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EDITORIAL

1 octombrie a fost desemnată 
„Ziua Internaţională a Persoane-
lor Vîrstnice” în sesiunea ONU 
din februarie 1991, fiind dedicată 
omagierii şi respectării persoanelor 
vîrstnice. În luna decembrie a acelu-
iaşi an, Adunarea Generală a ONU 
a adoptat, prin Rezoluţia 46/91, 
„Principiile Naţiunilor Unite pentru 
persoanele în vîrstă”, menite să le 
facă un trai mai bun. Printre aceste 
principii pot fi amintite: Principiul 
Participării, Principiul Independen-
ţei, Principiul Integrării, Principiul 
Autorealizării, Principiul Demnită-
ţii, toate avînd scopul de a favoriza 
bătrînii.

În fiecare an, genericul Zilei In-
ternaţionale a persoanelor vîrstnice 
este diferit. În anul 2010 genericul acestei zile este 
„Persoanele în vîrstă şi realizarea Obiectivelor de 
Dezvoltare ale Mileniului”, dat fiind faptul că anul 

acesta se împlinesc zece ani de la stabilirea Obiecti-
velor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM). În contex-
tul acestor evenimente este important să reamintim 
că persoanele în vîrstă reprezintă o categorie socială 

din ce în ce mai numeroasă, de ace-
ea accelerarea realizării Planului de 
Acţiuni de la Madrid şi a Principiilor 
ONU pentru persoanele în vîrstă este 
esenţială.

Pe această cale, se impune exa-
minarea realizării ODM din perspec-
tiva progreselor obţinute pe calea res-
pectării demnităţii umane, a egalităţii 
de şanse şi a echităţii pentru bătrîni, 
a incluziunii sociale şi a promovării 
unei imagini pozitive a persoanelor 
în vîrstă.

Deşi adresăm urările în această 
zi de 1 octombrie, respectul nostru se 
îndreaptă în fiecare zi către persoane-
le de vîrsta a treia, a căror experienţă 
de viaţă şi înţelepciune trebuie valori-

ficate în continuare pentru a perpetua 
capacitatea umană de a construi, pentru a susţine 
creşterea economică de care trebuie să se bucure toţi 
membrii societăţii, inclusiv persoanele vîrstnice.

Mesaj cu ocazia zilei internaţionale  
A PERSOAnELOR VîRSTnIcE

Stimaţi concetăţeni,
A devenit deja o tradiţie ca în fiecare an, 

la 1 octombrie, întreaga omenire să sărbă-
torească Ziua Internaţională a Persoanelor 
Vîrstnice. Cu acest prilej adresez cele mai 
sincere felicitări şi urări de sănătate persoa-
nelor de vîrsta a treia.

Fiind convinsă de faptul că oamenii în 
etate din Republica Moldova nu au parte 
de viaţa pe care o merită, îmi exprim regre-
tul şi sînt solidară doleanţelor acestora de 
a avea un trai decent, fără griji şi cu multă 
atenţie din partea celor dragi.

Din păcate, situaţia social-economică a 
ţării a infuenţat toate aspectele vieţii vîrst-
nicilor şi aceştia s-au pomenit a fi una din-
tre cele mai vulnerabile categorii sociale. 
Mulţi dintre bătrîni duc lipsă de cele mai 
stringente lucruri, nu dispun de suficiente 
mijloace pentru întreţinere, iar alţii îşi alină 
durerile în aziluri şi centre sociale, fiind ui-
taţi chiar şi de membrii familiei.

Durerea persoanelor de vîrsta a treia 
este durerea naţiunii, ea reprezintă atitudi-
nea noastră, a celor tineri, faţă de experi-
enţa, înţelepciunea şi moştenirea buneilor 
şi părinţilor noştri, care prin eforturile lor 
de o viaţă au contribuit la dezvoltarea so-
cietăţii.

De aceea, adresez un apel către popu-
laţia republicii de a manifesta atitudine de-
osebită, cu grijă şi respect faţă de oamenii 
în etate. Ajutaţi-i să-şi trăiască bătrîneţile 
în linişte, pace, belşug şi înţelegere alături 
de cei dragi.

Stimate persoane de vîrsta a treia,
Сu multă recunoştinţă şi gratitudine, 

Vă doresc sănătate, împlinire sufletească, 
dragoste din partea familiei şi să aveţi parte 
de o bătrîneţe fără tristeţe. La mulţi ani!

Cu respect,Valentina Buliga,  
ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

1 octoMBrie – ziua internaţionalĂ  
A PERSOAnELOR VîRSTnIcE
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Planul internaţional De acţiune De la MaDriD PriVinD  
ÎMBĂtrÎnirea. caPacitĂţi naţionale Pentru iMPleMentare
De cîteva decenii, evoluţiile în domeniul 

populaţiei şi îmbatrînirea demografică au 
generat numeroase îngrijorări referitoare la vi-
itorul dezvoltării economice, al echilibrelor în 
plan social şi ecologic. Îmbătrînirea populaţiei 
reprezintă o problemă socială, întrucît afectea-
ză un mare număr de persoane, interesînd nu 
numai populaţia respectivă, ci şi factorii decizi-
onali şi societatea în general, care suportă conse-
cinţele importante. Fenomenul reclamă acţiuni 
sociale concrete şi conjugate care să influenţeze o 
evoluţie în sensul autonomiei şi bunăstării vieţii 
vîrstnicilor, al îmbătrînirii sănătoase, al asigură-
rii unei vieţi de calitate, cu costuri sociale cît mai 
scăzute.

Prin Declaraţia de la Viena din 1998 – „A 
îmbătrîni în Europa: Solidaritatea între generaţii 
- bază a coeziunii sociale”, prima Adunare Gene-
rală a Naţiunilor Unite consacrată îmbătrînirii 
stabilea necesitatea elaborării unor politici glo-
bale referitoare la îmbătrînire şi persoane vîrst-
nice, aceasta fiind privită drept un răspuns şi o 
şansă de dezvoltare demografică şi o condiţie a 
menţinerii şi întăririi coeziunii sociale.

În ultimii ani ideile privind crearea unei 
societăţii favorabile pentru toate vîrstele au evo-
luat în mod semnificativ. Acum opt ani, a doua 
Adunare Generală a Naţiunilor Unite consacra-
tă îmbătrînirii (Madrid, Aprilie 2002) a adoptat 
două documente importante: Planul Internaţio-
nal de Acţiune privind Îmbătrînirea şi Declara-
ţia Politică, documente ce cuprind recomandări 
privind implementarea măsurilor capabile să 
răspundă atît oportunităţilor, cît şi provocărilor 
induse de fenomenul de îmbătrînire a populaţiei 
în secolul XXI. Scopul final al acţiunilor ce vor 
fi întreprinse este acela de a promova o societate 
pentru toate vîrstele şi de a recunoaşte rolul cru-
cial pe care persoanele în vîrstă îl joacă în soci-
etate, promovarea independenţei, participării şi 
a demnităţii acestora. Statele membre ONU s-au 
angajat „să elimine orice formă de discrimina-
re, inclusiv cea privind vîrsta.” S-a recunoscut 
atunci „că oamenii, pe măsură ce îmbătrînesc, ar 
trebui să se bucure de o viaţă plină de împliniri, 
de sănătate, de siguranţă şi de participare activă 
la viaţa socială, economică, culturală şi politică a 
societăţii lor”. Totodată, s-a decis „recunoaşterea 

demnităţii persoanelor în vîrstă şi eliminarea 
oricăror forme de neglijare, abuz sau violenţă”.

Strategia de Implementare Regională a Pla-
nului Internaţional de Acţiune de la Madrid 
privind îmbătrînirea (MIPAA/RIS) în sine este 
simplă, avînd la bază zece obiective şi principii 
prin care se determină domeniile ce trebuie să 
stea în atenţia organizaţiilor ce elaborează poli-
tici. Cele zece obiective sînt: venitul – un venit 
sigur şi adecvat pentru persoanele în vîrstă; să-
nătatea – servicii medicale operative, accesibile 
şi corecte pentru vîrstnici; locuinţa – accesibilă 
şi comodă pentru această categorie a populaţiei; 
transportul – mijloace de transport public acce-
sibile şi ajustate la nevoile persoanelor în etate; 
îmbătrînirea la locul de trai – persoanele în vîr-
stă se simt în siguranţă acasă şi pot „îmbătrîni” 
acasă; diversitatea culturală – dezvoltarea unui 
spectru de servicii corespunzătoare unei sau al-
tei culturi, iar persoanele în vîrstă să facă singu-
re alegerea; mediul rural – oferirea unei game 
largi de servicii adresate vîrstnicilor din mediul 
rural; atitudinea pozitivă a comunităţii faţă de 
procesul de îmbătrînire şi faţă de persoanele în 
vîrstă; ocupaţia – diminuarea discriminării pe 
motiv de vîrstă şi asigurarea unor programe fle-
xibile de muncă; oportunităţi – mărirea oportu-
nităţilor de dezvoltare individuală şi participare 
la viaţa comunităţii.

Moldova, participînd la Întrunirea de la Ma-
drid în 2002, şi-a asumat responsabilitatea de a 
întreprinde măsuri de soluţionare a problemei 
îmbătrînirii populaţiei la nivel naţional. Gu-
vernul Republicii Moldova optează pentru un 
concept integru al politicii statului în protecţia 
persoanelor vîrstnice. Prevederile Programului 
naţional pentru implementarea Planului Inter-
naţional de la Madrid privind îmbătrinirea sti-
pulează crearea şi dezvoltarea serviciilor de asis-
tenţă socială orientate spre prevenirea, limitarea 
sau înlăturarea efectelor temporare sau perma-
nente ale situaţiilor de risc pentru persoanele 
vîrstnice. Acestea pot generaliza marginalizarea 
sau excluderea lor socială, ceea ce include impli-
carea persoanelor vîrstnice în luarea deciziilor, 
prevenirea creării dependenţelor de servicii.

În procesul de implementare a Programului 
naţional de acţiuni, Republica Moldova şi-a focu-
sat obiectivele şi acţiunile în următoarele direcţii 
prioritare: (1) crearea condiţiilor optime pentru 
o îmbătrînire activă, în scopul participării la ac-
tivităţile politice, sociale, economice şi culturale 
şi posibilitatea de a munci productiv, studia şi a 
se perfecţiona atît timp şi cît ei îşi doresc şi sînt 
capabili, excluzînd efectele de marginalizare şi 
discriminare; (2) elaborarea măsurilor şi acţiu-

nilor politice, programelor naţionale menite să 
asigure calitatea vieţii prin oferirea unui minim 
garantat persoanelor vîrstnice cu respectarea 
drepturilor, responsabilităţilor şi rolului lor în 
societate; (3) promovarea şi susţinerea partene-
riatului social în vederea acordării serviciilor so-
ciale comunitare pentru vîrstnici; (4) încurajarea 
solidarităţii intra- şi intergeneraţională ca valori 
fundamentale de dezvoltare a unei societăţi; (5) 
mobilizarea resurselor naţionale de realizare şi 
implementare a Planului Internaţional de Acţi-
uni de la Madrid privind Îmbătrînirea.

Un pas important prin care a debutat Pro-
gramul naţional de implementare a Planului de 
la Madrid este dezvoltarea serviciilor sociale 
acordate persoanelor în etate prestate în con-
formitate cu Legea asistenţei sociale, adoptate 
în decembrie 2003. Capacităţile de aplicare a 
obiectivelor propuse în cadrul programului sînt 
coordonate de partenerii sociali din sectorul pu-
blic, privat şi nonguvernamental.

