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I. CONTEXT ȘI TENDINȚE 
 
Provocările demografice cu care se confruntă Moldova sunt semnificative și continuă să se 
înrăutățească. Scenariul de bază pentru anul 20351 este că Moldova va avea cu 28,4% mai puțini cetățeni, 
comparativ cu anul 2014. Rata totală de fertilitate (RTF) în Moldova este cea mai mică comparativ cu UE2, 
statele balcanice și țările din cadrul Parteneriatului estic3. Se estimează4 că creșterea RTF până la nivelurile 
de înlocuire (2,1) va avea drept rezultat o pierdere de 11,8% a populației. Potrivit aceleiași analize, 
ponderea populaţiei ocupate (15-59 ani) a atins în anul 2008 nivelul maxim de 66,6%, iar raportul de 
dependență (ponderea populației active față de populația inactivă, atât tineri, cât și bătrâni) va crește de 
la 55,2 în anul 2014 – la 65 în anul 2035. Aceeaşi analiză indică că speranța de viață în Moldova este cea 
mai mică din țările din cadrul Parteneriatului estic, iar speranța de viață a bărbaților din Moldova nu s-a 
îmbunătățit din anul 1965. La capitolul îmbătrânire, se anticipează o creștere a ponderii vârstnicilor de la 
12% până la 30% în perioada 2015-2060. Tendințele demografice negative au fost amplificate de migrația 
pasivă semnificativă. Se estimează că, anual, 1% din populația Republicii Moldova migrează.  
 
Provocările demografice ale Moldovei sunt mult mai mari în comparație cu alte țări din regiune. Pentru 
a permite compararea rezultatelor mai multor date demografice relevante și a dovedi nevoia urgentă a 
unor măsuri în direcția securității demografice, Banca Mondială a calculat scorul z, calculat pentru fiecare 
țară ca o deviație standard de la medie. Cu cât scorul z este mai mare, cu atât țara se află mai departe de 
medie, și cu atât provocarea de politici pentru factorii de decizie este mai mare. Scorul z pentru anul 2012 
a fost calculat în baza a 8 dimensiuni5 și a fost cel mai mare în cazul Moldovei. Acest lucru indică o 
provocare de politici semnificativă, prin urmare, o nevoie pentru o relevanță de politici ridicată față de 
securitatea demografică. 
 

 
Figura 1: Moldova se confruntă cu cea mai mare provocare de politici din regiune la capitolul securitate 
demografică 
Sursa: Banca Mondială, Îmbătrânirea de aur, Promovarea îmbătrânirii sănătoase, active și prospere.  

 

                                                             
1Analiza populaţiei, Centrul de Cercetări Demografice, Moldova  
2RTF a Moldovei pentru anul 2014 a fost 1,3. RTF în UE în anul 2014 a fost 1,58 (RTF a Portugaliei a fost 1,23).  
3http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Total_fertility_rate,_2004%E2%80%9314_(average_number_of_children_per_woman)_ENPE15.png 
4Analiza populaţiei, Centrul de Cercetări Demografice, Moldova  
5Acestea sunt: decalajul de participare vot, rata totală de fertilitate, speranța de viață sănătoasă, imigrația netă per 1000,  scorul PISA în 
domeniul științei, datoria brută ca pondere din PIB și rata sărăciei relative. Sursa: Îmbătrânirea de aur: Perspectivele îmbătrânirii sănătoase, 
active și prospere în Europa și Asia Centrală http://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/golden-aging 
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Răspunsul politicilor nu a fost relevant față de principalele provocări demografice. În rezultatul unei 
analize a relevanței politicilor Programului național strategic în domeniul securității demografice (în baza 
gradului de adecvare a politicilor, ambiției politicilor și punerii în aplicare a cadrului de politici) s-a ajuns 
la concluzia că intervențiile în politici în cadrul Programului strategic, chiar dacă sunt pe deplin puse în 
aplicare, ar avea un impact limitat asupra orientării demografice din Moldova. În urma analizei relevanței 
politicilor (unde s-a atribuit un scor al relevanței de la 0 la maximum 4), s-a constatat că scorul general 
pentru Planul de acţiuni pentru perioada 2014-2016 a fost 1,06. Rata de implementare a programului 
este, de asemenea, destul de joasă. Rata generală de implementare a întregului Plan de acțiuni pentru 
perioada 2014-2016 este 1,80 (măsurată de la 0 la 4) sau 45% din totalul activităților planificate. Relevanţa 
și implementarea sunt elemente importante ale unei politici transformative (figura 2). Atunci când 
intervențiile în politici au o relevanță ridicată, dar și o rată ridicată de implementare, acestea obţin 
rezultate pozitive si o transformare de durată. În urma evaluării s-a dovedit că nici una dintre cele 12 
priorități ale programului nu au atins aceste rate. Prioritățile politicilor programului au fost mai degrabă 
superficiale (relevanță scăzută, implementare mai ridicată) și status quo (relevanța scăzută și 
implementare scăzută). 
 

 
Figura 2: Cum a fost implementat Programul național strategic în domeniul securității demografice? 
Sursa: Evaluarea Programului național strategic în domeniul securității demografice    

 
Programul a fost supus unei finanțări și evaluări slabe și nu a luat în considerare perspectivele privind 
drepturile omului și egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Majoritatea intervențiilor în politici în 
cadrul programului strategic au fost generice, cu aproape niciun cost sau alocări bugetare adecvate. 
Programul strategic dispune de un sistem de monitorizare și evaluare slab (fără indicatori de referință și 
obiective, fără modalități clare de evaluare a impactului politicilor). Inegalitățile semnificative privind 
drepturile omului și egalitatea între femei și bărbați nu au fost abordate în mod sistematic în cadrul 
programului.  
 
