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Şedinţa Comisiei naţionale
pentru populaţie şi dezvoltare

a 5 octombrie 2012, Comisia naţională pentru
populaţie şi dezvoltare s-a reunit în şedinţa sa
ordinară, condusă de viceprim-ministrul Mihail
Moldovanu, preşedintele ei. La şedinţă au fost prezenţi majoritatea membrilor Comisiei, reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale şi locale, ai
mediului academic de profil, organizaţiilor internaţionale, societăţii civile, invitaţi şi mass media.
În calitate de invitat de onoare la şedinţă a
participat dna Gloria Moreni-Fontes Chammartin, expert în domeniul politicilor migraţionale
de la Organizaţia Internaţională a Muncii, care
a prezentat o informaţie amplă cu privire la conceptele relevante şi experienţa internaţională în
implementarea politicilor migraţiei circulare.
Conceptul ”migraţiei circulare” este promovat de
ceva timp ca fiind o soluţie de cîştig triplu pentru
ţările de destinaţie prin suplinirea golurilor de pe
piaţa muncii, pentru ţările de origine prin garantarea remitenţelor în vederea dezvoltării şi pentru migranţi prin oferirea ocupării şi exercitarea
controlului asupra utilizării veniturilor acestora.
Moldova, fiind o ţară de origine, şi-a exprimat interesul faţă de analizarea posibilităţilor de aplicare
a schemelor de migraţie circulară.
În cadrul şedinţei au fost abordate subiecte
actuale ce ţin de dezvoltarea serviciilor de sănătate pentru persoanele
vîrstnice şi condiţia femeii pe piaţa
muncii.
Membrii Comisiei au fost informaţi despre măsurile întreprinse de
către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi progresele înregistrate în procesul de creare a Centrului de cercetări demografice în conformitate cu
decizia din 12 decembrie 2011. În
contextul provocărilor demografice,
dl Moldovanu a accentuat importanţa finalizării procesului de creare
a Centrului pînă la sfîrşitul anului
curent.

La subiectul privind dezvoltarea serviciilor de
sănătate pentru persoanele vîrstnice dl Gheorghe
Ţurcanu, viceministrul Sănătăţii, a menţionat că
serviciile de sănătate pentru persoanele vîrstnice se realizează prin 3 domenii de bază: servicii
medicale primare (comunitare), servicii medicale
spitaliceşti şi servicii medico-sociale specializate.
La prima etapă a fost creat Centrul Naţional de
Geriatrie şi Gerontologie, iar în scopul fondării şi
desfăşurării serviciului geriatric pe întreg teritoriul ţării, începînd cu anul 2009 în toate spitalele
raionale şi municipale au fost deschise paturi geriatrice de scurtă durată de spitalizare (pînă la 14
zile). A fost realizată reprofilarea Spitalului municipal Chişinău nr.4 în spital de îngrijiri paliative
pentru vîrstnicii şi persoane cu patologii în stadiile terminale, iar în aproximativ 20 spitale raionale
vor fi deschise secţii de geriatrie de 30-40 paturi
de durată medie de aflare pentru pacienţii vîrstnici. Viceministrul a subliniat că pentru a reduce
cheltuielile financiare destul de impunătoare, este
importantă organizarea unei reţele naţionale de
nursing geriatric la domiciliu. În baza experienţei
ţărilor Uniunii Europene, pentru activitatea unui
astfel de serviciu este nevoie de mai puţine mijloace financiare, decît pentru serviciul spitalicesc.

De asemenea, Comisia a audiat rezultatele studiului ”Rolul parental şi rolul profesional:
oportunităţi de echilibrare în societatea contemporană”, realizat în cadrul Sectorului Demografie
al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prezentat
de doctorul în sociologie Mariana BuciuceanuVrabie. Scopul studiului a fost definirea compatibilităţii dintre statutul ocupaţional al femeii şi rolul ei matern prin evaluarea mai largă a factorilor
determinanţi ai comportamentului reproductiv,
structurii şi dinamicii indicatorilor ocupaţionali,
serviciilor de educaţie extraşcolară şi a politicilor
de susţinere a familiei cu copii.
Membrii Comisiei au adoptat decizii concrete
pe marginea problemelor incluse pe ordinea de zi a
şedinţei, printre care menţionăm necesitatea consolidării acţiunilor în scopul soluţionării problemelor privind acordarea asistenţei medicale calitative şi accesul persoanelor în vîrstă la serviciile de
înaltă performanţă, în special în regiunile rurale;
îmbunătăţirea supravegherii medicale a persoanelor în vîrstă de către medicii de familie, inclusiv
la domiciliu; dezvoltarea asistenţei medicale geriatrice şi promovarea cunoştinţelor şi atitudinilor
pentru o viaţă sănătoasă şi activă. Pe de altă parte,
Ministerul Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei, în colaborare
cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova şi Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova vor
dezvolta parteneriate în scopul
promovării drepturilor femeii
şi a problemelor de conciliere a
responsabilităţilor profesionale
cu cele familiei, precum şi vor
fortifica cadrul de reglementări
în scopul combaterii discriminării la locul de muncă (inclusiv la
angajare) a viitoarelor mame şi a
femeilor cu copii.

18 decembrie - Ziua internaţională a emigranţilor
Adunarea Generală a proclamat ziua de 18
decembrie ca fiind Ziua internaţională a emigranţilor prin Rezoluţia 55/93 din 4 decembrie
2000, făcînd apel la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale tuturor emigranţilor.
Scopul marcării acestei Zile este de a sensibiliza societățile asupra problemelor persoanelor care se găsesc departe de casa lor, fără
prieteni şi rude, departe de protecţia şi sprijinul
acestora. Procesele migraţionale în multe cazuri reprezintă o reacție firească la schimbările
demografice la nivel mondial: ţările dezvoltate
trebuie să găsească soluții pentru deficitul persoanelor angajate în raport cu pensionarii, iar în
țările în curs de dezvoltare, dimpotrivă, există
o presiune din partea unui număr prea mare
a persoanelor în vîrstă aptă de muncă. Deşi
oferă o sursă valoroasă de forţă de muncă atît

calificată, cît şi necalificată pentru numeroase
ţări, adesea, migranţii lucrează foarte multe ore
suplimentare şi au o stare precară de sănătate,
fiind astfel mult mai expuşi la accidente şi boli
profesionale decît alţi lucrători. În ultimii ani,
rata de ocupare a forţei de muncă în rîndul migranţilor în sectoarele cu risc mare a crescut
continuu, ceea ce dovedeşte că sînt necesare
soluţii practice mai adecvate pentru a preveni
vătămarea migranţilor la locul de muncă.
Statele membre ale ONU şi organizaţiile
interguvernamentale şi non-guvernamentale,
sînt invitate să marcheze Ziua Internaţională a
Migranţilor prin diseminarea de informaţii cu
privire la drepturile omului şi libertăţile fundamentale ale migranţilor, precum şi prin împărtăşirea experienţelor şi desfășurarea acţiunilor
pentru a asigura protecţia lor.

La nivel mondial, o persoană din 35 este
emigrant care trăieşte și munceşte într-o altă
ţară decît cea de origine și în toate ţările lumii
printre populaţiile originare se regăsesc și emigranţi, numărul lor depășind deja 200 milioane de persoane. În spatele acestei cifre enorme
se află soarta unor oameni concreși: specialiști
calificați, fermieri-ilegali, femei aflate în mreaja
traficanților de ființe vii, refugiați și mulți-mulți
alți oameni.
Amintim că la 18 decembrie 1990 (rezoluţia
45/158) a fost adoptată Convenţia internaţională privind protecţia drepturilor tuturor lucrătorilor migranţi şi a membrilor familiilor acestora. Pînă în anul 2010 Convenţia a fost ratificată
de 42 de ţări, iar altele 16 au semnat-o şi sînt în
proces de ratificare, printre care nu este nici o
ţară din Uniunea Europeană.
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Primul raport al Profilului Migraţional Extins

Î

n trimestrul 4 al anului 2012 echipa de experţi
a Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţiune (OIM), misiunea în Republica Moldova, a finalizat elaborarea primei ediţii a raportului Profilului Migraţional Extins. Lucrul asupra Raportului,
parte a unui exerciţiu comprehensiv, a continuat
mai bine de doi ani prin colectarea datelor şi analiza lor, în strînsă coordonare şi sub supravegherea Grupului Tehnic de Lucru, cu participarea
instituţiilor publice, internaţionale şi mediului
academic.
Exerciţiul Profilului Migraţional Extins
(PME) în Republica Moldova are drept scop
stimularea gestionării eficiente a migraţiei, prin
susţinerea elaborării unor politici bazate pe dovezi. Întregul proces de sprijinire a creării PME
pentru Republica Moldova a implicat un set de
acţiuni multilaterale şi interacţiune strînsă între
toţi actorii implicaţi şi va servi drept bază pentru perfecţionarea colectării şi diseminării datelor, promovarea unei coerenţe şi a unei abordări
multilaterale în procesul de elaborare a politicilor
vizînd migraţia.
Provocările-cheie identificate înainte de implementarea PME în Republica Moldova, cum
ar fi capacităţile restricţionate ale instituţiilor
guvernamentale de a utiliza datele cu privire la
migraţie pentru elaborarea de politici, coerenţa
limitată între politici, coordonarea ineficientă
între instituţiile implicate, complexitatea integrării migraţiei în contextul mai vast al dezvoltării,
problemele ce ţin de corectitudinea şi relevanţa
datelor existente cu privire la migraţie, asigurarea
preluării de către autorităţile naţionale a acestui
instrument, cît şi asigurarea durabilităţii lui au
determinat adoptarea unei strategii pe toată durata de implementare.
Deoarece exerciţiul PME necesită o dezvoltare extinsă a capacităţilor şi o susţinere din partea Guvernului, la etapă incipientă a fost instituit
Grupul Tehnic de Lucru (GTL) şi pentru prima
dată a fost creată o platformă de dialog între
structurile guvernamentale, utilizatorii şi producătorii de date pentru a pune în discuţie şi pentru

a aborda împreună problemele vizînd schimbul
de date/informaţii, dezvoltarea de capacităţi şi
elaborarea coerentă a politicilor migraţionale,
precum şi pentru a supraveghea întregul proces
de implementare a PME.
Drept pas iniţial pentru a analiza şi evalua
sursele de informaţie şi procesele de colectare a
datelor statistice vizînd migraţia, a fost produs
un Raport de Evaluare a Datelor (RED), care a
oferit o serie de recomandări cu privire la modul de îmbunătăţire a colectării curente de date
şi schimbului de informaţii. Următorul pas a
fost elaborarea unui Şablon pentru Republica
Moldova privind procesul de elaborare regulată
a raportului analitic al PME şi lista indicatorilor
PME, care în urma consultărilor repetate la nivel
naţional cu membrii GTL, au fost aprobate prin
H.G. nr.634 în august 2012 „Cu privire la aprobarea Listei indicatorilor şi a Şablonului PME al
Republicii Moldova”. Mai apoi, pentru fiecare
instituţie care produce/furnizează date au fost
elaborate matricele pentru a organiza, conform
listei indicatorilor, colectarea de date folosite la
realizarea Raportului Profilului Migraţional.
Astfel, în baza şablonului PME şi a datelor
colectate, a fost elaborat primul Raport al PME
pentru Republica Moldova. Acest Raport a mers
dincolo de un raport statistic propriu-zis, oferind
o platformă solidă pentru a compila în mod structurat informaţia existentă din diferite surse întrun tot întreg şi pentru a o analiza în calitate de
mijloc de identificare şi abordare a necesităţilor
de date, fortificînd astfel elaborarea de politici pe
bază de dovezi şi utilizarea mai vastă a probelor
pentru elaborarea politicilor migraţionale. A fost
stabilită o colaborare între OIM şi Organizaţia
Internaţională a Muncii (ILO) pentru a consolida
procesul PME cu expertiză relevantă, în special
în problemele ce ţin de migraţie, ocupare şi piaţa
muncii în cadrul proiectului finanţat de UE „Gestionarea eficientă a migraţiei de muncă şi a calificărilor” în Republica Moldova şi Ucraina.
Deoarece consultările vaste şi preluarea de
către autorităţile naţionale a instrumentului dat