În ciuda angajamentelor luate în decursul 
ultimilor ani, drepturile persoanelor în vîrstă ră-
mîn a fi încălcate. Bătrînii se confruntă în fiecare 
zi cu discriminarea legată de vîrstă la locul de 
muncă. Sub aspect sociale, ei se pot confrunta 
cu lipsa recunoaşterii şi a respectului. Persoane-
le în vîrstă pot fi privaţi de includerea totală şi 
de participarea la chestiunile sociale, economi-
ce, culturale şi politice. Cel mai tulburător este 
faptul că, în Moldova, ca şi în multe alte ţări, 
incidentele de neglijare, abuz şi violenţă împo-
triva persoanelor în vîrstă nu sînt cazuri izolate. 
O consecinţă a migraţiei externe din ultimii zece 
ani, cu repercusiuni agravante asupra situaţiei 
vîrstnicilor din ţara noastră, este creşterea nu-
mărului bătrînilor rămaşi „singuri acasă”.

O primă analiză a Programului scoate în 
evidenţă faptul că mai sînt multe de făcut la ni-
vel naţional în sprijinul persoanelor în vîrstă, 
pentru a promova siguranţa venitului lor, pentru 
protecţia lor socială şi pentru a garanta calitatea 
serviciilor de sănătate şi prestarea serviciilor de 
îngrijire pe termen lung. Pentru a face acest lu-
cru posibil, trebuie îmbunătăţite politicile naţio-
nale specifice privind îmbătrînirea şi includerea 
intereselor persoanelor în vîrstă într-un cadru 
politic mai larg.

a doua adunare Generală a naţiunilor uni-
te consacrată îmbătrînirii (Madrid, aprilie 
2002) a adoptat două documente importan-
te: Planul internaţional de acţiune privind 
Îmbătrînirea şi Declaraţia Politică.

Moldova, participînd la Întrunirea de la 
Madrid în 2002, şi-a asumat responsabilita-
tea de a întreprinde măsuri de soluţionare 
a problemei îmbătrînirii populaţiei la nivel 
naţional.
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Interviu

„scoPul nostru este sĂ aVeM VÎrstnici  
Mai lonGeViVi Şi Mai sĂnĂtoŞi”

Serviciul Geriatric din Republica Moldova a fost creat în anul 2007, re-
prezentînd un serviciu medical specializat nou pentru persoanele vîrstnice. 
Decizia de a crea un asemenea serviciu a fost luată în urma examinării proce-
sului de îmbătrînire demografică la care este expusă societatea moldoveneas-
că şi a multiplelor probleme care derivă din această situaţie. Crearea unui 
astfel de Serviciu are o semnificaţie istorică pentru ţara noastră, deoarece 
astăzi putem afirma cu siguranţă că sîntem unica ţară din spaţiul CSI care are 
un asemenea serviciu cu ramificaţii pe întreg teritoriul ţării.

Părţile componente ale Serviciului Geriatric:
1. Centrul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie (CNGG) a fost fondat la 

2 ianuarie 2008 în baza Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii prin ordi-
nul Ministerului Sănătăţii nr.469 din 25.12.2007 „Cu privire la crearea Cen-
trului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie”.

2. În acelaşi an, prin Hotărîrea Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dez-
voltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a fost creat Laboratorul Ştiinţific 
de Gerontologie. Direcţia ştiinţifică principală a Laboratorului şi-a propus 
pentru anii 2009-2010 să determine factorii de risc ai senescenţei1 precoce, 
elaborarea metodelor noi de diagnostic, tratament şi profilaxie a maladiilor 
cu incidenţă înaltă la vîrstnici.

3. În scopul formării cadrelor geriatrice, prin decizia nr.10 din 10.12.2008 
a Consiliului Ştiinţific al USMF „Nicolae Testemiţanu”, a fost creat Cursul de 
Instruire Universitară şi Postuniversitară în domeniul Geriatriei şi Geronto-
logiei. Astfel, în programul de instruire universitară pentru studenţii anului 
VI, facultatea medicină generală, s-a introdus o disciplină nouă – Geriatria, 
cu instruirea ulterioară în problemele speciale ale Geriatriei a rezidenţilor 
la specializările Medicina Internă şi Medicina de Familie. Pentru medicii de 
diferite specializări au fost organizate şase cicluri de perfecţionare tematică 
în domeniul Geriatriei la care au participat peste 192 de medici.

4. În scopul desfăşurării Serviciului geriatric pe întreg teritoriul ţării, la 
25 decembrie 2008 a fost emis Ordinul Ministrului Sănătăţii al RM nr.503 
„Cu privire la organizarea asistenţei medicale geriatrice în RM”, în cadrul 
căruia se prevede deservirea în spitalele raionale şi municipale a unui număr 
de 400 de paturi geriatrice şi 39,5 unităţi de medici geriatri, iar asistenţa 
specializată de ambulatoriu va fi asigurată de 38,5 unităţi de medici geriatri. 
Pe parcursul anului 2008, cu ajutorul experţilor în domeniul Geriatriei şi 
Gerontologiei din Franţa, Israel şi SUA, s-a reuşit crearea tuturor subdiviziu-
nilor CNGG cu demararea activităţilor respective şi obţinerea unor rezultate 
de activitate.

SERVIcIUL GERIATRIc DIn REPUbLIcA MOLDOVA

ce servicii prestează centrul naţional de 
Geriatrie şi Gerontologie?

Scopurile principale ale Centrului ţin de pro-
filaxia patologiilor la vîrstnici; ameliorarea stării 
sănătăţii; îmbunătăţirea calităţii vieţii; prelungirea 
duratei medii de viaţă. Astăzi Centrul dispune de 
40 de paturi în Chişinău şi dirijează activitatea a 
360 de paturi în toate raioanele republicii, deservite 
de Compania Naţională de Asigurări în Medicină, 
care oferă asistenţă medicală geriatrică specializată. 
Pacienţii sînt eligibili de a se interna la noi de la 
vîrsta de 65 de ani, iar durata medie a unui curs de 
tratament este pînă la 14 zile. Pe parcursul anului 
2009 în secţia Geriatrie au beneficiat de asistenţă 
medicală geriatrică 750 de pacienţi vîrstnici, din ei 
70% fiind din mediul rural al republicii. Totodată, 
spitalizăm la Centru şi persoane de vîrstă medie, 
de la 40 de ani în sus, în scopuri ştiinţifice, pentru 
a vedea cum evoluează aceeaşi patologie la diferite 
categorii de vîrstă, deoarece diferenţele sînt sem-
nificative. 

ce înseamnă geriatrie şi în ce constă asisten-
ţa medicală geriatrică specializată?

Geriatria este medicina vîrstnicului, de aceea 
abordarea trebuie să fie una particulară, iar medicul 
trebuie să fie pregătit pentru a putea oferi asisten-
ţă corespunzătoare. Aceasta deoarece simptomele 
unor maladii la persoanele tinere şi cele vîrstnice 
diferă. La pneumonie, de exemplu, bătrînul nu 
acuză febră, tuse, dar prezintă frecvent stare con-
fuzională. Un medic nespecialist în cazul de faţă îl 
poate trata incorect, iar boala adevărată poate avan-
sa şi cauza decesul. Dincolo de asta la majoritatea 
vîrstnicilor se întîlnesc sindroamele de fragilitate, 

depresiile, pierderea capacităţii de adaptare la stres, 
la infecţii, ei devenind foarte vulnerabili.

care sînt cele mai frecvente probleme de să-
nătate ale persoanelor vîrstnice în Moldova?

Pe primul loc ca şi cauză de deces sînt patolo-
giile cardiovasculare. În 2009 am efectuat un studiu 
epidemiologic privind morbiditatea la vîrstnici şi 
am constatat că după vîrsta de 65 de ani patologia 
cardiovasculară constituie 64% din toate patologiile 
existente, adică mai mult de jumătate din vîrstnici 
se confruntă cu aşa probleme. Pe locul doi se pla-
sează patologia oncologică, urmată de cea respira-
torie şi gastrointestinală. Majoritatea bătrînilor au 
patologii ale aparatului osteo-articular, deşi acestea 
nu constituie cauze de deces. Problema de bază, to-
tuşi, este că majoritatea persoanelor cînd ajung la 
bătrîneţe nu sînt sănătoase, doar vreo 8% au o stare 
de sănătate satisfăcătoare, restul vîrstnicilor au deja 
cîte patru-şase patologii cronice.

În ţările dezvoltate sînt foarte răspîndite bo-
lile mentale în rîndul bătrînilor. care este situa-
ţia în republica Moldova?

Situaţia la acest capitol în ţara noastră este mai 
bună, dar explicaţiile sînt contradictorii. Pe de o 
parte, multe boli psihice, cum ar fi şi Alzheimer2, 
foarte răspîndite în ţările dezvoltate, apar odată cu 
înaintarea în vîrstă, dar la noi speranţa de viaţă este 
mai mică, astfel că bătrînii nu ajung să se confrun-
te cu aşa probleme de sănătate. Totuşi aproximativ 
10% de vîrstnici au dereglări cognitive şi demenţă. 
Pe de altă parte, bătrînii noştri, în special cei care 
locuiesc la ţară, sînt foarte activi, mereu preocupaţi 
de grijile cotidiene, care le solicită efort fizic şi min-
tal, fapt care le permite să-şi menţină vigilenţa. 

care sînt necesităţile actuale ale bătrînilor 
din Moldova din punct de vedere medical şi so-
cial?

Din punct de vedere medical, consolidarea 
serviciului geriatric reprezintă o realizare, dar ne 
confruntăm cu insuficienţa specialiştilor calificaţi 
în domeniu. Din punct de vedere social, situaţia 
este mai grea, deoarece există circa 160 mii de bă-
trîni singuratici, care nu se pot îngriji singuri şi 
nu au pe nimeni să-i îngrijească. Aici se impune 
crearea şi existenţa aşa-numitelor „paturi medico-
sociale”, adică acei bătrîni care se află într-o stare 
gravă de sănătate şi sînt singuri, au nevoie să bene-
ficieze de asistenţă medicală şi socială îndelungată. 
Dar mai întîi avem nevoie de o cercetare complexă 
a situaţiei bătrînilor şi evaluarea stării acestora din 
punct de vedere geriatric. Doar atunci vom şti cu 
siguranţă care sînt necesităţile reale ale bătrînilor, 
care este gradul lor de dependenţă şi de cîte paturi 
geriatrice şi medico-sociale avem nevoie astăzi în 
republică.

Vă rugăm să adresaţi un mesaj de felicitare 
cu prilejul Zilei internaţionale a Persoanelor 
Vîrstnice!

Aş dori în primul rînd sănătate tuturor cetăţe-
nilor, nu doar bătrînilor, deoarece sănătatea trebuie 
păstrată din tinereţe. Le doresc ca bătrîneţea să nu 
fie asociată cu o „haină grea”, ci să fie o perioadă 
activă, cînd să-şi poată realiza visele şi dorinţele pe 
care alteori nu le-au putut realiza din lipsă de timp. 
Şi desigur, să aibă parte de familii iubitoare şi per-
soane dragi, deoarece plasarea bătrînilor în aziluri 
şi case de bătrîni nu face decît să agraveze degrada-
rea fizică şi psihică a acestora.

Interviu cu anatolie negară,  
Directorul Centrului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie din Republica Moldova

1 Senescenţă – Slăbire naturală a facultăţilor fizice şi psihice cauzate de înaintarea în vîrstă. 
Este un proces continuu, prezent de la începutul existenţei şi comun tuturor fiinţelor. El pri-
veşte toate structurile organismului: moleculele, celulele, ţesuturile şi organele specializate.