În urma evaluării s-a constatat că actualul cadru instituțional necesită o regândire semnificativă. 
Platforma de cooperare pentru organizaţiile cu un singur scop – CNDP – nu este suficientă pentru 
implementarea corespunzătoare a cadrului strategic demografic. În timp ce organiza întâlniri și dezbateri, 
și lua unele decizii, acesta nu a reușit să producă relevanță și implementarea programului. Elaborarea și 
implementarea politicilor demografice necesită mai multă proprietate instituțională și responsabilitate 
pentru sectoare specifice din domeniul demografic, o colaborare mai concretă dincolo de mandate, 
interoperabilitatea datelor și o adevărată conducere. 
 
 
II. ESTE NEVOIE DE UN NOU CADRU DE POLITICI 
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Politicile privind dezvoltarea și populaţia în Moldova au nevoie de o nouă teorie a schimbării. Politicile 
trebuie să se axeze pe cele mai relevante provocări cu care populaţia țării se confruntă. Acestea sunt: (i) 
ratele scăzute ale fertilității, în special în zonele urbane, (ii) îmbătrânirea demografică, (iii) speranța de 
viață scăzută și mortalitatea ridicată. Aceste provocări demografice sunt amplificate și de o a patra 
provocare – (iv) emigrația.  
 
Prioritatea politicilor trebuie să treacă de la securitate demografică la bunăstare demografică. 
Conceperea și elaborarea politicilor demografice în Moldova rămân încă prinse în ascendența sovietică, 
cel mai mult la capitolul calitate. Actualul program este un adevărat produs al unei astfel de conceperi. 
Acesta prevede, dacă este cazul, o țară care are nevoie de mai mulți oameni care să lucreze în fabrici și pe 
câmp, care să fie încadrați în armată ca o potențială „carne de tun” etc. Acesta consideră populaţia mai 
degrabă un colectiv ascultător, decât un grup de personalități cu capacități, preferințe și aspirații 
individuale. Noul program va trebui să pună în aplicare această abordare a capitalului uman și a drepturilor 
omului, concentrându-se asupra bunăstării tuturor și asupra fiecărui membru al populației.  Conform celei 
mai recente analize a populaţiei6, în cazul unui scenariu, care este puțin probabil, în care RTF va crește 
până la nivelurile de înlocuire de 2,1 (dacă nu vor fi implementate politici de conciliere a vieţii profesionale 
cu cea privată), reducerea numărului total al populaţiei va fi de 11,8%, comparativ cu scenariul de bază 
(RTF actuală) în care populaţia va descrește cu 28,4%. În acest context, este nevoie de o schimbare 
importantă a politicilor. Autoritățile moldovenești trebuie să acorde prioritate mai mult bunăstării 
demografice, ceea ce presupune implementarea unor politici care să aibă drept rezultat mai multe alegeri 
individuale și familiale, vieți mai productive și mai sănătoase, păstrarea demnității și a drepturilor, decât 
securității demografice, care vizează menținerea sau creșterea populației în întregime sau a populației 
apte de muncă. Mai pe scurt, trebuie să se pună accentul mai mult pe calitate, decât pe cantitate. 
 
Având în vedere natura provocărilor demografice și contextul economic, va fi nevoie de o combinație 
de politici alcătuite din intervenții pro-active și adaptive. Intervențiile în politici pro-active abordează 
cauzele care stau la baza principalelor provocări demografice, în timp ce intervențiile în politici adaptive 
abordează efectul acestor provocări. Prioritizarea este necesară din cauza faptului că perspectivele fiscale 
pe termen mediu sunt constrânse, unele politici sunt mai eficiente și rentabile decât altele și, prin urmare, 
este nevoie de dovezi adecvate de politici pentru adoptarea și implementarea combinației potrivite de 
politici.     

 
Valorificarea dividendului demografic. Estimarea dividendului demografic în raport cu populația 
prezentă demonstrează că în urma emigrației masive Republica Moldova practic a pierdut oportunitățile 

                                                             
6Analiza Situației Populaţiei, Centrul de Cercetări Demografice, Republica Moldova 
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oferite de această etapă în evoluția populației. Perioada dividendului demografic este foarte scurtă (doar 
anii 2005-2020) iar proporția populației în vârstă aptă de muncă nu depășește cu mult 55% (cu cca 1%). 
În anii 2021-2031 se va înregistra o scădere nesemnificativă a acestui indicator, iar la sfârșitul perioadei 
de prognozare, în anii 2032-2035 proporția populației în vârsta aptă de muncă din nou va depăși pragul 
de 55%7. Cu toate că dividendul demografic este foarte mic, oscilațiile observate în proporția populației 
în vârsta aptă de muncă demonstrează o situație destul de favorabilă pentru obținerea creșterii 
economice. Remarcăm că majorarea vârstei de pensionare contribuie la prelungirea perioadei 
dividendului demografic. Însă, persoanele în vârstă aptă de muncă prezintă doar angajați potențiali. Totul 
depinde de gradul în care acest potențial este utilizat în prezent și va fi utilizat în viitor. Migrația de muncă 
a populației tinere este înaltă și, cu părere de rău, nu se întrevăd semne de ameliorare a situației. Rata de 
ocupare de asemenea este foarte scăzută, iar structura acesteia nu semnalează o situație favorabilă 
pentru creșterea economică (gradul înalt de ocupare informală și în sectorul agricol). Alt aspect important, 
dacă reforma de pensii planificată și anume, creșterea vârstei de pensionare, va avea ca rezultat o 
prelungire reală a perioadei de activitate economică. Pentru perioada următoare politicile în domeniul 
populației și dezvoltării urmează să fie axate pe cele patru elemente necesare pentru valorificarea 
dividendului demografic: 

 creșterea investițiilor în dezvoltarea capitalului uman al tinerilor; 
 creșterea oportunităților pentru tineri pe piața forței de muncă;  
 dezvoltarea programelor de educație sexuală și planificare familială;  
 facilitarea accesului tinerilor la sisteme financiare. 