s-au dovedit a fi o condiţie sine qua non pentru a
garanta durabilitatea PME, conform H.G. nr.6342012, Biroul Migraţie şi Azil (BMA) al Ministerului Afacerilor Interne a fost desemnat drept instituţie responsabilă pentru producerea regulată
a PME, împreună cu GTL şi coordonarea acestor
activităţi la nivel de experţi, preluînd procesul de
la OIM Moldova. În acest context, a fost elaborat
proiectul unui Plan de Acţiuni pentru producerea şi actualizarea PME al Republici Moldova.
Acesta propune un şir de măsuri concrete pentru
realizarea următoarelor ediţii ale Raportului şi
îmbunătăţirea în continuare a datelor cu privire
la migraţie şi a capacităţilor analitice.
Totodată, implementarea PME reprezintă şi
un rezultat semnificativ în cadrul Dialogului cu
privire la liberalizarea regimului de vize UE –
Moldova. Astfel, datele şi analiza oferite de către
PME servesc drept referinţă pentru consultările
pe marginea Strategiei Naţionale de Dezvoltare
„Moldova 2020” şi a operaţionalizării Cadrului
de Parteneriat ONU-Moldova 2013-2017, servind şi bază pentru Evaluarea impactului Parteneriatului de Mobilitate UE-Moldova şi a implementării prevederilor Strategiei Naţionale în
domeniul Migraţiei şi Azilului. Şi nu în ultimul
rînd, recomandările derivate din evaluarea iniţială a datelor au pus temelia activităţilor ulterioare întru îmbunătăţirea bazei existente de date cu
privire la migraţie.
În acest context, prin oferirea de informaţie
comprehensivă, corectă, actuală şi fiabilă cu privire
la tendinţele curente în domeniul migraţiei, PME
serveşte atît interesului Republicii Moldova, Uniunii Europene, cît şi partenerilor săi internaţionali.
Acest exerciţiu reprezintă rezultatul unei activităţi comune realizate de o echipă de experţi
naţionali şi internaţionali, coordonaţi de OIM
sub egida proiectului „Susţinerea implementării
componentei migraţie şi dezvoltare a Parteneriatului pentru Mobilitate UE - Republica Moldova”, finanţat prin intermediul Instrumentului
European de Vecinătate şi Parteneriat al Comisiei
Europene.

Studiul privind îmbătrînirea populaţiei pregătit pentru tipar

L

a solicitarea CNPD şi a Ministerului Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, Studiul privind
îmbătrînirea populaţiei în Republica Moldova a fost
realizat de un grup de experţi naţionali în perioada
februarie-decembrie 2011, cu suportul Departamentului ONU pentru Afaceri Economice şi Sociale (UNDESA) şi UNFPA, Fonul ONU pentru Populaţie.
Raportul integral al Studiului a fost pregătit pentru tipar şi poate fi consultat pe paginile web ale instituţiilor sus-menţionate: www.demografie.md, www.
mmpsf.gov.md şi www.unfpa.md. De asemenea, ulterior va fi repartizat autorităţilor publice centrale şi
locale pentru utilizare plenară în elaborarea, implementarea şi monitorizarea politicilor în domeniu.
Scopul Studiului a urmărit identificarea particularităţilor procesului de îmbătrînire în Republica
Moldova şi fixarea cadrului de intervenţie, o atenţie
sporită fiind acordată integrării persoanelor vîrstnice,
inclusiv legăturii dintre îmbătrînire şi dezvoltare economică şi socială.
Studiul relevă o creştere evidentă a numărului de
pensionari în raport cu populaţia ocupată şi numărul

de salariaţi. Situaţia se va menţine şi chiar se va agrava
datorită numărului mai mare al persoanelor care se vor
pensiona faţă de cele care vor intra în activitate profesională. În plus, natalitatea continuă să fie într-o scădere
la fel de evidentă. Soluţiile de redresare a situaţiei ar
include majorarea vîrstei de pensionare sau egalarea
vîrstei de pensionare dintre femei şi bărbaţi, precum
şi integrarea vîrstnicilor pe piaţa muncii, deoarece s-a
constatat că potenţialul persoanelor în vîrstă nu este
pe deplin utilizat, iar rata de ocupare a acestora este în
descreştere. Cele mai vulnerabile rămîn persoanele de
vîrstă avansată (de peste 70 ani), care reprezintă acum
aproximativ o treime din totalul populaţiei vîrstnice.
Îmbătrînirea demografică va fi din ce în ce mai
pronunţată, iar efectele migraţiei vor spori numărul
bătrînilor rămaşi fără susţinerea membrilor familiei. Sistemele publice de asistenţă socială şi sistemul
medical nu vor fi în stare să cuprindă şi să presteze
spectrul serviciilor necesare pentru această categorie
de persoane. Studiul sugerează crearea şi dezvoltarea
unor sisteme alternative în domeniile vizate, o reformă în cadrul asigurărilor sociale şi de sănătate. Per-

soanele în vîrstă nu sunt o masă inertă de oameni „în
plus”, care au devenit ireversibil o povară pentru societate, iar îmbătrînirea activă şi productivă ar trebui să
devină un nou concept care ar sta la baza dezvoltării
politicilor sociale.
În acest context, amintim că Planul de Acţiuni
pentru Îmbătrînire de la Madrid (2002) consideră
este necesară direcţionarea eforturilor în trei direcţii prioritare: integrarea persoanelor vîrstnice, asigurarea sănătăţii şi bunăstării persoanelor în etate şi
dezvoltarea condiţiilor care promovează dezvoltarea
individuală pe tot parcursul vieţii.
Concluziile Studiului au servit în calitate de
suport pentru identificarea soluţiilor de depăşire a
consecinţelor provocate de îmbătrînirea rapidă a populaţiei, inclusiv pentru ajustarea politicilor ce ţin de
aspectele îmbătrînirii în cadrul realizării Programului
naţional în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova pentru anii 2011-2025 (H.G. nr.768
din 12.11.2011) şi Ghidului de parcurs privind îmbătrînirea populaţiei, în proces de adoptare de către
Guvern.
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Larisa ROTARU, şefa Secţiei politici demografice
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Dezvoltarea locală şi politicile demografice
C

reşterea sau descreşterea populaţiei este unul
din indicatorii care relevă situaţia curentă şi
perspectiva economică a unei localităţi. Dacă dinamica populaţiei înregistrează o creştere şi evoluţia
economică a localităţii este pozitivă, atunci aici se
menţine şi se atrage populaţie, pe cînd unde acestea
au tendinţe negative, capitalul uman se pierde. Iar
aceasta conduce inevitabil la stagnare. Astfel, planificarea dezvoltării economice în raport cu creşterea
demografică creează numeroase provocări, inclusiv
la nivel teritorial, iar schimbările demografice pot
deveni factori de risc pentru implementarea politicilor de dezvoltare locală.
Vedem cum mai multe obiective de dezvoltare,
asumate la nivel naţional şi local, se lovesc în mod
direct de fenomenele demografice (exemplul elocvent
- descreşterea natalităţii şi emigrarea tinerilor, efectul
cărora a fost resimţit în diminuarea contingentului de
elevi), a căror mecanisme sunt greu de controlat, iar
impactul lor se manifesta pe termen lung.
În general, evoluţia fenomenelor demografice,
nu poate fi analizată separat, ci doar împreună cu alte
preocupări privind creşterea competitivităţii, dezvoltarea durabilă, mediul ambiant, consumul, producţia,
protecţia socială ş.a. Integrate împreună într-o politică coerentă, aceste aspecte reprezintă capacităţi de
dezvoltare socio-economică teritorială/locală, în care
contextul demografic, sau comportamentul uman,
este factorul-cheie pentru a înţelege şi a anticipa
schimbările.

Efectul proceselor demografice

Pierderea demografică în mediul rural se datorează interacţiunii negative a fenomenelor de natalitate,
mortalitate şi migraţiune, avînd efectul unei depopulări mai accentuate.
Evoluţia situaţiei demografice are impact profund şi vizibil asupra sistemului educaţional. Un şir
de cauze, inclusiv lipsa de preocupare pe parcursul a
mai multor ani de problemele populaţiei şi tendinţele
demografice, au determinat necesitatea implementării
unor acţiuni de eficientizare a sistemului educaţional
din ţară. Ca urmare a micşorării numărului de elevi,
a devenit foarte actuală problema utilizării ineficiente
a mijloacelor financiare în învăţămînt. La începutul
anului 2012, numărul copiilor de 5-9 ani s-a micşorat cu 32,3% comparativ cu anul 2001 şi, respectiv,
cu 43,4% în grupa de vîrstă de 10-14 ani. Declinul
demografic resimţit în învăţămîntul primar se va manifesta ulterior în cel secundar profesional, mediu de
specialitate şi superior, prin reducerea numărului de
studenţi, generînd ineficienţa de funcţionare a unor
catedre, departamente şi chiar facultăţi.
Înainte vreme, prin păstrarea unui nivel ridicat
al fertilităţii, satul era principala sursă demografică şi
stimulatorul reproducerii populaţiei pentru întreaga
ţară. Avem motiv să afirmăm că satul de astăzi continuă să fie principalul generator demografic, dar
trebuie să constatăm că potenţialul lui deja este în
descreştere accelerată şi prezintă semne alarmante de
decădere demografică.
În cifre statistice, diminuarea numerică a populaţiei rurale în ultimii 10 ani înregistrează un ritm mai

avansat, avînd în medie o scădere anuală de 4,3 mii
locuitori, faţă de 3,7 mii în mediul urban. Populaţia
tînără la sate s-a micşorat, astfel că în comparaţie cu
situaţia anului 2000, ponderea tinerilor de pînă la 18
ani în totalul populaţiei rurale a descrescut cu 8% (de
la 33,6% la 25,6%). Majorarea indicelui natalităţii s-a
înregistrat numai în mun. Bălţi şi în alte 12 raioane,
iar în restul s-a micşorat.
În ultimii ani, pentru prima dată în epoca modernă, în mediul rural populaţia amînă naşterea primului
copil ori chiar refuză de a avea copii. Astfel, vîrsta medie a mamei la prima naştere în sate este de 22,7 ani
(în oraşe - 24,8 ani), comparativ cu 21,7 ani în anul
2006.
Deşi starea demografică este alarmantă, satul încă
mai etalează o putere de rezistenţă sărăciei sau grijii
pentru bătrîni şi copii, acest potenţial necesitînd o
atenţie deosebită pentru valorificare şi dezvoltare.
Din aceste considerente, o analiză a dimensiunii
şi structurii populaţiei, în funcţie de caracteristicile
socio-economice, evoluţia demografică actuală şi de
perspectivă, trebuie să constituie direcţia primordială de planificare economică şi administrativă la nivel
regional şi în localităţile rurale. Anume astfel pot fi argumentate politicile de dezvoltare economică la nivel
teritorial, în special a celor ce ţin de utilizarea resurselor umane, acoperirea cerinţelor sectorului de producţie cu forţă de muncă, dezvoltarea sistemului de
protecţie socială şi asigurarea durabilităţii acestuia.
Politicile demografice reprezintă, în esenţă, un
set de măsuri, care urmăresc atingerea unor obiective
legate de aspectele vieţii populaţiei, pe termen scurt,
mediu sau lung. De asemenea, dezvoltarea economică
locală este un proces ce serveşte intereselor populaţiei localităţii, cînd efortul şi folosirea resurselor locale
sînt direcţionate în scopul bunăstării comunităţii, ridicării veniturilor, combaterii şomajului, îmbunătăţirii infrastructurii ş.a. Anume integrarea măsurilor
politicilor locale din diverse domenii ce se referă la
dezvoltarea umană şi economică poate avea impactul
scontat de asigurare a securităţii demografice, diminuării riscurilor şi vulnerabilităţii pentru populaţie.
În acest sens, este relevant faptul că Programul
naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova pentru anii 2011-2025, care
include Planul de acţiuni pe o perioadă de 3 ani (H.G.
nr.768 din 12.10.2011), ce va fi urmat de alte etape de
implementare, prioritizează politicile de stimulare şi
activităţile ce pot influenţa schimbarea cursului acestor procese.
Conform obiectivelor strategice prevăzute, s-a
recomandat autorităţilor administraţiei publice locale
să elaboreze planuri de acţiuni proprii pentru realizarea la nivel raional a Programului, astfel APL vor
contribui la stabilizarea demografică atît la nivel local,
cît şi naţional. La planificarea dezvoltării localităţilor,
în mod deosebit, trebuie de luat în consideraţie faptul că declinul populaţiei este mai accentuat în zonele
rurale, iar populaţia tînără şi mai activă migrează în
zonele urbane sau peste hotare, în căutarea unor locuri de muncă mai bine plătite şi a unui mod de viaţă
mai atractiv.

