sarcinii demografice (numă-
rul copiilor de 0-14 ani şi bătrânilor de 60 ani şi 
peste la 100 persoane de 15-59 ani) a constituit 
45,0 persoane, comparativ cu 44,4 în 2009. În anul 
2012 populaţia sub vârsta aptă de muncă, 0-15 ani, 
a constituit 17,3% (2011 – 17,5%, 2010 – 17,8%), 
în vârsta aptă de muncă, 16-56/61 ani – 66,4% 
(2011 - 66,6%, 2010 – 66,7%), peste vârsta aptă de 
muncă, 57/62 ani – 16,3% (2011 - 15,9%, 2010 – 
15,5%).

Prin aderarea la Planul internaţional de acţi-
uni de la Madrid privind îmbătrânirea din 2002 

(MIPAA), Republica Moldova şi-a asumat respon-
sabilitatea de a întreprinde măsuri de soluţionare 
a problemelor ce ţin de îmbătrânirea populaţiei şi 
integrarea preocupărilor de populaţia vârstnică în 
politicile naţionale.

În scopul realizării obiectivelor de gestionare 
a problemelor îmbătrânirii, la solicitarea Guver-
nului, Ministerului Muncii, Protecţiei Social şi 
Familiei, cu suportul Comisiei Economice pentru 
Europa a ONU (UNECE), a elaborat Ghidul de 
parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrâni-
rii în politicile strategice. Acest raport analitic al 
specialiştilor UNECE cu recomandările detaliate 
au constituit baza de argumentare şi formulare a 
politicilor în cadrul proiectului hotărârii de Gu-
vern „Cu privire la aprobarea Ghidului de parcurs 
pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în po-
litici”, propus pentru a fi implementat la nivel naţi-
onal şi în domenii specifice. În proiectul vizat sunt 
determinate noi priorităţile de bază, ce accentuea-
ză necesitatea promovării măsurilor de extindere a 
participării persoanelor vârstnice la viaţa socială şi 
economică, fiind prioritară consolidarea relaţiilor 
între generaţii. 

Sursa: Demografie.md
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Cum şi pentru ce folosiţi informaţia din 
Buletin?

Pentru studii şi cercetări ştiinţifice•	
O diseminaţi altor persoane•	
Pentru dezvoltarea unor proiecte•	

5. Aţi prefera să citiţi Buletinul informativ 
în format tipărit (formatul actual) sau în format 
electronic?

Format tipărit (formatul actual)•	
Format electronic (prin poşta electronică)•	
Format electronic (pe o pagină web)•	

Profilul respondentului 
Ce vârstă aveţi? ________________________

________________________________________
Sex: _________________________________

________________________________________
Studii: _______________________________

________________________________________
Ocupaţie: ____________________________

________________________________________
Localitatea: ___________________________

________________________________________

Chestionar
ajută-ne să facem publicaţia noastră mai bună!