 
Provocările demografice din Moldova pot fi explicate și influențate de inegalități semnificative.  
Provocările demografice din Moldova, văzute din perspectiva drepturilor omului și a egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi, prezintă importante puncte de pornire pentru politici.  
 

Principalele provocări 
demografice 

Perspectiva drepturilor omului Perspectiva egalității de șanse între 
bărbați și femei 

 
 
 
Fertilitatea scăzută  
 

Medie-înaltă 
Accesul la servicii de sănătate a 
reproducerii de înaltă calitate. Încă 
mai există decalaje semnificative de 
acces la serviciile de sănătate, la 
baza cărora stau discrepanțele 
rural/urban și cele legate de venit.  

Înaltă 
Piaţa forţei de muncă. Asigurarea unei 
mai mari egalități de şanse între femei 
şi bărbaţi pe piața forței de muncă este 
unul dintre cele mai eficiente moduri de 
a spori concilierea vieţii profesionale cu 
cea privată.  

 
 
Speranţa de viaţă 
scăzută 
 

Înaltă 
Starea sănătății. Există decalaje 
semnificative privind rata mortalității 
și morbidității, la baza cărora stau 
discrepanțele rural/urban și cele 
legate de venit.  

Înaltă 
Comportamentul sănătos și starea 
sănătății.  Există diferenţe semnificative 
între mortalitate, speranţa de viață și 
comportamentul sănătos (tutun, 
consumul de alcool).  

 
 
 
Îmbătrânirea 
demografică 
 

Medie-înaltă 
Reforma sistemului de pensii și a 
pieţei forței de muncă. Pensionarii și 
pre-pensionari din sectorul agricol 
vor avea mai puține posibilități de a 
face tranziția către un post de muncă 
din sectoare mai productive. Pentru 
majoritatea persoanelor în etate, 
pensia este principala sursă de venit. 
 

Înaltă 
Sistemul de pensii și piaţa forței de 
muncă. Învățarea pe tot parcursul 
vieții. Există decalaje semnificative în 
ocuparea forţei de muncă și sistemul de 
pensii. Decalajele de gen în rândul 
persoanelor în etate: pensionarea mai 
devreme și longevitatea mai mare a 
femeilor determină o mai mare 
vulnerabilitate a acestora la vârste 
înaintate. 

 Medie-înaltă Medie spre înaltă  

                                                             
7 Analiza Situației Populaţiei, Centrul de Cercetări Demografice, Republica Moldova 
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Migraţia  
 

Accesul migranților la pensii și alte 
prestaţii sociale dobândite peste 
hotare. 
Drepturile copiilor şi ale persoanelor 
în etate care rămân fără îngrijire, ca 
o consecință a migrației. „Irosirea 
creierelor”, dat fiind faptul că 
migranții vor tinde să lucreze peste 
hotare în funcții care au o calificare 
cu mult mai mică. 
 

Reintegrarea migranților care se 
reîntorc de peste hotare. Bărbații 
migranți tind să aibă o migrație mai 
circulară. Ei tind să lucreze în sectoare și 
în țări cu o protecție socială redusă, și 
este cu mult mai probabil ca ei să 
utilizeze remitențele pentru 
deschiderea unei afaceri.  
 

Tabelul 1: Modul în care provocările demografice sunt relevante perspectivei drepturilor omului și egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi.     
 
Unul dintre cele mai eficiente moduri de a crește bunăstarea demografică este de a viza inegalitățile în 
primul rând. Reducerea inegalităților din perspectiva venitului, rural/urban și a egalității de șanse între 
bărbați și femei este esenţială pentru realizarea oricărui impact al politicilor pe viitor. În tabelul de mai jos 
este prezentată o descriere conceptuală a celor mai importante inegalități, care stau la baza principalelor 
provocări demografice. Merită luate în considerare inegalitățile de pe piața forței de muncă. Se constată 
inegalități semnificative de gen în cazul mamelor care lucrează, mai ales în mediul urban (rata de ocupare 
a taților care lucrează este 27, cu 2% mai mare), și în cazul femeilor care ajung la vârsta de pensionare. 
Decalajul ocupării forței de muncă în anul 2015 a fost de -17,4% în rândul femeilor și bărbaților cu vârsta 
cuprinsă între 55-64 ani. Dat fiind faptul că populaţia aptă de muncă din Moldova va scădea, iar ratele de 
dependență de vârstă vor crește, prezența unor politici care mențin aceste decalaje semnificative ale 
ocupării forței de muncă nu are sens din punct de vedere economic. O mai mare egalitate pe piața muncii 
va crește bunăstarea familiilor, va oferi mai multe opțiuni și va contribui la creșterea economică în 
ansamblu. Estimările8 arată că realizarea deplină a egalității pe piața forței de muncă a Moldovei va 
produce o creștere suplimentară la PIB de aproximativ 7,05%.  
 
Experienţa internaţională și cele mai bune practici în domeniul politicilor indică că reducerea 
inegalităților este una dintre opţiunile de politici cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor.  
De exemplu, FMI (2016)9 sugerează ca Portugalia să ia în considerare mai multe opțiuni de politici, printre 
care: (i) stimularea ratelor de fertilitate; (ii) inversarea fluxurilor nete de migrație; (iii) creșterea participării 
forței de muncă a femeilor și a persoanelor în etate; (iv) revizuirea reformelor recente ale sistemului de 
pensii pentru a promova echitatea în rândul pensionarilor actuali și viitori; și (v) reducerea creșterii în 
exces a cheltuielilor pentru sănătate. FMI a calculat modul în care diferite opţiuni de politici vor produce 
economii pentru Portugalia, a se vedea tabelul de mai jos.  
 