Prin urmare, imperativul politicilor de gestionare
demografică impune asumarea sarcinilor strategice
privind diminuarea tendinţei de scădere a numărului
populaţiei, iar pe viitor, pregătirea pentru procesele
durabile de îmbătrînire, luînd în consideraţie prognoza demografică ce presupune reducerea în continuare
a populaţiei active şi creşterea raportului de dependenţă economică.
În acest context, Republica Moldova a depus eforturi consolidate în vederea recunoaşterii implicaţiilor
îmbătrînirii populaţiei şi migraţiei pentru stabilitatea
financiară a sistemului de asistenţă socială, prin reformele sistemului de pensii şi semnarea acordurilor
bilaterale privind migraţia. Pe de altă parte, asumarea
implementării Planului Internaţional de Acţiuni de la
Madrid din 2002 este reflectată în Ghidul de parcurs
privind integrarea problemelor îmbătrînirii în politici,
care va fi propus pentru implementare printr-o hotărîre a Guvernului. În conformitate cu priorităţile Ghidului, trebuie întreprinse acţiuni de a face faţă provocărilor, dar şi de a valorifica oportunităţile generate de
îmbătrînire. Succesul acestor eforturi va depinde de
abordarea aspectelor mai profunde ale îmbătrînirii, în
special, sărăcie, locuri de muncă, locuinţe, educaţie,
învăţare continuă, mod sănătos de viaţă, participare
culturală sau politică, implicare voluntară a celor mai
în vîrstă la viaţa comunitară etc.
Urmează a fi încurajate iniţiativele şi parteneriatele în sprijinul îmbătrînirii active la toate nivelurile,
cu implicarea autorităţilor publice, partenerilor sociali
şi organizaţiilor societăţii civile. Deopotrivă, conform
angajamentelor asumate, accentul mai evident va fi pus
pe creşterea gradului de sensibilizare a publicului larg,
pe promovarea prin activităţile mass-media a problemelor şi oportunităţilor îmbătrînirii populaţiei.
Aceste probleme trebuie să se regăsească şi în
contextul programelor de dezvoltare locală, iar dezvoltarea economică locală este un concept larg şi poate încadra consolidarea eforturilor reprezentanţilor
tuturor sectoarelor - guvernamental, mediului de afaceri şi societăţii civile, în vederea creării unor condiţii
favorabile pentru creşterea economică şi crearea noilor locurilor de muncă, avînd scopul final de creştere a
nivelului de bunăstare a populaţiei şi perspectiva unui
viitor mai sigur.
De asemenea, urmează a fi luată în consideraţie
necesitatea de transpunere în practică a Strategiei naţionale de descentralizare, care înseamnă apropierea
deciziei de populaţia localităţii, conform necesităţilor
şi preferinţele beneficiarilor. Eficientizarea serviciilor
publice la nivel local în domeniile învăţămîntului,
asistenţei sociale, îngrijirii medicale, alimentaţiei cu
apă şi canalizare, infrastructurii rutiere ş.a., vor favoriza dezvoltarea locală şi vor forma premise pentru
dezvoltarea condiţiilor de stabilitate demografică. Iar
abordarea complexă a descentralizării, a dezvoltării
locale şi a securităţii demografice va contribui la stimularea condiţiilor privind creşterea nivelului natalităţii, a speranţei de viaţă, de soluţionare a problemelor
pentru diminuarea migraţiei, eficientizarea politicilor
de ocupare a forţei de muncă, educaţia pentru sănătate şi viaţă activă ş.a.
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Asea RAILEAN,
Preşedinta Asociaţiei obşteşti ”Soarta”

“Soarta” - 10 ani alături de oamenii
care au nevoie de milă şi îndurare
A

sociaţia Obştească “Soarta” a răsărit din
popor, cu drept canonic, pentru salvarea şi
susţinerea nevoiaşilor, la 20 iunie 2002. Timp de
10 ani asociaţia se află alături de oamenii aflaţi
în dificultate.

“Soarta” înseamnă de fapt o echipă bine formată de specialişti din domeniul medicinii, psihologiei, asistenţei sociale, învăţămîntului, oameni
profesionişti cu suflet mare; înseamnă experienţă
bogată în colaborări şi parteneriate cu diverse organizaţii naţionale şi internaţionale, dispuse să se
implice în îmbunătăţirea vieţii oamenilor.
Toate activităţile sînt realizate pentru oamenii
aflaţi în dificultate, fiind dezvoltate programe pentru vîrstnici, tineri, copii, femei. Ne bucurăm să
fim alături de inima şi sufletul vîrstnicilor.
Astăzi, însă, prefer să vorbesc despre ce pot
face femeile, pentru ele, dar şi cu femeile de la ţară.
Un vast program a fost adresat femeilor în situaţii
de risc, implementînd mai multe proiecte de prevenire a traficului de fiinţe umane, proiecte educaţionale pentru tineri. Totodată, conştientizăm
că este necesar să oferim femeilor din Republica
Moldova şi oportunităţi concrete, în calitate de alternativă la plecarea ilegală peste hotare.
Deşi istoric pe teritoriul republicii s-au evidenţiat mai multe zone distincte, problemele dezvoltării
regionale nu au fost abordate la modul cuvenit nici
în trecut şi nici în prezent. În perioada sovietică accentul se punea pe planificarea departamentală de
ramură, iar problemele regionale aveau un caracter
declarativ. În perioada suveranităţii statale abordarea regională se reflectă prin prisma schimbării
structurii administrativ-teritoriale, în care influenţa
factorilor etnico-politici este prioritară faţă de considerentele economico-sociale şi tendinţele dezvoltării
regionale din Europa (Dezvoltarea regională: Republica Moldova vis-a-vis de Uniunea Europeană).

Cartograma Regiunii
de Dezvoltare Nord
Promovarea şi susţinerea activă a incluziunii sociale nu este niciodată suficientă. Asociaţia
“Soarta” dezvoltă relaţii strînse de parteneriat cu
bisericile din regiune, care sînt gata să se implice
în diferite proiecte, dar trebuie să continuăm a
furniza expertiză, instrumente şi transfer de bune
practici, astfel încît instituţiile ecleziastice să fie
capabile să dezvolte mecanismele şi instrumentele
de implementare ale planului şi conceptului Economiei Sociale.
Toate acţiunile economiei sociale sînt destinate în special persoanelor din grupurile vulnerabile,
dar şi femeilor care doresc să iniţieze o afacere, al
cărei profit să fie reinvestit spre binele comunităţii
şi al membrilor săi şi/sau persoane care au capacitate şi experienţă în atragerea şi mobilizarea membrilor unei comunităţi.

În mod special, este nevoie de promovarea
conceptului de economie socială în vederea ameliorării sărăciei şi dezvoltarea întreprinderilor sociale în mediul rural şi urban în zona de nord a ţării.
Pentru a executa cu succes aceste obiective,
Asociaţia “Soarta” timp de trei ani implementează proiectul “Soarta luptă cu traficul de fiinţe umane. Competitivitate ca alternativă pentru
supravieţuire”, cu suportul Asociaţiei Ortodoxe
din Finlanda ORTAID, Ministerului de Externe al Finlandei, în parteneriat cu Protopopiatul
de Soroca. Crearea unei reţele din 22 biserici în
implementarea proiectului are un scop bine determinat - de a promova femeile de la ţară şi de
a le încuraja să participe la training-uri pentru
a deschide mici afaceri. Parteneriatul creat între
Asociaţia “Soarta” şi bisericile din raionul Soroca
este un bun imbold pentru implicarea bisericilor
locale în activitatea socială.
Prin urmare, “Soarta” organizează cursuri de
formare a antreprenorilor sociali şi a managerilor
în domeniul economiei sociale, de asemenea sînt
desfăşurate seminare şi ateliere de informare, activităţi de mentorat şi promovare a economiei sociale în comunităţi, precum şi oferirea de consultanţă
şi suport (logistic şi financiar) în vederea iniţierii şi
înregistrării legale a întreprinderii individuale sau
a unei afaceri pe lîngă casă.
Pe parcursul a trei ani (2012 – 2015) pentru
60 de femei din mediul rural vor fi organizate trening-uri de implicare civică; responsabilitate socială; dezvoltare antreprenorială; colectare de fonduri; campanii publice; participare comunitară;
tehnici de evaluare; privind rolul femeii în familie,
societate, biserică, business şi politică; creşterea
încrederii în sine.
Pentru a oferi noi posibilităţi de viaţă şi de
muncă persoanelor marginalizate din mediul rural
şi urban în zona de nord a Moldovei, pe parcursul
anului 2012 au fost deschise 6 afaceri mici pe lîngă
casă, cu un buget total de 25600 euro (bugetul unei

afaceri este de la 3600 euro pînă la 7800 euro). În
cadrul acestui proiect femeile care primesc suport
financiar nu sînt obligate să contribuie cu mijloace financiare personale în numerar. În schimb,
au o responsabilitate socială anuală de a ajuta alţi
membri ai comunităţii cu un suport în proporţie
de 10% din valoarea grantului primit.
Cele şase afaceri deschise în anul 2012 constituie exemple elocvente că femeile de la ţară pot
să dezvolte o afacere proprie şi să găsească o sursă
bună de existenţă acasă, în Republica Moldova,
educînd propriii copii, ca alternativă a plecării ilegale peste hotare.
Beneficiarele suportului financiar primit de la
“Soarta” în anul 2012:
1. Leşcu Anastasia din s. Slobozia-Cremene, raionul Soroca - cu banii primiţi a deschis o mini-fermă pentru creşterea iepurilor de casă.
2. Lupu Cristina din s. Vasilcău, raionul Soroca a deschis o fermă de creştere a bovinelor pentru carne, unde este ajutată de ceilalţi membri
ai familiei.
3. Craveţ Valentina din s. Vasilcău, raionul Soroca, provine dintr-o familie cu 3 copii - a deschis
o fermă de creştere a bovinelor pentru carne,
pe care o dezvoltă împreună cu Lupu Cristina.
4. Dorogan Tatiana din s. Parcani, raionul Soroca, mamă a patru copii - a deschis o prisacă,
unde personal munceşte şi îngrijeşte de familiile de albine.
5. Pereteatcu Tatiana din s. Băxani, raionul Soroca, mamă a cinci copii - a plantat o plantaţie de
zmeură.
6. Starîş Larisa din or. Soroca, mamă a trei copii
- a deschis o mini-fermă de creştere a păsărilor
de casă pentru ouă şi carne.
Pentru anii 2012-2014 Asociaţia “Soarta”
deschide noi posibilităţi pentru alte 15 femei de a
iniţia propria afacere, oferindu-le instruire, suport
financiar şi logistic în deschiderea şi gestionarea
cu succes a propriului business.
Aş dori să închei acest articol cu un
mesaj adresat femeilor din Moldova:
“Căile femeilor pentru iubire sînt: să-L
iubeşti pe Dumnezeu, să te iubeşte pe
sine însuţi, să iubeşti pe aproapele tău
şi atunci vei trăi”. Consider că femeile
noastre au nevoie de un suport şi din
partea bisericilor. Dacă femeile vor rămîne pasive, în tăcere lucrurile nu se
vor schimba, nimic nu se va întîmpla.
Noi încercăm să le arătăm femeilor o
altă viaţă - o lume unde ele sînt importante, apreciate şi valorificate. Desigur
că se poate, trebuie doar să existe dorinţă şi bunăvoinţă, deoarece, cu certitudine, femeile din Republica Moldova au
nevoie de mai multă încredere în sine.
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Diana CHEIANU-ANDREI, dr., conf.univ.,
Universitatea de Stat din Moldova

SITUAŢIA COPIILOR AFLAŢI ÎN DIFICULTATE ŞI A COPIILOR
AI CĂROR PĂRINŢI SÎNT PLECAŢI PESTE HOTARE
P

entru a dezvolta politici şi strategii care să
prevină, dar şi să înlăture efectele negative
ale copiilor abandonaţi, în perioada aprilie-iulie
2012 a fost efectuat Studiul naţional privind copiii aflaţi în dificultate şi copiii ai căror părinţi
sînt plecaţi peste hotare. La lansarea oficială, care
a avut loc la sfîrşitul lunii noiembrie curent, a
participat dna Valentina Buliga, ministrul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, dl Dirk Schuebel, şeful Delegaţiei Uniunii Europene în ţara
noastră, partenerii de implementare, precum
şi reprezentanţii autorităţilor publice din toate
raioanele, ai organizaţiilor internaţionale şi societăţii civile.