2 Boala alzheimer – Afecţiune neurologică cronică, cu evoluţie progresivă, caracterizată 
printr-o alterare ireversibilă a intelectului care ajunge la o stare demenţială. Boala lui Al-
zheimer se traduce printr-o degenerescenţă nervoasă cu evoluţie inevitabilă, cauzată de o 
diminuare a numărului de neuroni, cu atrofie cerebrală şi prezenţa „plăcilor senile”.
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cE ESTE HELPAGE InTERnATIOnAL?
Tatiana SOrOcan, Coordonator Programe HelpAge Moldova

HelpAge International este o reţea globală ce 
luptă pentru drepturile persoanelor în etate 

dezavantajate economic şi social, pentru servicii 
de asistenţă medicală şi socială şi sprijin în rolul 
lor de îngrijire de-a lungul generaţiilor. Help Age 
activează pentru a realiza aceste obiective prin 
sprijinirea unor programe concrete ce oferă per-
soanelor în etate posibilitatea de a se face auziţi 
şi influenţează politicile la nivel local, naţional şi 
internaţional.

HelpAge International a fost înfiinţată în 
1983 de cinci agenţii din Canada, Columbia, 
India, Kenya şi Regatul Unit al Marii Britanii 
şi Irlandei de Nord în calitate de organizaţie de 
caritate. Reţeaua constă în prezent din peste 70 
organizaţii afiliate în 50 ţări, cu Secretariatul la 
Londra şi oficii centrale în Bruxelles şi SUA.

HelPaGe În MOlDOVa
Trăim într-un secol al îmbătrînirii, în care 

îmbătrînim nu doar ca persoane sau comuni-
tăţi, ci ca lume întreagă. Persoanele în etate din 
Moldova reprezintă cel mai semnificativ segment 
de votanţi, acestea au standarde morale înalte şi 
o mare responsabilitate civică, sînt îngrijitori re-
marcabili de copii, bunici iubitori, lucrători ne-
obosiţi şi lideri în familie; cu toate acestea sînt o 
categorie neglijată şi izolată a populaţiei.

HelpAge International şi-a început activi-
tatea în Moldova în anul 2000 prin intermediul 
organizaţiei sale partenere şi afiliate Respiraţia a 
Doua. La momentul respectiv existau puţine in-
formaţii privind viaţa şi drepturile persoanelor de 
vîrsta a treia. În anul 2005, organizaţia HelpAge a 
devenit operaţională în Moldova şi a deschis un 
oficiu în Chişinău.

Începînd cu 2003, HelpAge a implementat cî-
teva proiecte pentru reintegrarea socială a vîrst-
nicilor vulnerabili, accesul la asistenţă medicală 
şi monitorizarea stării de sănătate a persoanelor 

în etate. De asemenea, a dezvoltat o reţea de vo-
luntari, ce a inclus şi persoane de vîrsta a treia. 
Împreună cu organizaţia Respiraţia a Doua, în 
2006 reţeaua a participat la elaborarea conceptu-
lui Strategiei naţionale privind îmbătrînirea.

HelpAge în Moldova activează în cîteva do-
menii: 1) Protecţie socială, prin care vîrstnicii pot 
să-şi exercite dreptul la acces la alocaţii de bază, 
inclusiv la pensie, precum şi la suport financiar 
adiţional în cazul în care îngrijesc de copii vul-
nerabili; 2) Domeniul medical oferă persoanelor 
în etate posibilitatea de a învăţa despre îngrijirile 
medicale de bază pentru ei, dezvoltînd aptitudini 
de monitorizare a stării de sănătate a vîrstnicilor 
în sprijinul infrastructurii sanitare locale; 3) Re-
ţeaua şi parteneriatele constituie domeniul ce asi-
gură persoanelor în etate posibilitatea de a se face 
auziţi în procesul de elaborare a politicilor-cheie 
la nivel naţional şi internaţional;4) Discriminarea 
şi Excluziunea constituie domeniul ce vizează 
angajamentul faţă de includerea problemelor cu 
care se confruntă persoanele în etate în politicile 
guvernelor şi altor agenţii ce abordează problema 
discriminării şi abuzul asupra vîrstnicilor în co-
munitate, societate şi familie.

Metodologia principală în activitatea Hel-
pAge o constituie grupurile de sprijin de la egal 
la egal create prin recrutarea voluntarilor care 
cunosc viaţa bătrînilor. Campaniile mass-media 
contribuie la sporirea gradului de înţelegere a 
problemelor cu care se confruntă persoanele în 
etate, informează despre contribuţia şi nevoile lor 
speciale, realizează lobby pe lîngă Guvern pentru 
îmbunătăţirea serviciilor şi pentru schimbarea 
atitudinii societăţii faţă de persoanele în etate.

La momentul actual, HelpAge are o reţea de 
10 organizaţii implicate direct în activitate cu un 
grup de 264 voluntari de vîrsta a treia. Vîrsta me-
die a voluntarilor este de 62 ani, iar vîrsta medie 
a beneficiarilor este de 73 ani. HelpAge activează 

prin intermediul a 10 ONG-uri partenere în 10 
regiuni ale Republicii Moldova, atît din mediul 
rural, cît şi urban: „Respiraţia a Doua” (mun. 
Bălţi), Asociaţia Veteranilor din or. Ialoveni, 
Clubul Femeilor „Comunitate” (s. Carabetovca, 
r. Basarabeasca), „Artizana” (s. Manta, r. Cahul), 
„Vdohnovlenye” (or. Comrat), Clubul Femeilor 
„Speranţa” (s. Lăpuşna, r. Hînceşti), „Pro-De-
mocraţia” (s. Satul Nou, r. Cimişlia), „Speranţe-
le bătrânilor de la nordul Moldovei” (s.Trinca, 
r. Edineţ), „Demnitate” (or. Orhei), „Avante” 
(s.Cazangic, r. Leova).

De ce HelPaGe?
Deoarece pensia medie a unui bătrîn din 

Republica Moldova constituie mai puţin de ju-
mătate din nivelul de subzistenţă, nivelul sărăciei 
în familiile conduse de pensionari este mult mai 
mare comparativ cu nivelul naţional – 35%, spre 
deosebire de 29%, în timp ce nivelul sărăciei în 
rîndul populaţiei cu vîrsta peste 60 ani atinge va-
loarea de 43,7% (potrivit datelor Băncii Mondiale 
pentru anul 2006).

Doamna Claudia, un voluntar al organizaţiei 
HelpAge, 67 ani, din s. Cazangic, r. Leova: „Sînt 
fericită că fac parte din reţeaua HelpAge, întrucît 
fără activităţile din cadrul proiectelor, persoanele 
în vârstă, inclusiv eu, nu ar fi aflat despre drep-
turile noastre. Cui altcuiva i-ar păsa şi ar veni să 
ne spună atît de multe despre sănătatea, dreptu-
rile legale, protecţia socială şi multe alte lucruri 
ce vizează persoanele în etate? În satul nostru 
sînt multe persoane nevoiaşe, în special vîrstnici. 
Aceasta mă motivează să fiu voluntar.” Bătrîna 
creşte trei copii ai căror părinţi lucrează peste ho-
tarele ţării, şi reuşeşte să se ocupe de gospodărie, 
să ia parte la activităţile organizaţiei HelpAge în 
comunitate şi în Chişinău şi să ajute persoanele în 
vîrstă din comunitate.

Republica Moldova este marcată astăzi, ca şi 
multe alte ţări, de tendinţa de creştere a ponderii 
bătrînilor în structura pe vîrste a populaţiei. În so-
cietatea moldavă o categorie însemnată de popula-
ţie nu dispune de mijloace suficiente pentru un trai 
decent, de servicii sociale şi de sănătate de calitate 
şi în măsura cuvenită.

Calitatea îngrijirii vîrstnicilor a devenit o par-
te integrantă a politicii de bunăstare şi de sănătate 
a fiecărui stat civilizat. Eficienţa serviciilor pentru 
persoanele în vîrstă depinde atît de dezvoltarea 
sistemelor de protecţie socială, cît şi de nivelul de 
pregătire a resurselor umane pentru acest dome-
niu, un rol aparte revenindu-le asistenţilor sociali. 
Din această perspectivă, o atenţie deosebită este 
acordată instruirii asistenţilor sociali la Faculta-
tea de Sociologie şi Asistenţă Socială prin imple-
mentarea Proiectului Tempus „Profesionalizarea 
învăţămîntului în asistenţă socială.” Proiectul în-
truneşte 56 de instituţii din 14 ţări (Franţa, Italia, 

România, Moldova, Rusia etc.), avînd ca scop re-
novarea programelor de studii în conformitate cu 
recomandările Procesului de la Bologna, ceea ce va 
permite în final ca instruirea asistenţilor sociali să 
fie cît mai aproape de realităţile social-economice 
din ţară, de necesităţile pieţei muncii.

Prezintă interes rezultatele cercetării sociolo-
gice, realizată în cadrul Proiectului, care a cuprins 
specialişti din cele mai diverse domenii ale asis-
tenţei sociale. Relatările respondenţilor au permis 
să fie evidenţiate problemele cu care se confruntă 
sistemul asistenţei sociale din Republica Moldova, 
categoriile de populaţie care au nevoie stringentă 
de suport din partea asistenţilor sociali. După cum 
au menţionat participanţii la studiu, specializările-
cheie pentru ţara noastră care trebuie dezvoltate 
în instituţiile de învăţămînt superior la nivel de 
licenţă şi de masterat sînt: Asistenţa socială a fami-
liei şi copilului în situaţii de risc; Asistenţa Socială 
a persoanelor vîrstnice, Managementul serviciilor 

sociale. Un grup de analişti (profesori şi specia-
lişti, practicieni din serviciile de asistenţă socială) 
au elaborat 3 fişe de profesie, în care sînt reflecta-
te competenţele, abilităţile şi cunoştinţele pe care 
trebuie să le posede asistenţii sociali din cele trei 
domenii. Ulterior, în baza fişelor de profesie au fost 
renovate şi planurile, programele de studii, acestea 
fiind validate de Ministerul Educaţiei şi Ministerul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

În anul de studii 2010-2011 la Facultatea de 
Sociologie şi Asistenţă Socială au fost înmatriculaţi 
peste 200 studenţi la secţiile cu frecvenţă la zi si cu 
frecvenţă redusă. Jumătate din ei se vor specializa 
în activitatea cu persoanele în vîrstă. Noua curri-
culă universitară va permite ca asistenţii sociali să 
fie pregătiţi la nivelul standardelor europene, deve-
nind specialişti performanţi şi contribuind astfel la 
ameliorarea situaţiei în domeniile profesate, unul 
din cele mai importante fiind Asistenţa socială a 
persoanelor vîrstnice.

asistenţa socialĂ Pentru Persoanele În VÎrstĂ
Maria BulGaru, doctor habilitat, profesor universitar, decan, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială,  
Universitatea de Stat din Moldova, Coordonator al Proiectului Tempus
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asistenţa socialĂ Şi Politicile sociale  
Pentru Persoanele În VÎrstĂ

laura Grecu, şefa Direcţiei politici de asigurări sociale
angela cHirilOV, şef al Direcţiei politici de asistenţă socială
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Persoanele vîrstnice reprezintă o valoare 
pentru societate şi nu în zadar în popor se 

spune: „cine nu are bătrîni să şi-i cumpere”, iar 
perioada bătrîneţii o asociem cu experienţă şi în-
ţelepciune, capacitate de a găsi soluţii echilibrate 
şi ingenioase.

Din păcate, schimbările politice, economice şi 
sociale care au avut loc în ţara noastră în ultimul 
timp au influenţat direct toate aspectele vieţii per-
soanelor vîrstnice, ei rămînînd a fi cea mai vulne-
rabilă categorie a populaţiei.