Opțiuni de politici Cheltuieli per 
programe ca % 
din PIB în 2015 

Cheltuieli per 
programe ca % 
din PIB în 2050 

Cheltuieli per 
programe ca % 
din PIB în 2100 

Indicator de referință (nicio schimbare de 
politică) 
Dependenţa persoanelor în etate 
Cheltuieli pentru plata pensiilor 
Cheltuieli pentru sănătate 
Cheltuieli pentru sănătate + pensii  

 
32 

15,5 
6,8 

22,4 

 
66 
16 

12,5 
28,5 

 
69 
15 

14,8 
29,8 

Rate crescute ale fertilității  
Dependenţa persoanelor în etate 
Cheltuieli pentru plata pensiilor 

 
32 

15,5 

 
64 

15,4 

 
55 

12,1 

                                                             
8Aggregate effect of gender inequality in labor market: a quantitative estimate [Efectul cumulat al inegalităților între femei și 

bărbați pe piaţa forței de muncă: estimare cantitativă],   sursa 

http://www.marcteignier.com/research_files/GGLMAP_CT.pdf  p. 34 
9 Portugal Selected Issues [Aspecte selectate privind Portugalia], FMI, septembrie 2016 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16301.pdf 

http://www.marcteignier.com/research_files/GGLMAP_CT.pdf
http://www.marcteignier.com/research_files/GGLMAP_CT.pdf
http://www.marcteignier.com/research_files/GGLMAP_CT.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16301.pdf
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Cheltuieli pentru sănătate 
Cheltuieli pentru sănătate + pensii  

6,8 
22,4 

11,9 
27,4 

12,4 
24,5 

Participarea crescută a femeilor pe piața 
forței de muncă  
Dependenţa persoanelor în etate 
Cheltuieli pentru plata pensiilor 
Cheltuieli pentru sănătate 
Cheltuieli pentru sănătate + pensii  

 
32 

15,5 
6,8 

22,4 

 
66 

15,3 
11,9 
27,2 

 
69 

14,4 
14,1 
28,4 

Participarea crescută a persoanelor în etate 
pe piața forței de muncă  
Dependenţa persoanelor în etate 
Cheltuieli pentru plata pensiilor 
Cheltuieli pentru sănătate 
Cheltuieli pentru sănătate + pensii  

 
32 

15,5 
6,8 

22,4 

 
66 

15,2 
11,8 
27,1 

 
69 

14,3 
14,1 
28,4 

Tabelul 2:Impactul opţiunilor de politici selectate privind îmbătrânirea și programele legate de vârstă în Portugalia, 
2015-2100 
Sursa: Portugal Selected Issues [Aspecte selectate privind Portugalia], FMI, septembrie 2016 
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Modul în care politicile publice trebuie să abordeze principalele provocări demografice. O scurtă teorie a schimbării este prezentată în tabelul de mai jos. Aceasta 
arată că reducerea inegalităților este esenţială în confruntarea provocărilor demografice.  
 

Provocările 
demografice  
 

Tendință/ 
Perspective 

Intervenții în politici pentru abordarea provocărilor demografice 
 

Asigurarea celei mai bune  
combinații de politici  

 
 
Scăderea 
bruscă a 
ratelor de 
fertilitate.  

Tendință: niveluri 
scăzute în ultimul 
deceniu.  
Perspective: În lipsa 
unor intervenții în 
politici, se așteaptă ca 
acestea să rămână 
relativ scăzute.  

Intervenții în politici pro-active 
Îmbunătățirea concilierii vieţii profesionale cu cea privată a femeilor (reforma 
concediului de îngrijire a copilului) 
Extinderea serviciilor de educație preșcolară. 
Îmbunătățirea accesului la serviciile de reproducere de înaltă calitate.  
Reducerea incidenței ITS și HIV în rândul adolescenților și tinerilor.  
Prevenirea sarcinii în adolescență și a sarcinilor nedorite 
Elaborarea programelor de educație sexuală și introducerea Educației Sexuale în școli 
Rezultate scontate: o conciliere mai bună a vieții profesionale cu cea privată va crește 
ocuparea forţei de muncă de către femei, va oferi mai multe opțiuni părinților care 
lucrează.  
Impactul scontat: perspectivele de angajare mai sigure și mai multe opțiuni pentru 
părinți pot duce la creșterea fertilității.  

În cadrul combinației potrivite 
de politici, rata fertilității poate 
fi îmbunătăţită, acesta fiind, 
însă, un proces pe termen lung. 
Având în vedere contextul 
specific al Moldovei, aceasta 
este singura opțiune de politici 
pentru îmbunătăţirea reducerii 
demografice. Ar trebui să i se 
acorde o prioritate înaltă. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Îmbătrânirea 
demografică.  
 

 
 
Tendință: în creștere. 
Perspective: 
Date fiind componenţa 
structurală a 
cohortelor de vârstă și 
migrația continuă, 
aceasta va crește.  