Potrivit dnei Valentina Buliga, rezultatele şi
recomandările studiului vor servi drept o bază
solidă pentru dezvoltarea politicilor, mecanismelor şi strategiilor naţionale axate pe acordarea
asistenţei şi protecţiei copiilor în dificultate, inclusiv copiilor rămaşi fără îngrijire părintească
în urma migraţiei părinţilor.
”Copiii sînt cei care vor asigura viitorul Republicii Moldova, în acelaşi timp, ei reprezintă
una dintre păturile cele mai vulnerabile ale populaţiei care necesită asistenţă şi protecţie complexă din partea familiei, comunităţii şi a statului”, a menţionat dna ministru.
Iată de ce în anul 2010 Guvernul a creat o
Comisie guvernamentală în scopul realizării acţiunilor de protecţie a copiilor în dificultate şi
asigurării condiţiilor optime pentru dezvoltarea
multilaterală a lor. Comisia a elaborat şi a aprobat
Planul Naţional de acţiuni cu privire la protecţia
copiilor rămaşi fără îngrijirea părinţilor, pentru
anii 2010-2011, care relevă necesitatea acordării
asistenţei şi protecţiei copiilor rămaşi fără îngrijire părintească, inclusiv din cauza migraţiei
părinţilor. Pe de altă parte, unul din obiectivele
generale ale Parteneriatului pentru Mobilitate
Moldova – Uniunea Europeană stipulează necesitatea reducerii efectelor negative ale migraţiei,
prevenirii acestui fenomen, protecţiei sociale a
migranţilor şi membrilor familiilor acestora.
Scopul general al studiului a urmărit identificarea copiilor în dificultate şi dezvoltarea unui
mecanism de referire1 a acestora spre serviciile
sociale. Obiectivele studiului au fost axate pe:
(i) identificarea şi luarea la evidenţă a copiilor
în dificultate de către asistentul social comunitar
sau specialistul structurilor teritoriale de asis1

Încredinţarea persoanelor în dificultate către servicii de
protecţie şi asistenţă. Sistemul de referire este un ansamblu
de măsuri şi acţiuni întreprinse de către instituţiile statului
şi diferite organizaţii neguvernamentale, în scopul protejării drepturilor fundamentale şi asigurării nevoilor de asistenţă şi protecţie ale persoanelor aflate în dificultate.

tenţă socială; (ii) cunoaşterea necesităţilor copiilor în
dificultate, în profil teritorial; (iii) crearea unei baze de
date a copiilor în dificultate
şi a celor rămaşi fără îngrijirea părinţilor în rezultatul
migraţiei; (iv) elaborarea
unor politici destinate copiilor în dificultate, bazate
pe dovezi; (v) consolidarea
capacităţilor
asistenţilor
sociali comunitari şi a specialiştilor din structurile teritoriale de asistenţă socială,
în evaluarea situaţiei copiilor şi elaborarea unor
politici destinate copiilor în dificultate, bazate
pe argumente.
Studiul naţional cantitativ a fost realizat în
fiecare localitate de către cei cca 1100 asistenţi
sociali comunitari. Pentru a identifica care sînt
necesităţile copiilor, a fost elaborată Fişa de
identificare a copiilor în dificultate. Pentru completarea acestor fişe asistentul social comunitar
a intervievat atît îngrijitorii, cît şi copiii începînd
cu vîrsta de 6 ani. Au fost puse în discuţie aspectele emoţionale, educaţionale, de sănătate şi materiale ale situaţiei copilului. Un compartiment
aparte al Fişei de identificare a vizat necesitatea
includerii copilului în sistemul de protecţie socială şi intervenţiei diferitor specialişti, evaluare
realizată de asistentul social comunitar.
Copiii din familiile cu migranţi:
53 695 (51%) copii cu tatăl plecat,
29 950 (28,5%) cu mama plecată,
21 625 (20,5%) cu ambii părinţi plecaţi.

Datele colectate de asistenţii sociali comunitari/specialiştii structurilor teritoriale de
asistenţă socială cuprind evaluarea a 168081 de
copii în dificultate2 care locuiesc în 65534 de
gospodării, dintre care 53% - cu 1 copil, 31,2%
- cu 2 copii, 10,5% - cu 3 copii, iar 5,3% - cu 4 şi
mai mulţi copii.
Din totalul copiilor incluşi în cercetare,
62811 (37,4%) sînt în dificultate din diverse motive, iar 105270 (62,6%) sînt cu un părinte sau
ambii părinţi plecaţi peste hotare. Raportat la
numărul total de copii din Republica Moldova,
copiii cu cel puţin un părinte implicat în procese
migratorii pe parcursul ultimului an constituie
14,5%.
Analiza copiilor cu părinţi migranţi denotă
că în jumătate din cazuri este plecat tatăl (51%),
2

Ceea ce reprezintă 23,1% din numărul total al copiilor
(0-18 ani) din Republica Moldova.

mai des decît mamele (28,5%). Ponderea copiilor cu ambii părinţi plecaţi constituie 20,5% din
numărul total.
La momentul vizitei asistentului social,
36,3% dintre copii locuiau cu mama, 7,4% – cu
tata, 33,6% – cu ambii părinţi. Restul (22,7%)
dintre copii se aflau: în grija buneilor (17,5%),
altor rude (3,2%), fraţilor/surorilor cu vîrsta de
peste 18 ani (1,2%), persoane străine sau 175 copii au rămas chiar singuri (tab. 1). Din totalul
celor 38281 de copii care nu locuiau cu părinţii,
14,8% (5594) aveau instituită tutela ca formă de
protecţie şi reprezentare legală. Mai frecvent,
deţin tutelă copiii în dificultate – 47%, în comparaţie cu copiii cu ambii părinţi/unicul părinte
plecaţi peste hotare – 12%. Instituie tutelă asupra copiilor, în special, migranţii spre ţările Europei de Vest şi alte ţări ale lumii, în comparaţie
cu migranţii spre Federaţia Rusă şi ţările CSI.
Migraţia la muncă peste hotare, pentru multe gospodării, reprezintă o opţiune de angajare,
cu mai multe riscuri decît angajarea în cîmpul
muncii în Republica Moldova, dar şi cu posibilitatea de a asigura familia cu un venit stabil semCu cine locuia copilul la momentul
vizitei asistentului social
Cu ambii părinţi
Cu mama
Cu buneii
Doar cu tata
La rude
Cu fraţi/surori care au 18 ani şi
mai mult
Cu terţe persoane
Cu fraţi/surori minori
Cu părinte-educator
Locuieşte singur
Cu mama/tatăl vitreg
Cu dădacă
Locuieşte cu colegii instituţiei
pe care o frecventează

56448
61003
29377
12349
5297
2010

33,58%
36,29%
17,48%
7,35%
3,15%
1,20%

670
374
207
175
71
59
41

0,40%
0,22%
0,12%
0,10%
0,04%
0,04%
0,02%

Studiu

7

Nr. 4 (12), Decembrie 2012

nificativ. Pe de altă parte, opţiunile de angajare
peste hotare, în special în Europa de Vest şi alte
ţări ale lumii (excepţie Federaţia Rusă şi CSI),
nu sînt accesibile oricărei familii. Migranţii, în
marea majoritate, reuşesc să-şi rezolve problemele financiare, în schimb, însă, trebuie să dezvolte metode de soluţionare a problemelor de
relaţionare între soţi, între părinţi şi copii.
Un aspect important este diferenţierea părinţilor-migranţi din perspectiva gender, după
ţările de destinaţie: taţii migrează preponderent
spre Federaţia Rusă şi CSI, în 56,2% din cazuri
cu o perioadă de şedere de pînă la 6 luni peste hotare (tab. 2). Mamele migrează spre ţările
Europei de Vest şi alte ţări ale lumii, aflîndu-se
acolo în peste 66,9% din cazuri mai mult de 9
luni. Foarte frecvent, despărţirea mamelor de
copii este pentru o perioadă mai îndelungată,
decît despărţirea taţilor.
Gospodăriile cu migranţi îşi dezvoltă strategii pentru reducerea efectelor negative ale
migraţiei. Tehnologiile informaţionale moderne
de comunicare susţin părinţii în această ordine
de idei. Datele colectate relevă că, fiind plecate peste hotare, 89,3% dintre mame comunică
cu copiii prin intermediul telefonului mobil şi
50,5% - prin intermediul computerului (cel puţin o dată sau de două ori pe săptămînă)3. Însă
comunicarea dintre părinţii plecaţi şi copii este
sumară, se atestă o distanţă emoţională, copiii
nu discută cu părinţii subiectele ce-i frămîntă,
problemele pe care le au, pentru a nu le cauza
griji suplimentare.
Situaţia emoţională şi psihologică a copiilor
a fost evaluată prin prisma mai multor indicatori, inclusiv prin cea a relaţiei cu îngrijitorul.
Au fost identificaţi copiii care se află în relaţii
tensionate cu îngrijitorii – 3,6% dintre copiii din
familiile în dificultate şi 1,1% dintre cei din familiile cu migranţi.
Totodată, semnalăm că numărul copiilor
care au declarat că sînt supuşi diferitor tipuri de
violenţă, inclusiv în familie, este mult mai mare.
38,4% dintre copiii din familiile cu migranţi şi
46,7% din familiile în dificultate au relatat că, în
căminul familial în care se află, este prezentă violenţa verbală (strigătele), iar 11,1% şi, respectiv,
18,8% au evidenţiat şi prezenţa violenţei fizice
(loviturilor). În conformitate cu datele colectate, în grupurile de prieteni şi semeni se propagă
violenţă: 15,5% dintre copiii din familiile cu migranţi şi 19,0% dintre cele în dificultate au declarat că sînt batjocoriţi, 3,1% şi, respectiv, 5,0%
– sînt bătuţi.
O parte dintre copii au declarat că fumează
(3,8% dintre cei cu părinţi migranţi şi 4,6% din
familiile în dificultate), consumă alcool (3,7% şi,
respectiv, 4,2%) sau droguri (sub 1% în ambele
categorii de copii).
Nu în ultimul rînd, semnalăm că 2 la sută
dintre copiii din familiile în dificultate şi 1% din
cele cu migranţi au relatat că nu au nici un prieten, fiind supuşi într-o măsură mai mare singurătăţii, lipsiţi de ataşament, ajutor şi sfaturi din
partea acestora.
Studiul relevă unele diferenţe în ceea ce priveşte aprecierea subiectivă a sănătăţii copilului
3 51,4% dintre copiii cu părinţi plecaţi la muncă peste hotare
şi 15,8% dintre copiii din familiile în dificultate deţin computer.