Coeficientul îmbătrînirii populaţiei (numă-
rul persoanelor în vîrstă de 60 ani şi peste la 100 
locuitori) constituie 14,0%, procesul de îmbă-
trînire fiind mai accentuat în localităţile rurale, 
unde ponderea vîrstnicilor de 60 ani şi peste este 
de 15,2%, faţă de 11,6% în mediul urban. În to-
talul populaţiei feminine rurale ponderea feme-
ilor vîrstnice este de 17,9%. Speranţa de viaţă la 
naştere calculată pentru populaţia totală în anul 
2009 a constituit 69,31 ani. Pentru populaţia din 
mediul rural acest indicator este cu 3,5 ani mai 
mic decît pentru persoanele din mediul urban. 
Dezagregată pe criteriu de gen, speranţa de viaţă 
la naştere a bărbaţilor este mai mică cu 8,06 ani 
faţă de cea a femeilor (65,31 ani – bărbaţi, 73,37 
ani – femei).

Riscurile evoluţiei demografice nefavorabile 
au un impact direct asupra sistemului public de 
asigurări sociale. Printre cele mai însemnate ris-
curi pentru sistemul de asigurări sociale, pot fi 
menţionate:

majorarea numărului pensionarilor de limi-•	
tă de vîrstă în următorii ani pe seama gene-
raţiilor născute în anii 1948-1952, care sînt 
de 2-3 ori mai numeroase decît generaţiile 
precedente;
diminuarea ofertei forţei de muncă tinere, •	
care parţial, din diverse motive nu intră pe 
piaţa muncii;
îmbătrînirea/diminuarea forţei de muncă şi •	
problemele productivităţii muncii, insufi-
cienţa capitalului uman pentru dezvoltarea 
durabilă a ţării.
Conform datelor statistice, la 1 ianuarie 2010 

numărul total al pensionarilor a constituit 624,57 
mii persoane, majorîndu-se cu 3170 persoane sau 
cu 0,3% comparativ cu situaţia din 1 ianuarie 2009. 
Pe parcursul anilor 2004-2009, numărul popula-
ţiei active şi al persoanelor ocupate s-a redus cu 
19,33% şi, respectiv, 16,87%, în timp ce numărul 

total al pensionarilor s-a micşorat doar cu 1,87%. 
Acest fapt a condus la creşterea presiunii financia-
re asupra persoanelor ocupate în economie.

Coeficientul poverii de pensionare depinde de 
raportul dintre numărul plătitorilor contribuţii-
lor şi numărul beneficiarilor de pensii. Cu cît este 
mai mare numărul persoanelor angajate în cîmpul 
muncii, iar numărul pensionarilor mai mic, cu atît 
este mai înaltă stabilitatea financiară a sistemului 
de pensii.

Pentru funcţionarea stabilă a sistemului de 
asigurare cu pensii de tipul pay as you go, după 
cum este şi sistemul public de asigurări sociale 
existent în Moldova, este necesară menţinerea ra-
portului dintre numărul contribuabililor şi cel al 
pensionarilor de 4(5):1. Dacă în anul 2003 rapor-
tul dintre pensionari şi persoane ocupate era de 
1:2,4, la începutul anului 2010 acesta a constituit 
doar 1:1,9. În asemenea situaţie se impune nece-
sitatea unor schimbări parametrice ale sistemului 
de pensii.

Rezultatele obţinute în urma modelării in-
dicatorilor demografici pe termen mediu şi lung 
(anii 2025, 2050) reflectă o scădere şi îmbătrînirea 
continuă a populaţiei. Populaţia în vîrstă aptă de 
muncă urmează să înregistreze o scădere de pînă 
la jumătate din valorile actuale, astfel rata pove-
rii demografice de către persoanele în vîrstă se va 
dubla, iar potrivit unor scenarii pesimiste chiar se 
va tripla.

În acest context, fenomenul îmbătrînirii popu-
laţiei a determinat Guvernul Republicii Moldova 
să-i acorde din ce în ce mai multă atenţie, protec-
ţia socială a persoanelor în vîrstă, îmbunătăţirea 
calităţii vieţii lor şi creşterea accesului la servicii 
sociale calitative fiind una din priorităţi.

Astfel, a fost adoptată Legea cu privire la aju-
torul social care are drept scop asigurarea unui 
venit lunar minim garantat familiilor defavorizate, 
prin acordarea ajutorului social, stabilit în confor-
mitate cu evaluarea venitului global mediu lunar 
al familiei şi necesitatea de asistenţă socială.

De dreptul la ajutor social beneficiază familiile 
defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi ai 
acesteia se încadrează în anumite situaţii, printre 
care şi situaţia în care sînt membri ai familiei care 
au atins vîrsta necesară pentru stabilirea pensiei 
conform legislaţiei.

Din totalul familiilor beneficiare de ajutor so-
cial, în 5,1% drept solicitanţi sînt persoane care au 
atins vîrsta de pensionare. Totodată, în 9,53% au 
fost gospodării care au avut în componenţa lor cel 
puţin un membru care beneficiază de pensie pen-
tru limita de vîrstă, iar la 23,5% din beneficiarii de 
prestaţia de ajutor social, venitul de bază al gospo-
dăriei îl constituie pensia.

Actualmente, este în proces continuu crearea 
şi dezvoltarea serviciilor sociale comunitare. Aces-
tea au menirea de a menţine persoanele aflate în 

situaţii de dificultate într-un cadru organizaţional 
al comunităţii din care fac parte, avînd ca obiectiv 
primordial prevenirea marginalizării, excluderii 
sociale şi facilitarea reintegrării beneficiarilor în 
mediul familial.

În urma evaluării necesităţilor comunităţii şi 
identificarea problemelor sociale, autorităţile ad-
ministraţiei publice locale, în parteneriat cu socie-
tatea civilă, iniţiază servicii sociale comunitare.

În acest context, pentru dezvoltarea infras-
tructurii şi a capacităţilor de acordare a asistenţei 
sociale persoanelor în dificultate, precum şi celor 
în vîrstă, în subordinea structurilor teritoriale de 
asistenţă socială a fost instituit Serviciul asistenţă 
socială comunitară. Totodată, în primării actual-
mente sînt angajaţi şi activează 1159 de asistenţi 
sociali comunitari.

Asistentul social comunitar este un actor im-
portant din comunitate, specialist în domeniul 
asistenţei sociale, care ia legătura cu persoanele 
aflate în dificultate, evaluează nevoile lor, asigură 
accesul lor la serviciile sociale existente la nivel 
de comunitate şi/sau raion. El este persoana care 
mobilizează comunitatea, colaborează cu admi-
nistraţia publică locală, instituţiile de resort, orga-
nizaţiile neguvernamentale în scopul soluţionării 
problemelor beneficiarilor, propune şi pregăteşte 
cazurile pentru referire spre serviciile sociale spe-
cializate.

Un alt actor important în comunitate este lu-
crătorul social, care împreună cu asistentul social 
comunitar participă la mobilizarea comunităţii în 
acţiuni de voluntariat, precum şi prestează servi-
cii de îngrijire socială la domiciliu persoanelor în 
vîrstă ce nu pot să-şi asigure un trai decent fără 
ajutorul unei persoane terţe.

Nu în ultimul rînd o mare importanţă în asi-
gurarea bunăstării persoanelor în etate o au servi-
ciile de plasament de scurtă sau lungă durată. Ele 
garantează condiţii sigure de trai într-un mediu 
familial 24/24 de ore. Cele de scurtă durată sau 
de urgenţă prestează servicii persoanelor în etate 
atunci cînd acestea nu se pot îngriji de sine stă-
tător şi au nevoie de îngrijire specializată pentru 
restabilirea funcţionalităţii.

Măsurile întreprinse de Guvernul Republicii 
Moldova pentru susţinerea persoanelor în etate 
asigură un suport real, însă nicidecum suficient 
pentru acoperirea tuturor necesităţilor acesto-
ra, de aceea este necesară conjugarea efirturilor 
instituţiilor şi societăţii civile pentru facilitarea 
integrării în familie şi comunitate a persoanelor 
în etate.

În 10 ani s-a redus ponderea populaţiei tinere 
(0-14 ani) în totalul populaţiei de la 23,8% la 
16,7%, iar ponderea populaţiei vîrstnice de 65 
ani şi peste, dimpotrivă, a crescut de la 9,4% la 
10,1%, inclusiv de 85 ani şi peste – de la 0,45% 
la 0,69%.

Structura populaţiei pe grupe mari de vîrstă 
se caracterizează prin ponderea populaţiei sub 
vîrsta aptă de muncă (0-14 ani) de 18,2%, în vîr-
sta aptă de muncă (15-56/61 ani) – 66,5%, peste 
vîrsta aptă de muncă (57/62+) – 15,3%.
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conferinţĂ De PresĂ PrilejuitĂ  
De ziua internaţionalĂ a Persoanelor VÎrstnice

În dimineaţa zilei de 1 octombrie 2010, zi 
în care întreaga comunitate internaţională 

marchează Ziua internaţională a Persoanelor 
Vîrstnice, dna Valentina Buliga, ministrul 
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, vice-
preşedintele cnPD, a organizat o conferinţă 
de presă.

Potrivit ministrului, fenomenul îmbătrînirii 
populaţiei a determinat comunitatea internaţio-
nală să-i acorde acestui proces mai multă aten-
ţie. Astfel, Organizaţia Naţiunilor Unite, perio-
dic, cu începere din anul 1982, cînd la Viena a 
avut loc Adunarea generală mondială consacra-
tă vîrstei a treia, recomandă guvernelor ţărilor 
membre să-şi elaboreze planuri de acţiune, pe 
de o parte pentru atenuarea efectelor negative 
asupra dezvoltării societăţilor, iar pe de altă par-
te, să menţină integrarea socială a persoanelor 
în vîrstă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, 
inclusiv prin respectarea drepturilor şi libertăţi-
lor lor specifice şi eliminarea discriminărilor.

Ulterior, la Sesiunea a 45-a a Adunării 
Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite din 
octombrie 1990, s-a decis de a consemna, anu-
al, Ziua Internaţională a Oamenilor în Etate. 
Guvernul Republicii Moldova, de asemenea, 
a adoptat Hotărîrea nr. 616 din 18 septembrie 
1992 “Privind consemnarea Zilei internaţionale 
a oamenilor în vîrstă” în fiecare an, la 1 octom-
brie.

Dna Valentina Buliga a informat jurnaliştii 
că în anul 2009 numărul total al pensionarilor 
s-a mărit cu 3 mii, coeficientul de îmbătrînire 
a populaţiei (ponderea persoanelor în vîrstă de 
60 ani şi peste în totalul populaţiei) ajungînd la 
14%.

Mediul academic atestă populaţia drept îm-
bătrînită, dacă proporţia persoanelor de 65 ani 
şi peste constituie mai mult de 7% din totalul 
populaţiei. Pentru ţara noastră statistica oficială 
indică depăşirea acestei limite în perioada ante-
rioară anului 2000, deoarece proporţia acestui 
contingent în totalul populaţiei a fost estimată 
la 9,4%, fiind în acel moment deja calificată ca o 
populaţie îmbătrînită.

La începutul anului 2010 în Republica Mol-
dova locuiau 500,4 mii persoane în vîrstă de 
60 ani şi peste (inclusiv 11,5% bărbaţi şi 16,4% 
femei), ceea ce reprezintă 14% din toată popu-
laţia. Peste 62% din populaţia vîrstnică locu-
ieşte în mediul rural. Numărul persoanelor de 
57/62+ ani în totalul populaţiei prezintă 15,2%, 
inclusiv 9,7% bărbaţi şi 20,4% femei. În mediul 
rural distribuţia acestei categorii este de 10,0% 
bărbaţi şi 21,7% femei.