Intervenții în politici adaptive  
Introducerea treptată, dar pronunțată a reformei sistemului de pensii.  
Îmbunătăţirea sistemelor de asistenţă medicală preventivă. 
 Introducerea învățării pe parcursul vieții pentru lucrătorii în etate.  
Elaborarea unei strategii fiscale pe termen lung, pe fondul îmbătrânirii și diminuării 
populaţiei.  
Rezultate scontate: vor exista mai multe stimulente pentru lucrătorii în etate să 
rămână pe piața forței de muncă, îmbunătățirea asistenței medicale și învățarea pe tot 
parcursul vieții vor face ca lucrătorii în etate să fie mai productivi și mai sănătoși.  
Impactul scontat: sistem de pensii mai durabil, creșterea ocupării forței de muncă 
pentru persoanele în etate, scăderea riscului persoanelor în etate de a fi expuși sărăciei.  

În cadrul combinației potrivite 
de politici, consecinţele 
îmbătrânirii demografice pot fi 
incluse, și nu inversate. 
Succesiunea corectă va fi 
esenţială: (i) asigurarea 
durabilității fiscale prin 
intermediul reformei sistemului 
de pensii, (ii) implementarea 
politicilor radicale ale pieţei 
forței de muncă active pentru a 
creşte rata de participare a 
forţei de muncă, (iii) reformarea 
sistemului de asistenţă medicală 
pentru a face îngrijirea pe 
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termen lung mai accesibilă și 
durabilă din punct de vedere 
fiscal. Ar trebui să i se acorde o 
prioritate înaltă.  

 
 
Speranța de 
viață scăzută și 
rata 
mortalității 
ridicată.  

 
Tendința: în ultimul 

deceniu a scăzut, încă 
mai persistă decalaje 

mari de gen în 
speranța de viață. 

Perspective: diferențe 
semnificative în 

comparație cu țările 
UE 

 

Intervenții în politici pro-active  
Reducerea inegalităţilor în materie de asistenţă medicală, în special pentru:  
(i) bărbaţi – asigurarea schimbărilor de comportament pentru creşterea adresabilității, 
îmbunătăţirea stilului sănătos de viaţă.  
(ii) săraci – îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate de înaltă calitate. 
(iii) populaţia din mediul rural – îmbunătățirea accesului la serviciile de sănătate de 
înaltă calitate.  
Sporirea eficienței și o mai bună implementare a politicilor de control asupra alcoolului.  
Rezultate scontate: scăderea consumului de alcool, adresabilitate și acces sporit pentru 
persoanele sărace din mediul rural și bărbați la serviciile de sănătate.  
Impactul scontat: reducerea decalajelor semnificative a rezultatelor în domeniul 
sănătății, ceea ce va duce la creșterea speranței de viață în general.  

Implementarea eficientă a 
politicilor poate avea un 
rezultat semnificativ, adică 
îmbunătățirea speranței de 
viață. Dintre toate opțiunile de 
politici, aceasta va atrage după 
sine cel mai mic cost relativ. Ar 
trebui să i se acorde o 
prioritate înaltă. 

Migrația, în 
special 
migrația 
populaţiei 
tinere și 
productive.  

Tendința: în ultimii ani 
fluxul de ieșire s-a 
stabilizat, însă rata de 
reîntregire a familiei 
peste hotare și a 
remitențelor au scăzut. 
Perspective: fluxul de 
ieșire va rămâne 
ridicat, mai multe 
familii se vor reîntregi 
peste hotare și mai 
puține remitențe vor fi 
trimise în țară 

Intervenții în politici adaptive  
Transformarea migrației într-un fenomen mai sigur și mai ușor, inclusiv prin 
promovarea intensă a schemelor de migrație circulară. Asigurarea unei protecții sociale 
eficiente a migranților, inclusiv transferabilitatea beneficiilor și recunoașterea 
calificărilor.  
 

Promovarea intensă pentru emigranți atunci când se depun eforturi de eliminare a 
decalajelor pe piața internă a muncii – promovarea reîntoarcerii de peste hotare. 
Reintegrarea eficientă a celor reîntorși de peste hotare.   
Dezvoltarea și creșterea randamentului din mecanisme care explorează posibilitățile de 
investiții ale Diasporei. 
 

Rezultate scontate: creșterea relativă a migranților circulari față de cei permanenți, 
creșterea numărului de persoane reîntoarse de peste hotare, care au fost reintegrate în 
mod eficient, menținerea remitențelor și mobilizarea eficientă a investițiilor bazate pe 
economii ale Diasporei.  
Impactul scontat: mobilizarea eficientă a capacităților migranților va duce la 

dezvoltarea economică, care, treptat, va reduce fluxul de ieșire 

Migrația este problema în 
privința căreia Moldova are 
opțiuni limitate de politici. Ar 
trebui să i se acorde o 
prioritate medie din 
perspectivă demografică.  
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IV. O NOUĂ ABORDARE FAȚĂ DE ELABORAREA POLITICILOR  
 
Introducerea „abordării întregului guvern” în coordonarea politicilor demografice trebuie să înceapă de la 
transferul Direcției Politici Demografice din cadrul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei la Cancelaria 
de Stat sau la Administraţia Prezidenţială – parte a Secretariatului Consiliului Național de Securitate. Direcția are 
nevoie de o poziție instituțională „fortificată”, cu referire la unitățile administrației publice centrale și locale, 
pentru asigurarea unei coordonări politice eficiente. Guvernul trebuie să introducă evaluarea impactului 
demografic ca etapă obligatorie pentru elaborarea de politici (similar cu evaluarea anticorupție). Direcțiile 
Politici Demografice vor fi stabilite în instituţiile centrale ale statului (ME, MF, MS, MDRC, ME, MM, MTS). 
Punctele de contact ale politicilor demografice vor fi stabilite în instituţiile secundare ale statului și în 
administrația publică locală de nivelul doi (structură durabilă pentru viitoarea reformă administrativă). Fiecare 
instituție va desemna un șef adjunct ca fiind responsabil de politicile demografice (viceministru, vicedirector, 
vicepreședinte de raion). Toate instituţiile guvernamentale vor introduce în propriile regulamentele funcții și 
atribuții corespunzătoare ce țin de politicile demografice. 
 