Direcţiile generale de migraţie,
diferenţiate din punct de vedere gender
MAMELE

Total
Federaţia Rusă şi alte ţări CSI
Europa de Vest
Alte ţări ale lumii
TAŢII
Total
Federaţia Rusă şi alte ţări CSI
Europa de Vest
Alte ţări ale lumii

Număr

%

51575
29848
16833
4894

100,0%
57,9%
32,6%
9,5%

75320
64644
9699
977

100,0%
85,8%
12,9%
1,3%

evaluată de către îngrijitori. Membrii familiilor
cu migranţi, într-o măsură mai mare, au apreciat
că copiii sînt sănătoşi (93,3%), în comparaţie cu
îngrijitorii din familiile în dificultate (87,5%). În
acelaşi timp, nu există diferenţe în ceea ce priveşte vizita la medic a copiilor din cele două categorii de familii. Chiar dacă unii îngrijitori nu
au fost la medic cu copiii pe parcursul ultimului
an, ei au declarat că aceştia sînt sănătoşi, înţelegînd starea de sănătate cu cea a lipsei durerilor.
Remitenţele oferă posibilitate copiilor să beneficieze de o alimentaţie mai bună, mai consistentă, dar nu întotdeauna mai calitativă, pentru
că în rîndul acestora se utilizează mai frecvent
produsele fast-food, pe care 13 la sută le consumă zilnic sau de cîteva ori pe săptămînă. Cu
toate acestea, studiul relevă prezenţa unor familii cu migranţi cu situaţie economică precară,
pentru că 5 la sută dintre copiii acestor familii
au relatat că nu au avut ce mînca, cel puţin o
dată pe parcursul ultimului an. Familiile în dificultate mai frecvent se confruntă cu asemenea
probleme, ponderea lor fiind de 19,5%.
1,1% de copii cu părinţi migranţi şi 7,8% - din
familiile în dificultate nu merg la şcoală pentru
că nu au cu ce se îmbrăca sau cu ce se încălţa.

Cea mai mare parte a copiilor evaluaţi de către asistenţii sociali sînt încadraţi în instituţiile
de învăţămînt. Cauzele celor neîncadraţi fiind,
de obicei, vîrsta mică a copilului, lipsa instituţiei preşcolare în localitate sau lipsa locurilor în
cadrul acestora. Copiii din familiile în dificultate lipsesc de la şcoală mai frecvent decît cei
din familiile cu migranţi. Motivele absenţelor
şcolare sînt aceleaşi – sănătatea, necesitatea realizării unor munci în cadrul gospodăriei, dificultăţile de a se deştepta dimineaţa. Îngrijorător
este faptul că 3,3% dintre copii (1,1% cu părinţi
migranţi şi 7,8% din familiile în dificultate) nu
merg la şcoală pentru că nu au cu ce se îmbrăca
sau cu ce se încălţa.
Un nivel de trai mai avansat, în marea majoritate a familiilor cu migranţi, se observă şi prin
prezenţa unui loc destinat copilului pentru realizarea temelor pe acasă. Bunăoară, 27,2% dintre
copiii în dificultate nu dispun de un asemenea
loc, în comparaţie cu 10,2% dintre copiii cu părinţi migranţi.
Datele colectate de către asistenţii sociali
relevă necesitatea direcţionării şi oferirii serviciilor sociale pentru 34,8% dintre copiii din familiile cu migranţi şi 56,5% dintre copiii apreciaţi
ca fiind în dificultate. Principalele grupuri de
copii aflaţi în situaţii de risc sînt cei care locuiesc
singuri sau sînt lăsaţi în grija persoanelor stră-

ine, care au preluat deja unele comportamente
deviante (consumă alcool, droguri, sînt violenţi
etc.), care muncesc pentru a cîştiga bani, care nu
au prieteni şi nu au pe nimeni care ar putea să-i
îndrume, să le ofere unele sfaturi.
În baza analizei datelor colectate, autorii
au formulat un şir de recomandări, care necesită implicarea şi, în special, colaborarea cît
mai multor actori sociali – atît a ONG-urilor,
autorităţilor centrale şi locale (cu implicarea
serviciilor sociale, direcţiilor de învăţămînt şi a
poliţiei), cît şi a cadrelor didactice. Corelarea şi
unificarea eforturilor reprezintă un pas esenţial
în asigurarea respectării drepturilor care le sînt
garantate tuturor copiilor, indiferent dacă aceştia se bucură sau nu de prezenţa părinţilor.
Pentru autorităţile centrale:
• Definirea situaţiilor care condiţionează atribuirea statutului de copil în situaţii de risc şi a
copiilor separaţi de părinţi;
• Consolidarea capacităţilor specialiştilor ce
activează în domeniul protecţiei copilului în
identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi
monitorizarea situaţiei copilului în dificultate.
Pentru administraţia publică locală:
• Asigurarea alimentaţiei gratuite în şcoală, pentru copiii din ciclul primar şi a celor în
dificultate, la recomandarea asistentului social
comunitar;
• Monitorizarea situaţiei copiilor în dificultate
la nivel local;
• Dezvoltarea serviciilor psihologice, la nivel
comunitar.
Pentru asistenţii sociali comunitari:
• Monitorizarea situaţiei copiilor din grupurile de risc şi includerea acestora, în caz de necesitate, în sistemul de protecţie socială;
• Actualizarea Bazei de date create privind situaţia copiilor în dificultate şi a celor potenţiali
vulnerabili;
• Conlucrarea la nivel local cu alţi actori sociali (pedagogi, medici de familie, poliţişti de sector) în acordarea serviciilor sociale primare.
Pentru reprezentanţii organelor de drept:
• Organizarea în cadrul instituţiilor de învăţămînt a seminarelor de prevenire a comportamentului deviant;
• Evidenţa şi monitorizarea situaţiei copiilor
cu comportament deviant, a familiilor în care
are loc violenţa etc.
Pentru instituţiile de învăţămînt:
• Conlucrarea diriginţilor de clasă cu asistentul social comunitar din localitate, pentru a evalua necesităţile copilului în dificultate;
• Organizarea activităţilor de suport pentru
elevi în pregătirea temelor pentru acasă şi a unor
activităţi de petrecere a timpului liber;
• Angajarea psihologului şcolar în statele de
funcţie a instituţiei de învăţămînt, care să ofere
servicii psihologice copiilor, părinţilor şi pedagogilor.
Pentru prestatorii de servicii:
• Organizarea unor activităţi de petrecere a
timpului liber pentru copii, la nivel comunitar;
• Organizarea seminarelor de prevenire a
comportamentelor deviante în şcoli;
• Conlucrarea cu instituţiile de protecţie a
copilului şi instituţiile de învăţămînt, la nivel
local.
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Copiii sînt florile vieţii, care dintotdeauna
au bucurat ochiul şi au alinat sufletul

amilia Ion (33 ani) şi Mariana (33
ani) Foltea au 6 copii: Cristinuţa
(2003), Vlăduţ (2005), Cătălinaş (2007),
Ionuţ (2008), Marinica (2010) şi Alionuşca (2012).
Ion munceşte în calitate de administrator la o întreprindere cu capital
străin, iar Mariana după o scurtă activitate profesională educă şi creşte
aceşti 6 copii minunaţi.
Sînteţi părinţi a şase copilaşi frumoşi şi sănătoşi. Tot mai puţine familii cu mulţi copii întîlnim pe la noi.
Cum reacţionează, de obicei, oamenii
cînd vă cuprind cu privirea?
Da, avem copii frumoşi şi sănătoşi, ne mîndrim cu ei şi ne rugăm tot timpul
lui Dumnezeu să-creştem aşa pe tot parcursul
vieţii.
Adevărat este că tot mai rar în prezent întîlnim familii cu mulţi copii. Deseori auzim că
este foarte greu financiar să creşti şi să educi mai
mulţi copii. Credem că greu a fost în timpul războiului şi foametei, dar totuşi atunci se năşteau
mulţi copii. Acum este o plăcere să creşti copii,
se găsesc de toate, chiar dacă costă scump. Mai
economisim, ne mai limităm în cheltuieli şi aşa
reuşim să facem faţă necesităţilor.
Reacţia multor persoane este diferită cînd
află cîţi copii avem. Unora nu le vine a crede, alţii cred că glumim, consideră că sînt nepoţei sau
alte rude. Dimineaţa cînd îi ducem la şcoală şi la
grădiniţă unii gîndesc că am adunat mai mulţi
copii din cartier. Deseori se întîmplă să ne întrebe: sînteţi religioşi sau sectanţi? Le răspundem
că sîntem creştini ortodocşi, botezaţi, cununaţi.
Trăim cu această credinţă în suflet, mergem duminică de duminică la biserică, împărtăşim copiii şi ne străduim să-i educăm corect.
Care sînt bucuriile unei familii cu mulţi
copii?
Bucuriile sînt enorme şi de nedescris. Copiii sînt florile vieţii care dintodeauna au bucurat
ochiul şi au alinat sufletul. Cînd strîngi la piept
aceste fiinţe gingaşe, dulci, ce emană căldură sufletească, dispar ca prin magie toate gîndurile şi
grijile lumeşti şi, la un moment dat, înţelegi că
nimic în lumea aceasta nu ar putea să te facă mai
fericit: nici banii, nici puterea şi nici slava.
Ne bucurăm de reuşitele lor, de faptul că
sînt copii talentaţi, descurcăreţi, bine dezvoltaţi.
Crescînd într-o aşa atmosferă, sînt comunicabili, uniţi şi împart între ei totul frăţeşte.
Cum vă descurcaţi, toţi copiii fiind mici?
Vă ajută cineva?
Ne descurcăm bine, chiar dacă sînt mici, ne
străduim să-i deprindem cu disciplina şi să fie
ordonaţi. Nu prea are cine să ne ajute. Părinţii
nu sînt lîngă noi, dădacă nu ne permitem să
angajăm. Toate grijile sînt pe umerii noştri, în
primul rînd bazîndu-ne întotdeauna pe ajutorul reciproc. Beneficiem de plăţile sociale care
se cuvin familiilor nevoiaşe, iar la naşterea celui

de-al şaselea copil am beneficiat de un mic ajutor din partea Ministerului Muncii, Protecţiei
Sociale şi Familiei.
Sînt şi anumite persoane care ne oferă ajutor, foarte binevenit, deoarece îl oferă cu dragoste, din plăcerea de a bucura copiii noştri. Asta
am făcut şi noi şi vom mai face, fiindcă aşa este
frumos şi bine.
Au fost zile în care nu aveaţi ce să puneţi
pe masă copiilor?
Din păcate am avut momente cînd credeam
că pînă aici a fost cum a fost, dar de mîine ne va
fi foarte greu. Însă de fiecare dată, ca prin minune, totul lua o altă întorsătură, încît copiii nu
au avut de suferit niciodată din această cauză.
Dumnezeu unde dă copii, dă şi milă. În afară de
aceasta, credem că trecem uneori prin aşa momente ca să înţelegem prin ce trec alţii care nu
au nici atît cît avem noi.
Deseori auzim că este foarte greu financiar să
creşti şi să educi mai mulţi copii. Credem că
greu a fost în timpul războiului şi foametei, dar
totuşi atunci se năşteau mulţi copii. Acum este
o plăcere să creşti copii, găseşti de toate, chiar
dacă costă scump.