Potrivit Biroului Naţional de Statistică, co-
eficientul de îmbătrînire a populaţiei (ponderea 
persoanelor în vîrstă de 60 ani şi peste în tota-
lul populaţiei) este de 14%. Fiecare al şaptelea 
moldovean are peste 60 de ani, fiecare al doilea 
bătrîn are vîrsta cuprinsă între 60 şi 69 de ani; 
13,8% dintre aceştia au peste 80 de ani; 61% din 

vîrstnici sînt femei; două treimi locuiesc în me-
diul rural.

Serviciile de asistenţă socială de tip comu-
nitar, cum ar fi serviciile de îngrijire la domi-
ciliu, alimentarea în cantinele de ajutor social, 
serviciile în cadrul centrelor de reabilitare şi 
centrelor de zi, au început să se dezvolte şi sînt 
orientate spre susţinerea temporară a vîrstnici-
lor.

Serviciile de deservire la domiciliu repre-
zintă o alternativă pentru îngrijirea instituţi-
onală şi sînt oferite de către lucrătorii sociali. 
Acest tip de deservire include o gamă de servicii 
şi facilităţi acordate în familie şi în comunitate 
persoanelor dependente de îngrijire, pentru ca 
acestea să trăiască, pe cît e posibil independent, 
în propriile familii şi în comunitatea din care 
fac parte. Actualmente, de servicii de îngriji-
re la domiciliu beneficiază 25598 de persoane. 
Aceste servicii sînt oferite de către 2481 lucră-
tori sociali.

Autorităţile publice locale au creat 143 can-
tine de ajutor social, finanţate preponderent 
din donaţii, acţiuni de caritate ale organizaţii-
lor neguvernamentale, subvenţii ale Fondului 
republican de susţinere socială a populaţiei şi 
mijloace ale bugetelor locale. Cantinele pre-
stează lunar servicii de alimentare pentru 5873 
persoane vîrstnice şi cu dizabilităţi afectate de 
sărăcie, între care 1579 persoane deservite la 
domiciliu.

Între instituţiile sociale subordonate minis-
terului sînt: 4 instituţii pentru adulţi cu diza-
bilităţi mentale sau cu dizabilităţi fizice severe 
şi 2 instituţii pentru persoane vîrstnice. De 
serviciile acestora beneficiază 2130 persoane, 
dintre care 460 persoane în etate şi cu dizabili-
tăţi fizice, ce se află în Azilul republican pentru 
invalizi şi pensionari din mun. Chişinău şi Cen-
trul republican de reabilitare a invalizilor, vete-
ranilor muncii şi războiului din com. Cocieri, 
r. Dubăsari. În instituţiile psihoneurologice, de 
asemenea, 20% din beneficiari sînt persoane de 
vîrsta a treia.

Atît pensionarii, cît şi persoanele cu dizabi-
lităţi, periodic au posibilitatea să-şi recupereze 
sănătatea în Centrele republicane de recuperare 
a sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” 
din or. Vadul lui Vodă şi „Victoria” din or. Ser-
gheevca (Ucraina), subordonate ministerului.

Pensionarii singuri şi invalizii de gradele I 
şi II, beneficiază de compensaţii nominative la 
achitarea serviciilor comunale.

În sistemul de protecţie socială a statului o 
mare însemnătate o au serviciile de asistenţă so-
cială acordate la nivel local. Serviciile sociale de 
îngrijire instituţională pentru persoane vîrsnice 
sînt oferite în cadrul instituţiilor sociale şi azilu-
rilor. Conform datelor prezentate de structurile 
teritoriale de asistenţă socială, în perioada anu-
lui 2009 în republică au activat 105 instituţii so-
ciale, care au prestat servicii sociale pentru 5059 
persoane/familii adulte şi cu dizabilităţi.

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoane-
lor Vîrstnice – 1 octombrie, din sursele Fondu-
lui republican de susţinere socială a populaţiei 
în anul curent au fost alocate 4,7 mln de lei în 
scopul acordării ajutorului material pentru circa 
30 mii de persoane de vîrsta a treia. Beneficiari 
sînt persoane singuratice sau imobilizate la pat 
din categoria persoanelor cele mai vulnerabile 
şi afectate de sărăcie, cu vîrsta de peste 75 de 
ani, din toate raioanele ţării. Listele beneficiari-
lor sînt întocmite de autorităţile publice locale. 
Fondul republican de susţinere socială a popu-
laţiei a stabilit suma minimală a ajutorului să fie 
de 100 lei pentru fiecare persoană.

Printr-un ordin al Ministrului Muncii, Pro-
tecţiei Sociale, Familiei şi Copilului a fost apro-
bat un Program de acţiuni consacrat Zilei inter-
naţionale a Persoanelor Vîrstnice, ce urmează a 
fi realizat de către secţiile (direcţiile) asistenţă 
socială şi protecţie a familiei, primării, Fondul 
republican şi fondurile locale de susţinere soci-
ală a populaţiei, alte instituţiile sociale. Astfel, 
în toate raioanele şi municipiile republicii vor 
fi organizate manifestaţii (mese de binefacere, 
concerte) consacrate acestei zile.
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ÎMBĂtrÎnirea DeMoGraficĂ - o realizare Pentru uManitate 
sau o DileMĂ Pentru sisteMul socio-econoMic?!

Cine are şansa vieţii, are şi calea soluţiei!
(Victor Frankl)

la 1 octombrie 2010 celebrăm cea de-a 20 ani-
versare a Zilei internaţionale a persoanelor 

vîrstnice. Îmbătrînirea demografică – creşterea 
ponderii populaţiei vîrstnice peste 60 ani – este 
cea mai mare provocare a secolului XXi. către 
2050 numărul total al persoanelor peste vîrsta 
de pensionare va depăşi 2 miliarde. aceleaşi 
tendinţe se conturează şi în cadrul demografic 
al republicii Moldova, procesul de îmbătrînire 
fiind deosebit de accelerat.

Aparent, îmbătrînirea demografică este o 
povară, nu o binecuvîntare. Ea modifică nece-
sităţile de viaţă ale populaţiei. Societatea mol-
dovenească îmbătrîneşte mult prea rapid, iar 
adaptarea este mult prea fragilă. Îmbătrînirea 
este o precondiţie de a investi într-o societate 
care se vrea a fi de succes şi dezvoltată în per-
spectivă.

Este important de menţionat, în primul 
rînd, că a doua etapă a îmbătrînirii demografice 
(2009-2010) este mult mai profundă şi reclamă 
o atitudine conştiincioasă, o soluţie chibzuită şi 
neîntîrziată din partea organelor de decizie. Îm-
bătrînirea demografică măreşte perioada dintre 
viaţa activă şi deces, care urmează a fi controlată 
şi dirijată de sistemele economice.

cuM eSTe cerceTaTă PrOBleMa 
ÎMBăTrÎnirii DeMOGraFice?

Cel de-al 6-lea Congres Internaţional con-
sacrat Îmbătrînirii Globale şi Generaţiilor de 
la St Gallen, Elveţia, 24-28 septembrie 2010, a 
subliniat necesitatea elaborării un set de indi-
catori şi noţiuni noi demografice cu scopul de a 
monitoriza procesul de îmbătrînire demografi-
că în raport cu dimensiunea acestuia.

Un rol important în dezvoltarea analizei 
fenomenelor demografice revine statisticii na-
ţionale ce urmează să completeze şi să dezvolte 

baza de date naţională la acest compartiment. 
Fie că o parte vor fi preluate de la statistica in-
ternaţională, fie că vor fi elaborate la cererea 
demografilor naţionali sau a Comisiei naţionale 
pentru populaţie şi dezvoltare.

Congresul a considerat importantă elabora-
rea cercetărilor naţionale (rapoartelor naţionale 
de stare a populaţiei îmbătrînite) pentru a eva-
lua starea demografică, socială şi fizică a acestei 
categorii de populaţie.

Toate ţările ce au depăşit pragul de îmbă-
trînire de 12%1 se confruntă cu schimbări esen-
ţiale în consumul de mărfuri, servicii şi nece-
sităţi economice. Tranziţia demografică, dar şi 
procesul de îmbătrînire demografică, a deter-
minat trecerea la o societate matură. Îmbătrîni-
rea nu este o maladie şi nu afectează capacităţile 
cetăţenilor. Deci, avem oportunităţi, valori, dar 
cu acestea apar şi dilemele.

La Congres au fost discutate şi aspectele ce 
ţin de conflictul dintre generaţii. Generaţiile 
născute în urma baby-bumului2 contribuie mai 
mult la domeniul social şi la bugetul asigurări-
lor sociale, dar vor avea posibilităţi sociale mai 
modeste odată cu intrarea lor în categoria de 
bărîni. În afară de aceasta, vîrstnicii creează o 
presiune asupra pieţei muncii, micşorînd şansa 
angajării populaţiei tinere apte de muncă.

Vîrstnicii sînt o categorie socială cu im-
pact accentuat în domeniul socio-economic. Să 
amintim aici că în Moldova ei constituie peste 
620 mii, sau fiecare a 6-7 persoană este de vîrstă 
pensionară. Din perspectiva demografică vom 
fi oare noi capabili să le asigurăm protecţia ne-
cesară? Bătrînii devin o povară şi pentru stemul 
de sănătate. Bătrînii-bătrîni3 consumă 25% din 
resursele spitaliceşti, confirmă statisticile inter-
naţionale.

cuM TreBuie Să Fie  
şi ce TreBuie ScHiMBaT  

În SiSTeMul De PenSiOnare
Fiecare sistem de pensionare trebuie să se 

axeze pe cîteva particularităţi: să fie adecvat, 
robust, disponibil, durabil, social centrat pe 
standarde ale vieţii, promovînd solidaritatea şi 
prevenind excluziunea socială. Sistemul de pen-

1 Conform scării J.Beaujeu-Garnier, coeficientul populaţiei 
în vîrstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori, cu valoarea indi-
catorului 9-11 sînt considerate în curs de îmbătrînire, cele 
care au atins valoarea indicatorului 12 sînt considerate ca 
îmbătrînite, iar cele cu valoarea de peste 16 – ca profund 
îmbătrînite.

2 Baby-Boom – creştere semnificativă a ratelor de fertilitate 
şi a numărului absolut de naşteri după cel de-al doilea răz-
boi mondial.

3 Bătrîni-bătrîni sînt consideraţi vîrstnicii de la 70+ ani ce 
sînt dependenţi şi cu autonomie redusă.

sionare nu este durabil dacă: are loc pensionarea 
timpurie, nu creează condiţii şi şanse de antre-
nare a populaţiei vîrstnice după vîrsta de pensi-
onare, nu este acomodat la presiunea modifică-
rilor demografice. Orice sistem este durabil dacă 
populaţia continuă activitatea de producere, sau 
oferă această şansă populaţiei vîrstnice.

Este în stare sau este pregătit sistemul naţio-
nal de protecţie socială (sistemul de sănătate) să 
asigure o calitate a vieţii vîrstnicilor pe măsura 
creşterii speranţei de viaţă şi dublării generaţii-
lor care ating vîrsta maximă? Politicile în acest 
domeniu trebuie să fie orientate pentru asigu-
rarea unei vieţi lungi şi sănătoase, sistemul de 
sănătate naţional nu este, însă, capabil să facă 
faţă lucrurilor.