Conceperea unei structuri îmbunătăţite pentru program. Programul actual are o structură complicată, cu prea 
multe niveluri: 12 obiective strategice, 32 obiective specifice, 66 de acțiuni și 114 sub-acțiuni. Se sugerează 
simplificarea structurii la doar două niveluri: obiective și acțiuni axate pe implementarea teoriei schimbării 
propuse. Programul actual a inclus și numeroase linii de activitate care fac deja parte dintr-un alt document 
strategic. Se sugerează ca noul program să includă o descriere a obiectivelor/activităților curente, relevante și 
strategice din alte documente și să includă doar elemente noi care urmează principiul „nu vor avea loc, fără a fi 
specificate în program”. 
 
Asigurarea stabilirii corespunzătoare a costurilor pentru program este extrem de importantă pentru 
implementarea cu succes și atingerea impactului dorit. În lipsa unor alocări financiare dedicate, de ex. 
continuând formularea „în limitele bugetare actuale”, programul se va transforma într-o pierdere inutilă de 
timp, resurse umane și concentrare. De asemenea, se va avea în continuare impresia obișnuită că s-a făcut ceva, 
dar fără ca vreun impact să aibă loc. Astfel, se recomandă includerea doar a activităților care îndeplinesc 
următoarele două criterii de stabilire a costurilor: (i) alocările financiare necesare care au fost estimate și (ii) 
cadrul bugetar pe termen mediu care include aceste costuri. De asemenea, se recomandă conceperea unui nou 
program bugetar unitar „Bunăstarea demografică”, care se va axa pe finanțarea obiectivelor și activităților noului 
program. Acest cadru va contribui la implementarea în continuare a „abordării întregului guvern”. 
 
Noul program va include un cadru solid de monitorizare și evaluare. Această parte este esențială pentru 
asigurarea implementării ambițioase necesare, care este proporțională cu provocările semnificative cu care se 
confruntă Moldova. Elementele structurale obligatorii ale cadrului sunt indicatorii de rezultate, indicatorii de 
referință și obiectivele. Acestea sunt principalele elemente pentru evaluarea și monitorizarea implementării. Se 
recomandă menținerea planurilor de acțiuni cu durata de 3 ani, care sunt strâns coordonate cu cadrul bugetar 
pe termen mediu. Guvernul trebuie să prevadă un raport anual oficial care va fi întocmit în baza rapoartelor 
instituționale. În același timp, Guvernul trebuie să ofere resurse suficiente pentru raportările alternative, 
independente. Ambele rapoarte trebuie să fie audiate într-o sesiune specială în Parlament pentru a permite o 
conştientizare suficientă, dar și un mecanism de schimbare a alocațiilor bugetare.  
 
Noul program se va baza pe un cadru metodologic de concepere și de consultare pro-activă. Se recomandă ca 
o echipă comună, alcătuită din autori competenți și cu reputație, care reprezintă Guvernul, societatea civilă, 
mediul academic și administrația locală, să conceapă noul program. Echipa responsabilă de conceperea noului 
program va examina documentul împreună cu Guvernul, societatea civilă, mediul academic și administrația 
locală. Este necesară organizarea la scară internațională a unor consultări la nivel înalt relevante pentru a 
beneficia de bunele practici și lecții învățate. 
 
Noul program va include, de asemenea, un sistem integrat de monitorizare a resurselor umane și punere în 
aplicare a egalității de șanse între bărbați și femei. Autorii vor asigura ca activitățile din cadrul fiecărui obiectiv 
să fie corespunzător sensibile la resursele umane și egalitatea de șanse. Indicatorii vor fi, de asemenea, adaptați 
în mod corespunzător.  



11 

V. CADRUL REZULTATELOR DE POLITICI INDICATIVE  
 
POLITICI CE ȚIN DE FERTILITATE  
 

Scopul reformei  Indicator Indicator de 
referință, 

2014 
 

Ținta 2020 

 
CREȘTEREA CONCILIERII VIEŢII PROFESIONALE CU CEA PRIVATĂ 
 

Decalajul mediu al ocupării forței 
de muncă între mamele și tații care 

lucrează (25-49 ani). 
Decalajul în mediul urban al 

ocupării forței de muncă între 
mamele și tații care lucrează (25-49 

ani). 

 
-15,1% 

 
 

- 27,2% 

 
- 7% 

 
 

- 14% 

 

Principalele reforme structurale  
 

Indicator Indicator de 
referință, 

2014 

Ținta 2020 

Creșterea accesului la serviciile de îngrijire a copilului (0-3 ani), în special în zonele 
urbane.  
Introducerea fondurilor de contrapartidă pentru APL-urile interesate în creșterea accesului 
la serviciile de îngrijire a copilului. Aceasta poate avea loc prin intermediul fondurilor 
naționale pentru îngrijirea copilului.  

 
% copiilor aflați în îngrijire 

preșcolară (0-3 ani) 

 
11,4%  

 
50% 

Creșterea egalității în durata perioadei de îngrijire a copilului în rândul mamelor și a 
taților. Reforma concediului de îngrijire a copilului: (i) introducerea opțiunilor pentru o 
perioadă mai scurtă, dar mai bine plătită, (ii) introducerea unei reguli generale conform 
căreia cu cât concediul de îngrijire a copilului pentru mame este mai scurt, cu atât mai 
bine plătit este, (iii) creșterea perioadei de timp acordate taților prin creșterea plăților 
pentru fiecare lună suplimentară luată pentru îngrijirea copilului, (iv) promovarea 
concediilor de paternitate în rândul taților, (v) introducerea unei flexibilități mai mari atât 
pentru mame, cât și pentru tați, pentru a putea lucra în timpul concediului de îngrijire a 
copilului, (vi) introducerea unor măsuri antifraudă mai eficiente.  