Nu ne este frică de zile grele, deoarece sîntem optimişti, puternici şi trecem prin toate cu
demnitate, luînd anumite lecţii de la viaţă.
Pentru a-i ajuta pe alţii care sînt într-o situaţie şi mai grea decît noi, avem anumite planuri de viitor, dar despre ele este prematur să
vorbim.
Ce ne puteţi împărtăşi din experienţa
dumneavoastră de părinţi?
În primul rînd, este o responsabilitate foarte mare şi o muncă enormă pe care o facem
cu multă plăcere, deoarece iubim copiii foarte mult. Dar dragostea mare nu ne împiedică
să-i pedepsim atunci cînd greşesc şi o merită.
Tot timpul discutăm, explicăm copiilor ce este
bine şi ce este rău, cum să procedeze corect în
diferite situaţii. Credem că se greşeşte atunci,
cînd părinţii amînă educaţia copiilor, lăsîndu-i
să facă tot ce vor, crezînd că vor creşte şi vor
înţelege.
Fiind cinci zile la şcoală sau la grădiniţă,
uneori observăm că preiau de la alţi copii anumi-

te deprinderi nu chiar bune. Noi reacţionăm imediat ca să nu prindă rădăcini.
Ne străduim ca între noi să fie o relaţie prietenoasă, să-i susţinem moral,
să privim în ochii lor, să discutăm cu ei
şi să înţelegem ce să întîmplă în sufletele
şi inimile lor.
Ce părere aveţi despre faptul că
mulţi tineri căsătoriţi amînă sau chiar
evită naşterea copiilor?
Sinceră să fiu, n-aşi fi crezut vreodată că voi avea atîţia copii, chiar dacă
dintotdeauna am iubit copiii.
Cînd s-a născut Cristinuţa, după
care Vlăduţ, eram o familie împlinită şi
fericită. După naşterea încă a doi copii
eram dublu fericiţi şi credeam că o să
ne oprim aici, dar nu a fost să fie aşa. Dumnezeu
ne-a mai dat încă două fetiţe - una blondă şi alta
brunetă. Acum mă bucur că am avut putere şi
răbdare să trec prin atîtea sarcini şi naşteri. Uneori îmi pare că a fost doar un vis.
Le-aş da un sfat tinerilor căsătoriţi să nu
amîne sau să evite naşterea copiilor, motivînd
că vor să-şi trăiască viaţa în distracţii, să-şi facă
carieră sau să se asigure material mai întîi. Protejîndu-se mai mult timp sau întrerupînd sarcina, riscă să vină timpul cînd nu vor putea avea
copii şi atunci nici casa, nici maşina, nici banii
nu-i vor face fericiţi, neavînd aceste fiinţe dragi
şi scumpe. Sau chiar dacă vor reuşi pînă la urmă,
diferenţa de vîrstă fiind prea mare, nu vor avea
acea relaţie de înţelegere şi prietenie.
Ion, pe lîngă faptul că trebuie să munciţi
mult pentru a asigura familia, reuşiţi să daţi o
mînă de ajutor soţiei în treburile casnice?
Da, îmi ajunge energie şi putere. Pentru
toate muncesc foarte mult, deoarece nu doresc
ca copiii mei să treacă prin greutăţile prin care
trecem noi acum şi sper să le fie suficientă experienţa noastră de viaţă şi sfaturile care le vom da.
Reuşesc să mă ocup şi de educaţia copiilor. Împreună cu soţia facem totul: ordine, baie la copii,
spăl şi vesela, etc., în special dimineaţa, ca să nu
întîrzie copiii la şcoală şi la grădiniţă. Îmi face
plăcere să prepar bucate, să aranjez totul frumos
şi să-i invit pe toţi la masă.
Ce vă doriţi acum cel mai mult?
Ce ne-am dori? O locuinţă a noastă ne dorm
cel mai mult, pentru a avea locşorul nostru. Este
foarte greu să găseşti şi să treci de la un apartament închiriat la altul, avînd mulţi copii. La actuala gazdă cu două camere mici, condiţiile nu
sînt tocmai bune. Este frig, ne încălzim de la o
sobă mica din bucătărie şi cu ajutorul unui reşou
electric, plata pentru energia electrică fiind destul de mare. Nu avem nici apă caldă.
Am depus toate actele necesare la primăria
mun. Chişinău, prin care am solicitat oferirea
unui spaţiu locativ, însă deocamdată nu se întrezăreşte o perspectivă pozitivă în acest sens.
Chiar şi aşa, sperăm că această dorinţă mare a
noastră se va împlini în curînd, iar pentru aceasta îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute.
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Republica Moldova – deşertizarea demografică.
Ce nu includ politicile demografice ale ţării?

vident că tot mai des în mass-media scrisă şi
audio revenim la problematica demografică,
tot mai insistent specialiştii în domeniu, dar şi
jurnaliştii, vor să audă soluţii la această problemă delicată pentru ţară. Se propun soluţii, însă
se modifică oare situaţia şi sînt luate la înarmare
soluţiile propuse? Pe parcursul ultimelor decenii
populaţia Republicii Moldova s-a redus cu peste 200 mii, însă s-ar părea că această situaţie ar
conveni organelor de resort sau aparent rămîne
invizibilă pentru ei.
Tot mai des se induce ideea că reducerea numărului populaţiei poate fi soluţionată prin sporirea naşterilor şi reducerea mortalităţii, dar iată
că de circa 15 ani avem mai multe decese decât
naşteri. Prin urmare, realizarea unei schimbări
rapide în evoluţia demografică nu este chiar atît
de simplă. Acest adevăr este demonstrat o dată
în plus de statele din vecinătate.
Este ignorat cel de-al treilea factor – modificările în structura pe vîrste a populaţiei. Oricum am stimula sporirea natalităţii, nu putem
compensa mărirea numerică a mamelor potenţiale să nască copii. De aceea, numărul absolut
de naşteri se va reduce indiscutabil, iar creşterea
absolută a vîrsnicilor va bloca reducerea mortalităţii. Aceasta este o realitate în structura demografică a ţării noastre - „natalitatea îmbătrîneşte”, precum şi „maternitatea îmbătrîneşte”.
În Republica Moldova prima naştere se produce
în intervalul de vîrstă între 26 şi 35 ani, ceea ce
maschează întrucîtva urmările reducerii contingentelor generaţionale de vîrstă fertilă. După
2015, însă, se vor reduce numeric şi aceste contingente de femei, urmările fiind previzibile.
Cu regret, în ţară nu avem multe personalităţi politice preocupate de aceste probleme fine
ale cadrului demografic, fie că nu sînt iniţiate
privind urmările negative ale fenomenelor date,
fie că efectele unor politici în domeniul demografic pot fi vizibile abia peste cîteva generaţii.
Prin urmare, provocările demografice rămîn pe
planul doi, adeseori se omit, iar deciziile luate în
acest domeniu sînt superficiale şi rareori eficiente. Aş spune chiar, nimănui nu-i este pe plac ce
spune demograful, iar demografia ca ştiinţă este
considerată neserioasă, o ”cenuşăreasă”. Cercetările în acest domeniu sînt privite sceptic, cu o
cotă mare de ironie, unde decizia nu este fundamentată pe cercetare ştiinţifică.
Dacă e să ne referim la îmbătrînirea demografică, în prezent la vîrsta de bătrîneţe ajung
generaţii tot mai numeroase, iar numărul persoanelor vîrstnice va fi în creştere numerică.
Atingerea speranţei medii de viaţă a populaţiei
de 70,88 ani nu poate fi numită o realizare a pe-

rioadei de dezvoltare economică, ci, practic, o
revenire la nivelul anilor 80 ai secolului trecut.
În afară de aceasta, una din principalele cauze
ale nivelului înalt al mortalităţii în Republica
Moldova este decesul prematur al bărbaţilor,
ceea ce creează dezechilibre demografice sub
aspect economic şi social.
Nu este posibil să fie asigurată o creştere
economică pe fundalul reducerii populaţiei.

Legătura dintre demografie şi dezvoltare
este evidentă, de situaţia demografică depinde şi
situaţia economică. Progresul tehnologic şi economic depinde de numărul populaţiei, modul în
care acestea se combină şi se susţin în dezvoltare.
Nu este posibil să fie asigurată o creştere economică pe fundalul reducerii populaţiei. Alarmantă în acest sens este reducerea populaţiei în vîrsta
aptă de muncă. În prezent, la 100 de producători
revin 500 de copii şi vîrsnici consumatori.
În afară de cele menționate, concentrarea
demografică are şi efecte, şi pozitive, şi negative.
Unităţile administrative deja mai mult consumă,
decît produc, fenomen vizibil în extremitatea
nordică. Agricultura şi spaţiul rural nu pot asigura o dezvoltare, prin urmare, nici contribuţie
durabilă la PIB. Fiecare a patra persoană locuieşte în capitală, fiecare al doilea orăşean locuieşte în or.Chşinău, iar concentrarea centrifugă
spre capitală subminează dezvoltarea periferică
a ţării, marginalizează satul ca potenţială unitate
economică în teritoriu.
Pe de o parte, politica demografică nu este în
stare să soluţioneze exact şi prompt problemele
demografice, iar pe de altă parte, nu este corect
să aşteptăm de la politica demografică ceea ce
nu se soluţionează prin măsuri socio-economice. Să nu uităm că principalul scop al politicii
socio-economice sînt oamenii, însă politicienii
actuali deocamdată nu abordează aceste probleme sinergetic. Se urmăresc mai mult tendinţele
demografice, decît cunoaşterea lor reală şi analiza în profunzime a fenomenelor demografice.

În majoritatea statelor problemele demografice au devenit o preocupare majoră, din
păcate, însă, ele fiind percepute
doar la nivel de panică şi agitaţie, lipseşte abordarea lor instrumentală. Prin urmare, nu
este vizibil şi elocvent efectul
politicilor demografice, care
ar trebui să rezulte în mişcări
structurale.
Politica demografică a ţării
noastre este orientată spre reproducerea indivizilor, nu este o
politică de dezvoltare a capitalului uman. Salariul trebuie să fie o sursă suficientă şi să asigure un
nivel demn de existenţă pentru persoanele care
muncesc şi membrii familiei acestora, deoarece
salariile mici sterilizează economic familia şi
membrii ei. Chiar şi în perioada sovietică salariul
minim de 70 de ruble asigura dublul minimului
de existenţă pentru o persoană. Este oare salariul
minim pe economie o sursă decentă a existenţei
familiei în zilele noastre? Cu regret, constatăm că
este mai mult o sursă de supravieţuire!
Chiar dacă multe state nu au politici demografice, politica socială şi familială acoperă lipsa
acesteia. La noi politica demografică este mai
mult o metodă de a „coase rupturile” ce apar în
politica social-economică ineficientă.
Cum să obţină femeile pensii ca ale bărbaţilor, dacă le forţăm prin vîrsta de pensionare să le
scoatem din cîmpul muncii. De ce femeile, care
au adus dividende demografice prin naşterea de
copii, sînt pensionate la acelaşi nivel cu cele care
nu au născut, nu este oare acest principiu depăşit de timp şi nu corespunde strategiei moderne
demografice şi realităţilor?
Cum să acumuleze o persoană stagiul necesar de cotizare pentru pensionare, dacă nu i se
oferă o asemenea şansă de către sistem - pentru
cei care nu au acumulat, dar au capacităţile şi
aptitudinile necesare. Cum să obţină o persoană
din mediul rural cel puţin o pensie medie, dacă
dividendele aduse la peste 80 la sută dintre ei pe
toată perioada de contribuţie nu se încadrează
nici pentru pensia minimală. De ce nu integrăm
îmbătrînirea demografică în sistemul economic,
social sau nu este oare aceasta o prioritate din
perspectiva integrării europene a ţării noastre?
Iată cîteva repere care deocamdată lipsesc
în politicile demografice naţionale, vor fi, oare,
ele promovate în etapa imediat următoare?! Mai
există verticalitate în decizie, sau doar decizii de
dragul dividendelor politice? Rămân rezervat
privind această perspectivă.
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C