Ţara noastră nu dispune de numărul nece-
sar de gerontologi4 şi geriatricieni5, ceea ce pune 
în pericol asigurarea calităţii vieţii persoanelor 
pe măsura trecerii anilor şi accentuării procesu-
lui de îmbătrînire. Este importantă crearea unei 
infrastructuri de îngrijire paliativă pentru aşa-
numita categorie de bătrînii orfani. Reieşind 
din situaţia că cei mai mulţi vîrstnici locuiesc 
la sate, prezintă interes practica statelor UE care 
confirmă că cea mai eficientă metodă este prac-
ticarea grijii comunitare pentru vîrstnici, aco-
modarea satelor şi a oraşelor la fenomenul de 
îmbătrînire.

Mărirea cenZului  
eSTe O SOluţie În SiSTeMul  

De PenSii al STaTelOr ue
Ţările lumii recurg în mod diferit la mărirea 

vîrstei de pensionare, unele state sînt conserva-
tive (Rusia), altele sînt pragmatice (statele UE), 
un grup aparte sînt cele care măresc rapid vîrsta 
(Japonia). Cel mai mic cenz al vîrstei de pensio-
nare din cele 35 state europene este în Federaţia 
Rusă.

Norvegia planifică să mărească vîrsta de 
pensionare pînă la 68-70 ani pentru bărbaţi şi 
65-67 ani pentru femei, avînd cea mai lungă 
speranţă a vieţii în UE, dar şi cea mai mare vîr-
stă de pensionare. În Austria şi Cehia majorarea 
vîrstei de pensionare s-a realizat prin mărirea 
cenzului cu două luni pentru fiecare generaţie 
următoare. În UE 50% din pensionari muncesc, 
în Norvegia – 80%, în Polonia – 35-40%. În Re-
publica Moldova doar 26% din pensionari sînt 
antrenaţi în cîmpul muncii6.

4 Gerontologie – ramură a medicinei care studiază aspectele 
medicale, biologice şi sociale ale îmbătrânirii organismului 
uman.

5 Geriatrie – ramură a gerontologiei care studiază aspectele 
medicale ale îmbătrînirii.

6 Datele Recensămîntului Populaţiei, 2004.

Vîrsta medie de pensionare în ţările UE
Anul 2010 Majorări planificate

Franţa 60 ani  62 în 2018
Italia 59-60 ani  61-62 în 2013
Marea 
Britanie

65 b – 
60 f

 68 în 2046

Spania 65
Germania 65  67 în 2029
Republica 
Moldova

59,5

Sursa: Euronews după OECD
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Scopul sistemelor de pensionare este de a 
asigura pensionarilor un suport decent pe mă-
sura eligibilităţii vîrstei. Încurajarea de a lucra 
după pensionare oferă persoanelor dividende 
şi şanse de antrenare în măsura posibilităţilor, 
însă în sistemul de pensionare naţional nu sunt 
prevăzute. Sistemul de pensionare trebuie să 
includă elemente de bază cum ar fi modernis-
mul şi accesibilitatea, caracteristici care lipsesc 
la moment.

Cota anilor lucraţi se reduce (s-a imple-
mentat ciclul liceal şi de masterat), deci s-au re-
dus şi resursele financiare acumulate prin taxe 
şi impozite pentru viaţa de după pensionare. 
În Moldova nu există stimulente în sistemul 
de pensionare pentru ca populaţia pensionară 
să fie motivată să activeze. În Estonia cu cît ieşi 
mai tîrziu din viaţa activă, pensia creşte cu 0,9% 
pentru fiecare lună lucrată după vîrsta de pen-
sionare, în Slovacia cu cît ieşi mai devreme la 
pensie, pierzi 0,5% pentru fiecare lună de pensi-
onare anticipată7.

Creşterea longevităţii vieţii ridică şi semne 
de întrebare pentru organele de decizie. Mărirea 
cenzului sau abţinerea de la asemenea măsură?! 
Mai mult chiar, creşterea cenzului de pensiona-
re este o măsură cu repercusiuni politice, este 
privită discriminatoriu, dacă abordăm această 
măsură intergeneraţional.

ce eSTe PriOriTar:  
De a aVea O PenSie aDecVaTă Sau  

De a ieşi la PenSie TiMPuriu?
Statele europene pot fi împărţite în cîteva 

categorii: prima – cu cenzul de pensionare la 60 
ani bărbaţi şi 55 ani femei; a doua – 62 bărbaţi 
şi 57 femei (58 ani femei România), a treia – 65 
ani bărbaţi şi 61 femei (Letonia şi Slovacia).

Pentru statele europene mărirea cenzului 
devine o normalitate, dar şi o stare reală de a 
beneficia de o pensie adecvată, deşi în unele 
ţări se înregistrează şi proteste (Franţa). În UE 
majoritatea absolută a persoanelor supravieţu-
iesc pînă la vîrsta de pensionare, beneficiind de 
o perioadă mult mai mare de viaţă pensionară, 
decît în Republica Moldova. Pentru politicile 
socio-demografice în Moldova este recoman-
dabilă stabilirea vîrstei medii de pensionare la 
61 ani (femei 60 ani, bărbaţi 62 ani). Această 
acţiune corespunde întru totul realităţii demo-
grafice.

Un alt aspect important este numărul băr-
baţilor care ating vîrsta de 20 ani şi supravieţu-
iesc pînă la vîrsta de pensionare. Studiile inter-
naţionale atestă că doar 2/3 din ei ajung la vîrsta 

7 Preluat după „Timpul”, Ediţia de vineri, 9 Aprilie, 2010.

Eligibilitatea pentru pensionare completă
(Numărul de ani lucraţi)

Anul 
2010

Majorări planificate

Franţa 40,5 ani  41,5 în 2023
Italia 35-36  38,5 în 2012
Marea Britanie 30
Spania 35
Germania 35  35 în 2029
Republica 
Moldova

30

Sursa: Euronews după OECD

Persoane fizice  
din Republica Moldova  

cu vîrsta de 100 ani şi peste
Muncpii/rAioAne ToTAL

Anenii Noi 17
Bălţi 2
Basarabeasca 2
Briceni 43
Cahul* 7
Călăraşi 8
Cantemir 6
Căuşeni 13
Chişinău 23
Donduşeni 7
Drochia 18
Edineţ 11
Făleşti 8
Floreşti 12
Glodeni 4
Grigoriopol 1
Hînceşti 8
Ialoveni 4
Leova 3
Nisporeni 6
Ocniţa 7
Orhei 7
Rîşcani 23
Sîngerei 10
Şoldăneşti 4
Soroca 19
Ştefan Vodă 4
Străşeni 7
Taraclia 1
Teleneşti 6
Ungheni 9
UTA Găgăuzia 16
Total 316

* Cea mai longevivă persoană (110 ani) 
locuieşte în raionul Cahul.

Coeficientul îmbătrînirii populaţiei
(numărul persoanelor în vîrstă de 60 ani  

şi peste la 100 locuitori)

regiuni de dezvoltare/
muncpii/raioane

2007 2008 2009 2010

m. chişinău 10,7 10,9 11,3  11,8
nord 18,1 17,9 17,9 18,0
m. Bălţi 12,9 13,0 13,2  13,6
Briceni 22,0 21,5 21,3  21,4
Donduşeni 24,2 24,1 24,2  24,2
Drochia 21,4 21,2 21,1  21,3
Edineţ 21,4 21,1 21,0  21,1
Făleşti 16,4 16,3 16,2  16,4
Floreşti 17,5 17,3 17,2  17,5
Glodeni 17,6 17,3 17,2  17,5
Ocniţa 20,0 19,9 19,7  19,7
Rîşcani 20,8 20,5 20,3  20,4
Sîngerei 14,2 14,1 14,0  14,2
Soroca 17,0 16,9 16,9  17,1
Centru 12,4 12,3 12,3 12,7
Anenii Noi 11,7 11,7 11,9  12,2
Călăraşi 14,1 14,1 14,2  14,6
Criuleni 10,9 10,9 10,9  11,3
Dubăsari 12,0 12,0 12,3  12,7
Hînceşti 12,3 12,2 12,4  12,6
Ialoveni 9,9 9,8 9,8  10,3
Nisporeni 12,0 12,0 12,1  12,3
Orhei 12,7 12,7 12,7  13,0
Rezina 13,5 13,4 13,4  13,8
Străşeni 11,7 11,6 11,8  12,1
Şoldăneşti 16,3 16,1 15,9  16,0
Teleneşti 12,5 12,4 12,4  12,7
Ungheni 13,0 12,9 12,8  13,0
Sud 12,8 12,7 12,7 13,0
Basarabeasca 12,2 11,9 11,7  11,8
Cahul 12,6 12,4 12,4  12,6
Cantemir 11,5 11,5 11,5  11,8
Căuşeni 13,1 13,1 13,1  13,5
Cimişlia 12,7 12,8 13,1  13,4
Leova 12,2 12,0 12,0  12,1
Ştefan-Vodă 13,3 13,2 13,1  13,6
Taraclia 15,2 14,9 14,8  14,9
U.T.A. Găgăuzia 12,8 12,6 12,5  12,7
Total 13,7 13,7 13,7  14,0

Cel mai bătrîn raion - Donduşeni (24,2), cea mai bătrînă localitate - 
or.Lipcani, r-l Briceni (20,7)

standard de pensionare, ceilalţi chiar dacă au 
contribuit zeci de ani cu „dividende” la fondul 
de pensie, nu ajung să beneficieze de ea, fiind 
„moştenită” de supravieţuitori8.

Pentru Republica Moldova situaţia este mai 
dramatică, comparativ cu alte ţări. Conform 
datelor pentru 2007, la vîrsta de 20 ani anual 
ajung 38 mii bărbaţi şi tot atîtea femei, pe cînd 
la vîrsta de pensionare – doar 11-12 mii bărbaţi 
sau doar 28-30% din numărul lor la vîrsta de 20 
ani. O situaţie inversă decît cea atestată în plan 
internaţional.

O trăsătură caracteristică Republicii Mol-
dova este şi faptul că 20% din pensionari sînt 
pensionaţi pe motiv de invaliditate, procent 
exagerat de mare. Reducerea lor trebuie să con-
stituie o prioritate şi, totodată, o resursă pentru 
noul sistem de pensionare.

8 http//demoscope.ru/wekly/2008/0357/tema05.php

Statisticile arată că în prezent contribuţiile 
la Fondul Social vin preponderent de la buge-
tari şi din sistemul financiar, domenii monito-
rizate mai strict. Prin urmare, există o rezervă 
de circa 30-40% la capitolul contribuţii care ar 
acoperi golul existent, în măsura în care noul 
sistem de pensionare bazat pe contribuţii va re-
uşi să se facă atractiv.

În cazul majorării vîrstei de pensionare:
se va reduce diferenţa dintre coraportul •	
pensie-salariu;
se va majora numărul forţei de muncă, iar •	
aceasta este principala pîrghie a creşterii 
economice şi productivităţii;
se va reduce presiunea asupra celor ce pro-•	
duc;
se vor reduce alocările bugetare la fondul •	
de pensii9.