 
 

% ratei de timp pentru mame 
 
 

% ratei de timp pentru tați 
 
 

 
 

98%  
 
 

1% 
 

 
 

70%  
 
 

28%  
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Îmbunătățirea accesului la serviciile de reproducere de înaltă calitate.  
Reducerea incidenței ITS și HIV în rândul adolescenților și tinerilor.  
Prevenirea sarcinii în adolescență și a sarcinilor nedorite 
Elaborarea programelor de educație sexuală și introducerea Educației Sexuale în școli 

Incidenta HIV/SIDA printre 
populatia in virsta de 15-24 ani la 

100,000 locuitori 
  

Rata sarcinilor la adolescente 
printre populatia in varsta de 15-19 

ani la 1,000 persoane 
 

Incidenta la sifilis si gonoreea 
printre populatia de varsta de 15-

17 ani la 100,000 populatia de 
varsta respective 

 
17,9 (2014) 

 
 
 

35 (2012) 
 
 
 

97.8 (2014) 

 

 
 
POLITICI CE ȚIN DE ÎMBĂTRÂNIREA DEMOGRAFICĂ   
 

Scopul reformei  Indicator Indicator de 
referință, 

2014 
 

Ținta 2020 

 
SPRIJINIREA PERSOANELOR ÎN ETATE ÎN A FI MAI PRODUCTIVE ȘI A RĂMÂNE PE PIAŢA 
FORȚEI DE MUNCĂ 
 

Rata de ocupare în categoria de 
vârstă 55-64 

Rata de ocupare în categoria de 
vârstă 64+ 

Decalajul ocupării forţei de muncă 
între bărbați și femei în categoria 

de vârstă 55-64  

41,4% 
10% 

-17,4% 

50% 
16% 
-9% 

 
 

Principalele reforme structurale  
 

Indicator Indicator de 
referință, 

2012 

Ținta 2020 

Reforma sistemului de pensii 
Reforma sistemului de pensii: (i) egalizarea vârstei de pensionare pentru ambele sexe, la 63 
de ani, (ii) introducerea timp de 10 ani a indexării automate a vârstei de pensionare la 

 
 

Raport pensionar/asigurat  

 
 

75/100 

 
 

65/100 
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eventualele creșteri ale speranței de viață, (iii) prevenirea pensionării anticipate prin 
intermediul sistemului de dizabilitate, prin consolidarea cerințelor referitoare la dizabilitate 
și creșterea integrității programului, (iv) reducerea decalajului de pensie între femei și 
bărbați prin schimbarea modului în care perioada pentru îngrijirea copilului va influența 
formula de calcul al pensiei, (v) introducerea unor măsuri neutre fiscale pentru stimularea 
muncii după pensionare. 

Introducerea garanţiei de calificare atât pentru adulți, cât și pentru persoanele în etate  
Reforma trebuie să implice: (i) introducerea cadrului legal și de reglementare pentru a 
certifica într-un mod mai eficient educația informală, (ii) extinderea serviciilor pentru 
învățarea pe tot parcursul vieții, oferite de către instituțiile publice, ca parte a reformei 
învățământului tehnic, (iii) extinderea parteneriatelor strategice cu sectorul privat pentru a 
extinde ucenicia pentru persoanele în etate, (iv) introducerea stimulentelor fiscale, 
adaptarea sistemului de subvenționare pentru a încuraja învățarea pe tot parcursul vieții la 
nivel ferm pentru persoanele în etate.  

 
 

Persoanele în etate NEET  

 
 

n/a 

 
 

+ 15% 
 

 
CREȘTEREA SPERANȚEI DE VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ  
 

Scopul reformei  Indicator Indicator de 
referință, 

2015 
 

Ținta 2020 

 
ASIGURAREA UNOR VIEŢI MAI LUNGI ȘI MAI SĂNĂTOASE PRIN REDUCEREA INEGALITĂȚILOR 
ÎN SĂNĂTATE 

Speranţa medie de viaţă, pe ani 
Decalajul între femei și bărbaţi în 

speranţa de viaţă 

72,1 
8,3 

74 
7,3 

 

Principalele reforme structurale10 
 

Indicator Indicator de 
referință, 

2015 

Ținta 2020 

Introducerea unei legislaţii anti-alcool mai ferme. 
Reforma va implica: (i)introducerea unei creșteri semnificative a impozitelor (25%-50%) 
pentru toate băuturile alcoolice, (ii) introducerea unei interdicții totale pentru publicitatea 
băuturilor alcoolice, (iii) introducerea unor restricții privind vânzarea de alcool, cum ar fi 
interzicerea vânzării de alcool pe drumurile naţionale, în stațiile PECO, în week-end sau pe 
timp de noapte. 

Consumul mediu de 
alcool/estimările WHO per 

capita/litru 
 

 
10,49 

 
 

18% 

 
9 
 
 

13% 
 

                                                             
10 Adaptat la raportul OMS „Rezultate mai bune privind bolile netransmisibile: provocări și posibilităţi pentru sistemele de sănătate. Evaluare de țară pentru Republica Moldova (2014) 
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% din bărbați (de 17 ani) care s-au 
îmbătat cel puțin o dată în ultimele 

30 de zile 
 

 

Creșterea eficienței asistenței medicale preventive pentru bolile cardio vasculare11, în 
special în rândul bărbaților 
Reforma va implica: (i) vizarea fumatului, consumului nociv de alcool, alimentației și a 
stilului de viață nesănătos, în baza diferențelor de vârstă, reședință și gen, (ii) consolidarea 
supravegherii și monitorizării principalilor parametri pentru toți factorii majori de risc ai 
bolilor netransmisibile la nivel local și național și definirea mecanismelor de coordonare 
pentru acest lucru. 