Criza demografică şi manifestările ei
în societatea contemporană

riza economică a avut şi are în continuare o
reflecţie impunătoare asupra celor mai diverse aspecte ale vieţii în Republica Moldova şi se
manifestă prin anumite transformări, cel mai des
negative, ale indicatorilor economici şi sociali. Ea
are un impact simţitor asupra populaţiei şi în primul rînd au de suferit categoriile cele mai vulnerabile ale populaţiei: tinerii, familiile cu mulţi copii
şi cele necomplete, precum şi populaţia de vîrstă
înaintată, pensionarii. Ca rezultat, creşte şomajul,
se micşorează salariile şi indemnizaţiile, scade
puterea de cumpărare a populaţiei, creşte coşul de
consum, iar locurile de muncă se reduc. În aceste
condiţii populaţia caută căi de ieşire, iar acestea, la
rîndul lor, creează o criză demografică profundă,
care influenţează evoluţia societăţii în general.
În Republica Moldova criza demografică s-a
manifestat în evoluţia tuturor indicatorilor demografici şi a întrunit cele mai negative particularităţi posibile, caracteristice pentru statele contemporane ale Europei şi lumii în general.
Odată cu declanşarea crizei, în Republica
Moldova s-a redus potenţialul de producţie în
sectorul industrial şi agricol, precum şi a început
pierderea celui mai scump element vital al statului – potenţialul uman şi potenţialul reproductiv
al populaţiei. În urma
În declinul numeric al populaţiei este necesar
de evidenţiat două etape:
1. Etapa I (1990-1997) - începutul declinului
demografic ca urmare a reducerii efectivului
populaţiei urbane. Totodată, se înregistrează o creştere lentă a efectivului populaţiei
rurale graţie unui nivel mai înalt al natalităţii şi întoarcerii în spaţiul rural a unei părţi
a populaţiei care a activat în întreprinderile
falimentate. Drept urmare, Începînd cu anul
1997, efectivul populaţiei a ajuns la 3657,3 mii
locuitori, sau cu 704,3 mii (25,2%) mai mic
faţă de anul 1990.
2. Etapa II (anii 1997-2012) - efectivul populaţiei se micşorează lent, cu 103,3 mii locuitori
(sau cu 2,8%), proporţiile fiind egale pentru
mediul urban şi rural. La o primă analiză a
acestor date, situaţia nu pare a fi atît de proastă, însă în spatele acestor cifre sînt ascunse aspecte negative. Prin urmare, luînd în consideraţie pierderile cauzate de tendinţele mişcării
naturale, inclusiv procesele migraţionale, şi
dezmembrarea raioanelor estice, pierderile
constituie circa 1,2-1,3 mln locuitori. Aceste
statistici trebuie să îngrijoreze toţi responsabilii de politici sociale, economice şi demografice.
O componentă importantă a crizei demografice este evoluţia indicatorilor mişcării naturale a
populaţiei: natalitatea şi mortalitatea. Evoluţia natalităţii este determinată de mai mulţi factori (eco-

nomici, sociali, politici şi demografici) care influenţează ritmul şi direcţiile, care, la rîndul lor, au
un impact asupra crizei demografice. Caracteristic
pentru evoluţia natalităţii în Republica Moldova
în ultimele decenii este diminuarea stabilă a ratei
natalităţii, de la 17,7 copii născuţi vii la 1000 locuitori în anul 1990, pînă la 11,4 promile în 2011.
Creşterea numărului de copii născuţi în familii necomplete (în afara căsătoriei), la rîndul său,
are impact asupra crizei demografice. Acest indicator se caracterizează printr-o creştere mare atît
a numărului absolut, cît şi relativ al copiilor născuţi în afara căsătoriei. În perioada anilor 19902010 ponderea naşterilor extraconjugale practic
s-a dublat, de la 11,0%, pînă la 22,4%, în special în
mediul rural. Acest fenomen se va reflecta asupra
situaţiei demografice pe parcursul mai multor decenii şi se va manifesta în societate prin comportamentul acestor generaţii de copii, prin nivelul de
educaţie şi participarea lor în viaţa societăţii.
Un impact semnificativ asupra situaţiei demografice îl are şi evoluţia indicatorilor mortalităţii populaţiei, care are o tendinţă nefavorabilă,
exprimată atît în creşterea numărului persoanelor decedate, cît şi a ratei mortalităţii şi structurii
demografice a acestora. În perioada anilor 19902011 rata mortalităţii şi numărul deceselor păstrează tendinţe de creştere.
Cît priveşte analiza deceselor după structura
pe vîrste a populaţiei, se observă o rată înaltă a
mortalităţii în rîndul bărbaţilor şi al populaţiei
relativ tinere (între 40-60 ani). Această analiză ne
permite să formulăm unele concluzii, şi anume:
1. Ponderea mare a deceselor este în grupele de
vîrstă tînără şi a ratei înalte a mortalităţii în
grupele de vîrstă de 49-60 ani (24,3% din numărul total de decese).
2. Rata înaltă a mortalităţii bărbaţilor revine vîrstei de pînă la 70 de ani, faţă de rata mortalităţii femeilor. De exemplu: în grupa de vîrstă de
49-60 ani ponderea bărbaţilor decedaţi este de
31,7%, pe cînd aceeaşi grupă de vîrstă ponderea femeilor decedate, constituie doar 15,9%.
3. Ponderea cea mai mare a deceselor se înregistrează în rîndul femeilor de 70-90 ani, pe
seama cărora revine 58,7% (pe cînd la bărbaţi
în această grupă de vîrstă ponderea deceselor
constituie 37,5%).
Rata înaltă a mortalităţii infantile rămîne o
problemă în sistemul ocrotirii sănătăţii din Republica Moldova. Cu toate că în ultimele decenii
mortalitatea infantilă a scăzut semnificativ (de la
35‰ în 1980 la 19‰ în 1990 şi 11,7‰ în 2010),
totuşi comparativ cu statele dezvoltate rămîne a fi
cea mai înaltă dintre statele Europei.
Un loc aparte în evoluţia crizei demografice
ocupă structura mortalităţii după cauzele de deces
a populaţiei. Criza economică profundă şi de lungă

durată s-a reflectat negativ asupra stării materiale
a populaţiei, care, la rîndul ei, are un impact asupra sănătăţii populaţiei. Ca rezultat, s-a modificat
structura mortalităţii pe cauze de deces, printre
care o creştere mai pronunţată este caracteristică
pentru decesele din cauza tumorilor maligne.
Una din cele mai complicate probleme demografice ale Republicii Moldova este îmbătrînirea
populaţiei, care se deosebeşte printr-o evoluţie
destul de intensă. Fără a face o analiză amplă, se
poate menţiona că actual în Republica Moldova
49,9% din populaţie este inaptă de muncă şi sînt
înregistrate 646,7 mii persoane în vîrstă de pensionare, ceea ce constituie 18,2% din numărul total al
populaţiei. Totodată, la două persoane economic
active revine o persoană în vîrstă de pensionare.
Criza demografică se manifestă şi prin evoluţia valorilor indicatorilor şi direcţiilor migraţiei
populaţiei. Cea mai importantă particularitate şi
transformare în migraţia populaţiei Republicii
Moldova, este faptul că pînă în anii ’90 ai secolului
trecut acest spaţiu geografic era atractiv din punct
de vedere migraţionist, în special din spaţiul exsovietic. După anii ’90 Republica Moldova dintrun stat cu un spor migrator pozitiv, a ajuns la un
sold migraţional negativ destul de mare (pînă la
0,2-0,3% anual).
În conformitate cu Recensămîntul populaţiei
din 2004, peste hotarele ţării se aflau peste 380
de mii de locuitori ai Republicii Moldova, însă
în realitate acest număr este practic de două ori
mai mare. Despre numărul cetăţenilor Republicii
Moldova stabiliţi în Vest şi Est, ne vorbesc şi unele
date din ţările-gazdă, cum ar fi Italia, unde sînt legalizaţi peste 130 de mii de persoane, şi Federaţia
Rusă, cu circa 200 de mii. Luînd în consideraţie
faptul că nu toţi cetăţenii noştri sînt legalizaţi peste hotare, este plauzibilă cifra de 500-600 de mii
de persoane stabilite cu munca şi traiul în statele
Europei. Pe de altă parte, vedem că cei legalizaţi şi
stabiliţi de mai mulţi ani peste hotare nu planifică
reîntoarcerea la locul de baştină, ba din contră, îşi
atrag încolo familiile, rudele, cunoscuţii.
Pentru o evidenţă mai reală a populaţiei, este
oportună elaborarea unei concepţii în legislaţia
naţională, care ar stabili că cetăţenii care lipsesc
din ţară 2-3 ani să nu mai fie incluşi în numărul
stabil al populaţiei. Altfel, reiese că manevrăm cu
cifre false despre numărul şi structura populaţiei
ţării, ceea ce se reflectă negativ atît din punct de
vedere economic, politic, cît şi demografic.
Evoluţia fenomenelor sociale şi economice ne
demonstrează că impactul crizei demografice va fi
de lungă durată, efectele ei negative abia au început
să fie sesizate de societate. De aceea, în perspectiva
apropiată este necesar de întreprins mai multe acţiuni, economice şi sociale, pentru a atenua particularităţile negative ale crizei demografice.
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Moldovenii migranţi din Italia sînt în căutarea răspunsurilor
prin intermediul piesei de teatru “Oameni ai nimănui”

A

stăzi migraţia rămîne una dintre cele mai
stringente probleme pentru Republica Moldova, continuînd să separe mii de familii, lăsînd
copii şi vîrstnici singuri fără atenţie şi suport din
partea celor dragi.
Pe parcursul anilor, societatea moldovenească a abordat acest fenomen prin diferite căi
şi modalităţi, printre care arta şi cultura.
Astfel, în 2005, Organizaţia Internaţională
pentru Migraţie (OIM), Misiunea în Moldova a
acordat sprijin în montarea piesei de teatru “Oameni ai nimănui”, scrisă de renumitul dramaturg
Dumitru Crudu şi montată de teatrul “Eugen Ionesco”. Bazată pe istorii reale ale migranţilor moldoveni care se află în căutarea unei vieţi mai bune
în Italia, piesa abordează problema traficului de
fiinţe umane, migraţiei ilegale, condiţiilor şi consecinţelor plecării. Această piesă conţine elemente de dramă şi comedie, care cu succes provoacă
publicul (în mod repetat) la reflecţia deciziilor pe
care trebuie să le ia în viaţa de zi cu zi.
În anul 2007, după succesul spectacolului
“Oameni ai nimănui” la Chişinău, piesa a fost
înregistrată pe suport DVD şi a fost poiectată în
peste 140 de oraşe şi localităţi rurale din toată
Moldova, fiind parte a campaniei de informare
la nivel naţional, implementată de către OIM
Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Tineretului, avînd ca scop sensibilizarea şi
informarea cetăţenilor moldoveni din toată ţara
despre riscurile migraţiei ilegale şi ale traficului
de fiinţe umane.
În pofida tendinţelor noi ale migraţiei, subiectele abordate în piesa “Oameni ai nimănui”
rămîn actuale pentru mulţi migranţi moldoveni,
impuşi să renunţe la viaţa lor de acasă, riscînd
cu bunăstarea lor şi a celor dragi. Piesa evocă şi
scoate în evidenţă multe subiecte actuale, cum
ar fi relaţiile interpersonale (soţ-soţie, copil-părinte, angajator-angajat), precum şi problemele
sociale (lipsa de comunicare între părinţi şi copii, diferenţele dintre responsabilităţile bărbaţilor şi ale femeilor, degradarea umană, pierderea
valorilor şi a încrederii, violenţa şi cinismul în
societate).
Recunoscînd succesul piesei de teatru în
ţară, OIM Moldova a decis să transmită mesajul acesteia dincolo de frontierele Moldovei,
pentru a răspunde necesităţilor şi provocărilor
cu care se confruntă cei aproximativ 150.000
de migranţi care lucrează şi locuiesc în Italia,
considerată una din principalele ţări de destinaţie pentru migranţii originari din ţara noastră.