9 În UE se intenţionează de a reduce alocările de la 13% la 
10%.
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Fig. 2. Vîrsta de pensionare în Republica Moldova şi în unele ţări europene

analiză

consecinţe econoMice Şi sociale  
ale ÎMBĂtrÎnirii PoPulaţiei

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

În următoarele cîteva decenii în republica 
Moldova procesul de îmbătrînire a popula-

ţiei va continua cu ritmuri rapide. chiar dacă 
vor fi întreprinse unele măsuri eficiente de sti-
mulare a natalităţii, acestea nu vor influenţa 
semnificativ asupra aprofundării fenomenului 
în cauză. Situaţia socio-economică instabilă, 
subdezvoltarea pieţei muncii, salariile redu-
se din ţară, precum şi posibilităţile circulaţiei 
libere cel puţin pe termen mediu, vor stimula 
migraţia externă negativă, ceea ce va continua 
să afecteze structura pe grupe de vîrstă a po-
pulaţiei. Dat fiind faptul că modificările ulte-
rioare ale structurii pe vîrste a populaţiei se 
conturează destul de clar, ele pot fi anticipate 
prin elaborarea unor măsuri adecvate, care vor 
permite adaptarea tuturor structurilor şi a so-
cietăţii în întregime la aceste schimbări demo-
grafice de lungă durată. Procesul de îmbătrîni-
re a populaţiei este inevitabil, însă consecinţele 
lui, în mare parte, sînt determinate de modul 
de abordare a fenomenului, de opţiunile şi pro-
gramele sectoriale elaborate.

Efectele îmbătrînirii populaţiei sînt multi-
ple şi complexe, avînd o influenţă semnifica-
tivă asupra dezvoltării sociale şi creşterii eco-
nomice. Această influenţă se manifestă prin 
sistemele de ocrotire a sănătăţii, asigurărilor 
sociale şi forţei de muncă (fig. 1).

O mare îngrijorare provoacă problema 
asigurării stabilităţii fondurilor de pensionare 
şi creşterea cheltuielilor pentru formarea aces-
tora. Dacă nu va fi obţinută o creştere econo-
mică şi nu vor fi majorate ritmurile acesteia, 
atunci pentru rezolvarea problemelor legate de 

îmbătrînirea populaţiei va fi inevitabilă majo-
rarea sarcinii asupra populaţiei în vîrstă aptă 
de muncă (majorarea impozitelor sau alte con-
tribuţii).

În condiţiile îmbătrînirii populaţiei ponde-
rea populaţiei în vîrstă aptă de muncă se micşo-
rează şi are loc îmbătrînirea propriu-zis a forţei 
de muncă. În acest context, îmbătrînirea popu-
laţiei se poate transforma într-un factor care 
va împiedica creşterea economică, în cazul în 
care forţa de muncă se va reduce în continuare, 
iar măsuri mai eficiente de creştere a produc-
tivităţii muncii nu vor fi întreprinse. Totodată, 
trebuie  menţionat că ţările cu populaţie aptă 
de muncă relativ tînără, din grupul cărora face 
parte şi Republica Moldova, dispun de un po-
tenţial care poate asigura creşterea economică. 
În prezent, nu trebuie să ne axăm pe măsurile 
ce se vor impune cînd se va resimţi insuficien-
ţa forţei de muncă, ci este necesar să ne con-
centrăm eforturile asupra creării locurilor de 
muncă pentru generaţiile economic active şi, 
în special, pentru tinerii care vor intra în vîrsta 
aptă de muncă. Dezvoltarea pieţei muncii, sti-
mularea ocupării în sectorul formal al econo-
miei va contribui la creşterea încasărilor fiscale 
şi posibilităţilor pentru lărgirea unor programe 
sociale destinate persoanelor în etate.

Odată cu declinul ratelor fertilităţii şi creş-
terea speranţei de viaţă la naştere, cheltuielile 
pentru pensii vor trebui să crească, ceea ce pre-
zintă o provocare imensă pentru sistemul de 
asigurări sociale. Totodată, trebuie să menţio-
năm că în Republica Moldova vîrsta de pensio-
nare comparativ cu ţările economic dezvoltate 
este cu mult mai scăzută (fig. 2).

Egalarea vîrstei de pensionare pentru băr-
baţi şi femei poate fi una din politicile care 
va contribui la reducerea cheltuielilor socia-
le, precum şi ar putea stimula piaţa forţei de 
muncă.

În structura pensionarilor o pondere în-
semnată le revine persoanelor pensionate pe 
motiv de invaliditate (20,6%). Vîrsta care per-
mite obţinerea pensiei de invaliditate pentru 
persoanele apte de muncă este destul de re-
dusă. Anume starea de sănătate a populaţiei 
poate constitui unul din obstacolele de pre-
lungire a activităţii economice după ieşirea la 
pensie.

Asigurarea cu pensii a persoanelor vîrstni-
ce, cheltuielile legate de funcţionarea servicii-
lor de sănătate şi celor sociale vor fi cele mai 
dificile probleme sociale în Republica Moldo-
va pe termen mediu şi lung, dat fiind faptul că 
după 2015 numărul persoanelor vîrstnice va 
fi în creştere continuă. După anul 2020 vîrsta 
de pensionare o vor atinge persoanele care în 
prezent nu sînt încadrate în cîmpul muncii sau 
lucrează fără contract de muncă. Costurile ser-
viciilor sociale minime pentru ele vor trebui 
suportate de fondurile sociale.

Îmbătrînirea populaţiei va exercita o in-
fluenţă semnificativă şi asupra sistemului de 
ocrotire a sănătăţii, condiţionată de creşterea 
morbidităţii prin boli cronice, precum şi a nu-
mărului persoanelor cu disabilităţi (vîrstnicii 
mai mult sînt supuşi riscului de invaliditate, 
decît persoanele tinere), ceea ce va necesita 
restructurarea serviciilor oferite populaţiei, 
lărgirea spectrului de servicii gerontologice, 
de reabilitare şi tratament paliativ.

Fig.1. Influenţa îmbătrînirii populaţiei asupra societăţii, nivelul „macro”.
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comentariu

eXPerienţa aVansata a BulGariei În elaBorarea  
Şi ProMoVarea Politicilor DeMoGrafice

larisa rOTaru, şefa Secţiei politici demografice
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Guvernul Bulgariei a promovat cadrul de politici 
consacrate dezvoltării demografice ce denotă o 

îmbinare reuşită de abordare şi soluţionare a proble-
melor demografice, în mare parte analogice celor din 
ţara noastră, ce ţin de stimularea natalităţii, adaptarea 
la condiţiile de îmbătrînire demografică, realizarea 
măsurilor eficiente de îngrijire şi educare a copiilor, 
implementarea egalităţii de gen şi consolidarea relaţi-
ilor între generaţii.

Interesul pentru experienţa privind promovarea 
politicilor demografice este datorat faptului că din anul 
2006 structurile guvernamentale din Bulgaria implemen-
tează Strategia naţională privind dezvoltarea demogra-
fică (2006-2020), care a beneficiat de susţinerea masivă 
din partea Uniunii Europene (UE) şi a întregii comuni-
tăţi din ţară.

Astfel, în scopul studierii experienţei Bulgariei în 
acest domeniu, în perioada 13-16 iulie 2010, în Bulgaria a 
fost delegat un grup de specialişti din mai multe instituţii 
(Olga Gagauz, şefa Sectorului demografie al Institutului 
Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de 
Ştiinţe a Moldovei, Rotaru Larisa, şefa Secţiei politici de-
mografice, Valcov Liuba, consultant în Secţia politici de-
mografice a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Fa-
miliei, şi Boris Gîlca, coordonator-programe UNFPA).

În cadrul vizitei au fost desfăşurate discuţii cu re-
prezentanţii Departamentului politicilor de tineret al 
Ministerului Educaţiei, Ştiinţei şi Tineretului, consacrate 
subiectelor privind politicile de tineret, dezvoltarea pro-
gramelor pentru menţinerea potenţialului de dezvoltare 
economică, ştiinţifică şi demografică. Concluziile rezul-
tate confirmă gradul major de coerenţă multisectorială 
în procesul de implementare a Strategiei privind dezvol-
tarea demografică şi a acţiunilor coordonate prin asigu-
rarea condiţiilor de susţinere a iniţiativelor tinerilor, acţi-
unilor privind ocuparea, salarizarea, formarea familiilor, 
asigurarea cu spaţiu locativ ş.a.

Abordarea concentrată a politicilor pentru tineret 
pe perioada următorilor 10 ani a fost reflectată în cadrul 
proiectului Strategiei pentru tineret, care la etapa actuală 
este în perioada de promovare pentru adoptare. Con-
siderăm că acest document poate fi de mare interes în 
identificarea căilor de soluţionare a problemelor ce ţin de 
viaţa tinerilor, fiind relevant aspectul angajării în cîmpul 
muncii şi preocuparea de dezvoltarea antreprenoriatului 
pentru tineri.

Întrunirea la Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale, 
cu reprezentanţii Direcţiei dezvoltarea politicilor demo-
grafice, etnice şi oportunităţilor egale a prezentat mare 
interes, fiind desfăşurată în formatul unui dialog consis-
tent şi extrem de util. A fost prezentată o retrospectivă 
asupra impactului acţiunilor întreprinse şi perspectiva 
de dezvoltare a compartimentelor din cadrul Strategiei 
naţionale privind dezvoltarea demografică. Principalele 
realizări se rezumă la următoarele: creşterea nivelului 
fertilităţii, ce a atins media europeană, majorarea numă-
rului naşterilor de gradul 2 şi 3 şi dezvoltarea unui set 
diversificat de prestaţii acordate familiei în susţinerea atît 
a copiilor, cît şi a părinţilor (suport financiar, acordarea 
de consultanţă, educaţia părinţilor sau altor persoane ce 
îngrijesc de copii).

Este relevant cadrul dezvoltat al legislaţiei privind 
prestaţiile acordate familiilor pentru copii ce prevede 
creşterea anuală a acestor indemnizaţii şi se referă în ma-
joritatea cazurilor la toate familiile ce educă copii. Gradul 
de eficienţă a promovării Strategiei se datorează accentu-
lui pe dezvoltarea resurselor umane în baza prioritizării 
acestui factor în domeniul sănătăţii, educaţiei, ştiinţei, 
sferei sociale şi coordonării intersectoriale eficiente. Ast-
fel, obiectivele Strategiei sînt orientate atît la prevenirea 
riscurilor în creşterea şi educarea copilului, cît şi la pro-
tecţia socială a acestora prin indemnizaţiile stabilite.

La Institutul Naţional de Protecţie Socială a fost îm-
părtăşită experienţa privind mecanismele de gestionare a 
mijloacelor financiare destinate asigurării sociale a popu-
laţiei, cu referire la implementarea reformei în domeniul 
sistemului de pensionare. Institutul deţine competenţe în 
distribuirea resurselor fondului de pensionare şi de evi-
denţă a contingentului de pensionari, calculul prognozei 
actuariale şi analizei actuariale a sistemului de pensiona-
re, funcţionarea sistemului informaţional automatizat în 
domeniul de profil la nivel naţional.

Subiectul discuţiilor s-a referit la structura complexă 
a fondurilor acumulate prin utilizarea diferitor baze de 
calcul şi surse de acumulare, inclusiv fondurile de asigu-
rare suplimentară benevolă, fondurile de asigurare priva-
tă, separarea persoanelor asigurate pe criterii de vîrstă şi 
diferite procente de impozitare. Prin decizie politică, mă-
rimea cotizaţiilor de asigurare socială a fost redusă de la 
32% la 16% din retribuţiile persoanei, ceea ce temporar a 
redus fondurile acumulate, dar se aşteaptă majorarea lor 
considerabilă în următorii ani, ţinînd cont de diversifica-
rea surselor de acumulare. Un interes deosebit a provocat 
discuţia privind intenţia gazdelor de a continua reforma 
sistemului de asigurare socială, începută în anul 2000, în 
contextul îmbătrînirii demografice, care condiţionează 
majorarea contingentului de pensionari. Planurile de vii-
tor se referă la ideea de majorare în continuare a perioa-
dei de cotizare a angajaţilor.