Proporția celor care iau în prezent 
medicamentele pentru hipertensiune arterială, 

prescrise de către un medic sau asistent medical, 
din rândul celor diagnosticați. 

 
Proporția celor care iau în prezent 

medicamentele pentru hipertensiune arterială, 
prescrise de către un medic sau asistent medical, 

din rândul celor diagnosticați. 

 

 
46,1% 

 
40,1% 

 
60% 

 
55% 

Reducerea inegalităţilor în materie de asistenţă medicală în mediul rural 
(i) elaborarea unui plan de investiţii pe termen mediu pentru mediul rural, (ii) prioritizarea 
elaborării strategiilor de regionalizare pentru BNT (gestionarea infarctului miocardic, 
accidentului vascular cerebral, screening-ului de cancer și tratamentului cancerului), luând 
în considerare aspectele legate de economiile de scară și de acces. 

 
Creșterea anuală a alocărilor de 

capital în termeni reali, comparativ 
cu anul 2015 

 
 

n/a 

 
 

+ 10%  

Introducerea unor măsuri de eficiență la nivel de sistem   
Reforma va implica: (i) investiții masive și finalizarea modelelor de livrare a serviciilor – 
descentralizarea celor mai necesare servicii și consolidarea serviciilor pentru a asigura 
economii de scară și de înaltă calitate, (ii) elaborarea unui cadru de performanță mai bun 
(registre electronice și baze de date, perfecționarea indicatorilor, colectarea rezultatelor 
obținute dincolo de perioadele lunare pentru a aduna mai multe date privind rezultatul 
tratamentului) și corelarea în continuare a acestuia la plățile pe cap de pacient. 

 
Clasificarea WHO a sistemelor de 

sănătate din întreaga lume  

 
101 

 
90 

 

 
POLITICI CE ȚIN DE MIGRAȚIE  

Principalele reforme structurale  
 

Indicator Indicator de 
referință, 

2015 

Ținta 2020 

Semnarea acordurilor privind migrația circulară și asigurarea socială cu principalele țări 
de destinație a migranților. Schimbarea abordării față de acordurile privind migrația prin 
luarea de măsuri pro-active, în scopul de a găsi posibilități de angajare a moldovenilor 
aflați peste hotare, care să fie avantajoase din punct de vedere economic și sigure din 

 
% din migranţi în cadrul schemelor 

oficiale de migrație circulară 

 
0,8% 

 
10% 

                                                             
11 Conformitatea cu tratamentul hipertensiunii arteriale s-a dovedit a fi foarte scăzută. Dintre toți respondenții cu vârsta cuprinsă între 18-69 ani, diagnosticați cu hipertensiune arterială, mai puţin de 
jumătate luau medicamentele prescrise de un medic sau de un asistent medical. Prevalenţa factorilor de risc ai bolilor netransmisibile în Republica Moldova. STEPS 2013 (2014) 
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punct de vedere social. Aceasta trebuie să vizeze, în primul rând, oferirea de alternative 
pentru cei care lucrează în mod neregulat sau în condiții grele. Includerea clauzei privind 
recunoașterea calificărilor pentru a pune capăt fenomenului de „irosire a creierelor” și a 
creșterii circularității. Axarea pe principalele țări de destinație: Federația Rusă, Italia, 
Spania și Grecia.  

Reintegrarea eficientă a migranților care se reîntorc de peste hotare. Crearea unor 
servicii dedicate la nivel local, crearea unei rețele de referire pentru a oferi ghişee unice, 
introducerea unor măsuri care să stimuleze întoarcerea și angajarea în câmpul muncii a 
persoanelor reîntoarse de peste hotare, introducerea cotelor, inițierea colaborării cu 
persoanele reîntoarse de peste hotare cu mult înainte de întoarcerea efectivă  

 
Rata ANOFM a ocupării forţei de 
muncă pentru migranții care se 

reîntorc de peste hotare 

 
28,8% 

 
50% 

Mobilizarea investițiilor făcute de Diasporă. Introducerea de obligaţiuni pentru Diasporă 
și a fondului fiduciar pentru investiţiile și economiile migranților prin intermediul unei 
instituții financiare externe credibile, extinderea programului PARE 1+1 pentru includerea 
administraţiei locale (1+1+1) și diversificarea condițiilor de participare, stimularea 
instituirii Asociațiilor de Băștinași pentru sprijinirea dezvoltării locale. 
 

 
Valoarea totală a obligațiunilor 

semnate 

 
0 

 
100 milioane 

de dolari  

Semnarea acordurilor privind migrația circulară și asigurarea socială cu principalele țări 
de destinație a migranților. Schimbarea abordării față de acordurile privind migrația prin 
luarea de măsuri pro-active, în scopul de a găsi posibilități de angajare a moldovenilor 
aflați peste hotare, care să fie avantajoase din punct de vedere economic și sigure din 
punct de vedere social. Aceasta trebuie să vizeze, în primul rând, oferirea de alternative 
pentru cei care lucrează în mod neregulat sau în condiții grele. Includerea clauzei privind 
recunoașterea calificărilor pentru a pune capăt irosirii creierelor. Axarea pe principalele 
țări de destinație: Federația Rusă, Italia, Spania și Grecia.  

 
% de migranţi în cadrul schemelor 

oficiale de migrație circulară 

 
0,8% 

 
10% 

 
 

  