Astfel, pe parcursul perioadei
mai–octombrie 2012 OIM, în
parteneriat cu 9 Asociaţii ale
Diasporei Moldoveneşti din
Italia, a lansat o largă campanie de informare şi sensibilizare
pentru cetăţenii moldoveni migranţi, cu genericul „Nimeni nu
e singur pe pămînt”, elementul
principal fiind proiectarea piesei
de teatru “Oameni ai nimănui”
în 9 oraşe Italiene cu cea mai
mare concentraţie a migranţilor
moldoveni.
Fiind organizată în oraşele:
Mestre, Bologna, Torino, Brescia, Emilia Romagna, Treviso, Rovigo, Padova şi
Roma, campania a avut drept obiectiv să ofere
moldovenilor migranţi informaţii comprehensive cu privire la aspectele juridice, economice,
sociale, psihologice şi culturale ale şederii lor în
Italia. Astfel, fiecare cetăţean care a participat în
cadrul evenimentului organizat în localitatea sa
de reşedinţă a primit informaţii despre necesităţile şi problemele migranţilor. Pe lîngă informaţii şi contacte concrete pentru adresare în cazul
unor probleme, materialele informative au fost
utile şi pentru cetăţenii care doresc să se reîntoarcă acasă, să investească banii în dezvoltarea
propriilor afaceri, să beneficieze de pensii, etc.
De asemenea, cetăţenii moldoveni au beneficiat gratuit de servicii de consiliere psihologică
şi legală, oferite de Asociaţia Diasporală „Centru Diaspora Moldova – Italia” şi OIM Roma în
oraşele în care s-a desfăşurat campania. Astfel,
campania a constituit o punte de legătură dintre
ţara de origine – Republica Moldova şi ţara de
destinaţie – Italia, punte menită să ajute migranţii moldoveni să găsească răspunsurile la necesităţile lor.
Fiecare demonstrare a piesei a fost urmată
de discuţii cu publicul, în cadrul cărora cetăţenii
moldoveni au avut posibilitatea de a împărtăşi
experienţele de viaţă, muncă şi integrare în societatea italiană, exprimîndu-şi, astfel, preocupările şi nevoile majore şi împreună căutînd soluţii
adecvate şi acţiuni concrete pentru viitor. La
rîndul lor, cetăţenii italieni au fost familiarizaţi
cu viaţa, experienţele şi preocupările migranţilor moldoveni, mulţi dintre care (în mare parte,
femei) sînt angajate de familiile italiene în calitate de îngrijitoare sau menajere în case.
Ultima întîlnire în cadrul campaniei a avut
loc la Roma, pe data de 28 octombrie 2012, la care s-au întrunit circa
150 de moldoveni migranţi, precum
şi Ambasadorul Republicii Moldova
în Republica Italiană, E.S. Aurel Băieşu şi consilierul Prim-ministrului
pe probleme sociale, dl Victor Lutenco, care au participat la sesiunea
de dezbateri şi au răspuns la întrebările cetăţenilor.
“…Sînt nespus de bucuroasă că
am reuşit cu toţii împreună să des-

chidem sufletele şi să discutăm deschis problemele
cu care noi, moldovenii, ne ciocnim în fiecare zi,
atît aici în Italia, cît şi acasă. Mulţumim publicului care a participat la discuţii şi a vizionat piesa
de teatru “Oameni ai nimănui” la Torino. Sincere
mulţumiri şi persoanelor care au împărtăşit sentimentele, emoţiile şi necesităţile lor cu publicul. Eu
sînt convinsă că am avut parte de un eveniment
de succes, deoarece am reuşit să creăm o atmosferă de sinceritate şi căldură, astfel facilitînd un
dialog deschis şi pozitiv. (Larisa Olărescu, facilitator din Torino)
Campania a reuşit să adune împreună
mai mult de 700 de cetăţeni moldoveni care
lucrează în toate regiunile Italiei, fiind un imbold considerabil pentru consolidarea şi unirea eforturilor spre binele co-naţionalilor şi al
Asociaţiilor Diasporei Moldoveneşti stabilite în
oraşele italiene.
În Republica Moldova
a fost creat Biroul pentru
relaţia cu diaspora
În şedinţa Guvernul din 18 octombrie
2012 s-a decis crearea Biroului pentru relaţia
cu diaspora (cu statut de direcţie generală)
care va activa în cadrul Cancelariei de Stat.
Principala atribuţie a noii subdiviziuni
este coordonarea politicii de stat în domeniul
relaţiilor cu diaspora, care include cetăţenii
Republicii Moldova stabiliţi temporar sau
permanent peste hotarele ţării, persoanele
originare din Republica Moldova şi descendenţii lor, precum şi comunităţile formate de
aceştia. Prin urmare, Biroul pentru relaţia cu
diaspora va coordona:
procesul de realizare a politicii de stat în
domeniul relaţiilor cu diaspora, contribuind
la păstrarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale şi lingvistice a moldovenilor de peste
hotare, valorificarea potenţialului uman şi
material al diasporei, precum şi activităţile de
ordin cultural, educaţional, economic şi social realizate de diferite ministere şi alte autorităţi publice pentru susţinerea şi colaborarea
cu reprezentanţii diasporei.
Şef al Biroului relaţii cu diaspora a fost
numit Victor Lutenco, consilierul Primului
Ministru pe probleme sociale.
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”AJUTĂ CLOPOŢELUL SĂ SUNE PENTRU FIECARE COPIL”

sociaţia obştească ”Filocalia” este o organizaţie de binefacere cu caracter creştin
şi social, neguvernamentală, care îşi desfăşoară activitatea din septembrie 2006. Cuvîntul
”filocalie” înseamnă ”iubire de frumos”, sau
”iubire de bine”. Misiunea ”Filocaliei”, avînd
dragostea faţă de semeni în calitate de temelie, este de a oferi servicii sociale persoanelor,
familiilor, grupurilor sociale şi comunităţilor
aflate în situaţii de dificultate sau de marginalizare şi excluziune socială.
Campania “Ajută clopoţelul să sune pentru
fiecare copil” reprezintă încă un pas pe care asociaţia l-a făcut pentru a preveni abandonul şcolar şi pentru reintegrarea educaţională şi socială
a copiilor. Educaţia este paşaportul social al unui
copil. Privat de educaţie, copilul va rămâne la
marginea societăţii, pe care nu o va putea înţelege niciodată. Un copil fără şcoală reprezintă o
dramă individuală. Pentru a stimula soluţionarea
situaţiei create, asociaţia a organizat ediţia a II-a
a Campaniei cu sloganul „Împreună, cu un pix,
putem realiza un vis” în perioada august 2012.
Beneficiarii ai fost selectaţi în baza listelor
din anul 2011 şi identificării noilor solicitanţi
după deplasarea pe teren a voluntarilor. Anume
ei au întocmit listele copiilor din familii dezavantajate, care nu au rechizite şcolare, în special
cei care merg la şcoală în clasa întîi.
"Voluntarii nu sînt plătiţi nu pentru că nu au
nicio valoare, ci pentru că sînt de nepreţuit.”
(Sherry Anderson)

Au fost colectate ajutoare financiare şi materiale pentru copii cu implicarea activă a voluntarilor Asociaţiei care au confecţionat cutii de
colectare a banilor şi le-au amplasat în spaţiile
publice: (biserici, magazine, instituţii). Anume
voluntarii au fost primii care şi-au adus aportul
la colectarea ajutoarelor, ceea ce ne-a convins că
"dacă baţi la uşă, de obicei ţi se deschide".
La mijlocul lunii august 2012 în scuarul
“Apărătorilor Patriei – veşnică amintire” din
sectorul Râşcani al capitalei a fost organizat un
eveniment cultural la care au participat beneficiarii, voluntarii , dar şi donatorii campaniilor
organizate de ”Filocalia”, fiind colectate rechizite
şcolare şi mijloace financiare pentru copiii-şcolari din familii social vulnerabile.
Deoarece pentru Asociaţia „Filocalia” nu
există copii mai mult sau mai puţin frumoşi, mai
mult sau mai puţin talentaţi, mai mult sau mai
puţin cuminţi, mai mult sau mai puţin COPII,
pentru că toţi micuţii au dreptul la copilărie, la
educaţie şi şcoală, ne-am propus, prin eveni-

mentul dat, să contribuim la şcolarizarea a cât
mai multor micuţi, părinţii cărora nu au posibilitatea financiară să o facă.
În cadrul evenimentului, cei adunaţi au avut
parte de o expoziţie cu vânzare a lucrărilor copiilor din centrele sociale patronate de ”Filocalia”;
de sesiuni foto cu Mickey Mouse şi îndrăgitele
personaje de poveste Maşa şi Ursul, dar şi alături
de voluntarii noştri costumaţi în personaje de
poveste: Pinocchio, Malvina, Albă-ca-Zăpada,
Zâna cea Bună, Clovnul colorat şi Vrăjitorul din
Oz. De asemenea, zeci de copii au fost pictaţi pe
faţă sau li s-a făcut un portret. Cei care au avut
răbdarea să fie alături de noi până la sfârşit, au
asistat la o minunată lansare a 100 de lampioane
zburătoare – simbol al celor 100 de copii deja
şcolarizaţi. 22 dintre aceşti copii, originari din
s. Drăguşeni - Străşeni, au primit ghiozdane cu
rechizite chiar în seara evenimentului.
Şi peste Nistru Clopoţelul
a fost ajutat să sune pentru 17 copii.

Toate cele expuse mai sus au devenit posibile graţie celor 40 de voluntari, participanţi activi
la eveniment, iar datorită deschiderii, solidarităţii şi participării active a comunităţii la evenimentul dat, am reuşit sa adunăm o sumă de
4765 lei, pe care am utilizat-o pentru procurarea
rechizitelor pentru încă 200 de copii-beneficiari
ai campaniei. Astfel, în total au fost ajutaţi să
meargă la şcoală peste 300 copii.

"Jos pălăria" în faţa voluntarilor!
”Ajută clopoţelul să sune pentru fiecare copil, ediţia a II-a” a fost desemnat cel mai bun
proiect de voluntariat realizat în 2012 în cadrul
Festivalului Voluntarilor 2012, ediţia a X-a (9
decembrie curent).
O muncă de suflet. Corina Erşov (31 de ani)
din Chişinău şi-a lăsat, recent, locul de muncă
şi s-a angajat în calitate de coordonator de vo-
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În perioada 10 august – 3 septembrie
2012, echipa”Filocalia”, împreună cu cei mai
activi voluntari ai săi, încărcaţi cu rechizite şcolare, a întreprins o serie de deplasări
în satele Moldovei. Au fost momente emoţionante, am vizitat localităţi care la prima
vedere păreau uitate de lume… Am întâlnit
familii cu mulţi copii cu ochii senini ca cerul şi plini de curiozitate şi ne-am convins
încă o dată că un singur pix, un caiet sau un
set de creioane donat poate aduce bucurie
acestor micuţi şi-i poate ajuta să meargă la
şcoală împreună cu alţi semeni de vârsta lor,
fără a se simţi diferiţi.
Rechizitele şcolare procurate din banii adunaţi, precum şi alte bunuri adunate în cadrul evenimentului festiv din 19 august şi pe parcursul
lunii august (îmbrăcăminte de toamnă, produse alimentare), au fost distribuite beneficiarilor
campaniei, iar noi ne dorim ca această frumoasă
tradiţie să fie urmată şi în anii următori.
”Nu există nimic mai puternic decât inima unui voluntar”! Nu ne-am fi putut imagina
succesul proiectului fără implicarea plină de dăruire a echipei de voluntari ai ”Filocaliei”, care
şi-au oferit inimile copiilor îndureraţi, au venit
în ajutor şi tineri din Spania, Portugalia, Franţa,
Germania, Slovacia, Anglia, Belgia. În total în
proiect au participat 45 de voluntari. Implicarea
lor este o oportunitate de schimb de experienţă
cu voluntarii din Republica Moldova, dar şi o
diversificare a activităţilor şi o socializare interculturală. Voluntarii noştri - tineri, energici, entuziaşti şi nobili vin din diferite medii culturale,
au diverse cunoştinţe şi abilităţi pe care le aplică
în cadrul activităţilor. Şi în 2012 ne-au fost alături şi ne-au ajutat să creştem şi sa devenim mai
valoroşi. Împreună cu ei am gândit şi planificat
campanii, am jucat teatru, am gătit, am confecţionat felicitări şi mărţişoare, am distribuit ajutoare. Suportul lor necondiţionat ne dă speranţa că
acum creşte o nouă generaţie de oameni iubitori,
modeşti şi receptivi. Şi ne bucurăm nespus că şi
pentru ei ”Filocalia” înseamnă ceva deosebit.
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luntari la „Filocalia“: „Este o muncă frumoasă,
în care descoperi însă realităţi triste. Am întîlnit familii în care trei copii mergeau pe rînd la
şcoală pentru că aveau doar o pereche de cizme“,
povesteşte tînăra. „Poţi face voluntariat numai
atunci cînd eşti gata să dedici o mare parte din
timpul tău altor persoane. Este o muncă de suflet
pentru care nu trebuie să aştepţi remunerare.“
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