La întrunirea cu savanţii Institutului de Demografie 
şi Cercetări ale Omului al Academiei de Ştiinţe a Bulga-
riei/AŞB (Institute of demography and humans studies) 
a fost adusă la cunoştinţă informaţia privind funcţiile 
specifice structurilor academice. Direcţiile principale 
de activitate ale Institutului cuprind: cercetări ştiinţifice, 
pregătirea cadrelor ştiinţifice prin doctorantură, activita-
tea didactică în cadrul universităţilor, activitatea de con-
sultanţă ştiinţifică şi avizare, cooperarea internaţională în 
domeniul cercetărilor demografice.

Preocupările Institutului cuprind cercetări teoreti-
ce şi aplicative în domeniul populaţiei şi prezintă două 
direcţii principale de cercetare: procese demografice şi 
impactul dezvoltării populaţiei asupra economiei.

Institutul de Demografie şi Cercetări ale Omului al 
AŞB reprezintă un model clasic al centrelor de cercetări 
ştiinţifice în domeniul demografic, care poate fi preluat 
la fondarea Centrului de cercetări demografice în Repu-
blica Moldova.

În cadrul întrunirii la Institutul Naţional de Statis-
tică cu colaboratorii Direcţiei statistică demografică şi 
socială am luat cunoştinţă de preocupările Institutului în 
aspectul statisticii sociale şi demografice. Este impună-
toare experienţa de 130 ani în statistică demografică şi 

activitatea desfăşurată în procesul de elaborare şi moni-
torizare a Strategiei de dezvoltare demografică.

De mare relevanţă pentru noi a fost informaţia pri-
vind activitatea în domeniul prognozării demografice, 
care este o funcţie importantă a Institutului. După adera-
rea Bulgariei la UE, datorită cerinţelor comunitare şi me-
todologiei recomandate, în sistemul statisticii naţionale a 
fost implementată procedura de prognozare demografică 
cu periodicitatea de actualizare la fiecare 3 ani.

Prognoza este calculată de sistemul statisticii în ul-
timii 2 ani în baza datelor privind natalitatea, mortali-
tatea şi migraţia, pe perioada pînă în anul 2060 la nivel 
naţional şi pînă în anul 2030 la nivel regional. Această 
prognoză este apreciată ca fiind favorabilă din punct de 
vedere demografic.

Rezultatele prognozei sînt plasate pe pagina WEB a 
instituţiei, fiind accesibilă oricărei organizaţiei publice pen-
tru utilizare în planificarea ulterioară. În mod deosebit a 
fost subliniată importanţa aplicării metodologiei europene 
avansate de prognozare şi planificarea în baza acesteia a in-
dicatorilor macroeconomici, a politicilor de dezvoltare de-
mografică şi socio-economică, inclusiv la nivel de regiuni.

De asemenea, a fost discutată problema evidenţei 
fluxurilor migraţionale în spaţiul geografic al ţării şi ale 
celor de imigrare, funcţie atribuită autorităţilor locale şi 
efectuată în baza responsabilităţii personale a cetăţenilor, 
a căror mecanisme necesită perfectare. Utilizarea datelor 
privind migraţia internă a permis elaborarea prognozelor 
demografice inclusiv la nivel regional.

cOncluZii:
prin experienţa Bulgariei este confirmată necesitatea •	
promovării bunelor practici de corelare a priorităţilor 
domeniilor de dezvoltare socio-economică şi a obiec-
tivelor de dezvoltare demografică;
în decursul vizitei a fost posibilă verificarea orientării •	
cursului de activitate în cadrul demografic guverna-
mental şi instituţional;
orientarea strategiilor economice la tendinţele proce-•	
selor demografice în temeiul unor prognoze ştiinţific 
argumentate este o condiţie necesară;
încadrarea activităţii de prognozare demografică în •	
cadrul sistemului naţional de statistică este o condiţie 
previzibilă;
implementarea unor politici demografice eficiente, co-•	
relate la nivel sectorial pot avea impact de stabilizare 
demografică şi formare a premiselor de dezvoltare;
necesită fortificare cadrul de abordare a problemelor •	
de îmbătrînire demografică;
avînd în vedere necesitatea efectuării recensămîntu-•	
lui populaţiei în ambele ţări, este oportună semnarea 
unui Acord de colaborare şi schimb de experienţă în-
tre Institutul Naţional de Statistică al Bulgariei şi Biro-
ul Naţional de Statistică al Republicii Moldova;
aplicarea modelului de funcţionare a Institutului de •	
Demografie şi Cercetări ale Omului al AŞB în elabora-
rea conceptului privind Centrul de cercetări demogra-
fice în Republica Moldova.

Exprimăm sincere mulţumiri UNFPA pentru 
buna organizare a vizitei în Bulgaria, asigurarea lo-
gistică şi acoperirea integrală a cheltuielilor financiare 
pentru deplasarea membrilor delegaţiei.
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Pe 24 august s-a desfăşurat a doua şedin-
ţă ordinară a comisiei naţionale pentru 

populaţie şi dezvoltare (cnPD) din acest an. 
şedinţa a reunit specialişti din domeniul de-
mografic şi a pus în discuţie ultimele evoluţii 
demografice din ţară. la şedinţă au fost pre-
zenţi majoritatea membrilor comisiei, repre-
zentanţi ai autorităţilor publice centrale cu 
atribuţii în domeniu, ai mediului academic de 
profil, precum şi mass-media.

Una din problemele analizate în cadrul şe-
dinţei a fost examinarea activităţilor desfăşu-
rate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei în procesul de elaborare a proiectului 
Strategiei naţionale în domeniul securităţii de-
mografice în Republica Moldova. Dna Valenti-
na Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale 
şi Familiei, vicepreşedintele CNPD, a prezentat 
priorităţile politicilor demografice şi a relatat 
despre corelarea obiectivelor strategice şi a ac-
ţiunilor la orientările prioritare ale Programului 
de Guvernare şi la realităţile socialo-economi-
ce. Din aprilie curent în proiectul Strategiei au 
fost introduse datele statistice ce caracterizează 
procesele demografice curente, ajustate rezulta-
tele prognozei demografice conform estimărilor 
recente şi au fost incluse noi obiective în prin-
cipalele domenii de influenţă asupra dezvoltării 
populaţiei. Astfel, au fost propuse noi obiective 
sectoriale în domeniul asistenţei şi asigurări-

lor sociale, gestionării proceselor migraţionale, 
educaţiei, mediului, ocrotirii sănătăţii, statisticii 
demografice şi al cercetărilor ştiinţifice demo-
grafice. A fost iniţiat procesul de consultări pu-
blice asupra proiectului Strategiei naţionale în 
domeniul securităţii demografice în Republica 
Moldova conform reglementărilor în vigoare, 
care a fost plasat pe site-ul CNPD şi al Minis-
terului (www.mmpsf.gov.md). De asemenea, 
au fost planificate discuţiile publice asupra pro-
iectului Strategiei cu reprezentanţii structurilor 
guvernamentale şi ai societăţii civile, iar sinte-
za opiniilor privind corespunderea obiectivelor 
politicilor demografice prevăzute cu necesităţile 
reale ale populaţiei va fi inclusă în proiectul final 
al documentului.

O altă problemă examinată a fost chestiunea 
cu privire la stabilirea datei următorului Recen-

sămînt general al populaţiei din Republica Mol-
dova, în cadrul rundei 2010. CNPD a acceptat 
propunerea BNS cu privire la desfăşurarea ur-
mătorului Recensământ al populaţiei în anul 
2013 şi a decis să promoveze această iniţiativă în 
Guvern şi Parlament pentru a iniţia procesul de 
pregătire a viitorului Recensămînt al populaţiei.

În cadrul şedinţei a fost lansat oficial site-ul 
CNPD: www.demografie.md, care poate fi acce-
sat şi la adresa: www.demografie.cnpd.gov.md. 
Conceptul paginii electronice a fost elaborat de 
Secţia politici demografice a Ministerului Mun-
cii, Protecţiei Sociale şi Familiei (Secretariatul 
CNPD), care a fost aprobat în cadrul şedinţei 
precedente a Comisiei. Rubricile site-ului au fost 
prezentate în regim interactiv, avînd conexiunea 
la reţeaua Internet, fiind astfel demonstrate cele 
mai importante realizări. În vederea promovării 
site-ului, Comisia a recomandat membrilor săi 
să însereze banne-rul CNPD pe paginile electro-
nice ale instituţiilor pe care le reprezintă. Site-ul 
conţine informaţii utile cu referire la domeniul 
demografic, iar conţinutul informaţional va fi 
administrat de Secţia politici demografice (Se-
cretariatul CNPD).

Alte probleme analizate în cadrul şedinţei 
au fost reglementarea la nivel instituţional a 
procesului de prognozare demografică, exami-
narea oportunităţilor de instituire a unui Centru 
demografic republican, precum şi dezvoltarea 
sistemului statisticii demografice.

campania „VÎrSTa cere acţiuni” a 
demarat în Satul nou din raionul cimiş-

lia la 28 septembrie 2010. evenimentul dedicat 
Zilei internaţionale a Persoanelor Vîrstnice a 
fost organizat de Helpage international sub 
egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi 
Familiei în colaborare cu Fondul Onu pentru 
Populaţie şi a întrunit persoane în etate şi elevi 
din această comunitate.

Prezentă la acţiune, dna Valentina Buliga, 
ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei 
a menţionat că ministerul pe care îl conduce, 
împreună cu partenerii săi, va desfăşura Cam-
pania „Vîrsta cere acţiuni” în mai multe locali-
tăţi din republică.

„Satul Nou din raionul Cimişlia a fost se-
lectat pentru a participa la campanie deoare-
ce este o localitate cu persoane în etate foarte 
active, implicate în diverse proiecte sociale, iar 

mulţi dintre bunici au în grija lor copiii ai că-
ror părinţi sînt plecaţi la muncă peste hotare”, a 
specificat dna Valentina Buliga.

Totodată, ministrul a familiarizat locui-
torii cu politicile sociale existente şi a adresat 
persoanelor de vîrsta a treia cuvinte de recu-
noştinţă şi mulţumire pentru contribuţia avută 
de-a lungul anilor la dezvoltarea satului. 

Mesaje de felicitare au adresat autorităţile 
publice locale de nivelul I şi II, precum şi dna 
Dina Sava, reprezentantul HelpAge Internati-
onal. Totodată, gazdele au prezentat un recital 
de cîntece şi poezii şi au primit daruri şi flori 
din partea oaspeţilor.

Alte evenimente planificate în cadrul 
Campaniei „Vîrsta Cere Acţiuni” includ con-

ferinţa de presă la 1 octombrie 2010 şi o întru-
nire la nivel naţional pe 8 octombrie 2010 cu 
delegarea persoanelor în etate, reprezentanţi 
ai 14 ONG-uri din Moldova şi reprezentanţi 
ai organelor de conducere care vor discuta 
situaţia persoanelor în etate în Moldova într-
un dialog deschis. Evenimentul va fi însoţit de 
o expoziţie de fotografie şi desene ce reflectă 
viaţa vîrstnicilor din ţara noastră, cu o masă 
festivă şi un invitat special.

Actualmente, pe glob o persoană din nouă 
are peste 60 ani. În Moldova această proporţie 
este o persoană din cinci, iar către anul 2050, 
conform prognozelor, o persoană din trei va 
fi în vîrsta de pensionare. Pentru ca acest seg-
ment demografic al vîrstnicilor să nu devină 
cel mai vulnerabil, o atenţie sporită trebuie 
acordată includerii vîrstnicilor în politici so-
ciale, aprecierea contribuţiei lor în societate şi 
înlăturarea discriminării pe criterii de vîrstă.

„VÎrsta cere acţiuni”

Persoanele vîrstnice, care ne sînt izvor de 
poveşti şi înţelepciune, merită în fiecare zi 
respect şi preţuire.


