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context
Republica Moldova trece prin profunde schimbări demografice ce țin de reducerea numarului populaţiei, îmbătrânirea 
continuă, fertilitatea scăzută, emigrarea populației apte de muncă și speranța de viață mică. Aceste schimbări 
influențează dezvoltarea generală a țării, fiind, totodată, o oportunitate de valorificare și consolidare a rezilienței 
demografice. Programul de reziliență demografică al UNFPA oferă asistenţă Republicii Moldova în consolidarea 
capacității de integrare și prognozare a dinamicii populaţiei în politicile publice precum și oferirea de suport  pen-
tru ca Guvernul să dispună de competențe, instrumente, voință politică și sprijin public necesare pentru a valo-
rifica potențialul demografic existent. În cadrul Programului de reziliență demografică, în Republica Moldova a fost 
desfășurat cel mai complex studiu demografic longitudinal – Studiul „Generații și Gen” (GGS), la care au participat 
peste 10.000 de respondenți din 153 de localități ale țării. Până în prezent, acest studiu global a fost desfășurat în 
peste 24 de țări, iar implementarea acestuia în Republica Moldova a fost posibilă grație suportului oferit de către Min-
isterul Muncii și Protecției Sociale (MMPS), Biroul Național de Statistică (BNS), Institutul Interdisciplinar de Demografie 
din Olanda (NIDI) și UNFPA. 

GGS este un studiu de tip panel, realizat la nivel individual, care reprezintă o resursă-cheie de date privind deciziile 
referitoare la fertilitate, echilibrul între viața profesională și cea personală, tranziția la viața de adult și conexiunea 
dintre generații. Studiul a furnizat date dezagregate de înaltă calitate pentru cercetări științifice, factori de decizie și 
societatea civilă cu privire la dinamica populaţiei, schimbările în familie, relațiile dintre generații și schimbările rolurilor 
sociale ale femeilor și ale bărbaților, ținând cont de contextul economic, social și cultural. Datele GGS sunt importante 
pentru a monitoriza schimbările demografice și societale, dinamica vieții de familie, comportamentul reproductiv și 
nevoile persoanelor din diferite generații. 

După 3 ani de muncă asupra GGS în Republica Moldova, rezultatele sunt pregătite pentru a fi diseminate. Conferința 
”Generații și Gen: rezultatele celui mai complex studiu demografic din Republica Moldova” își propune să lanseze 
rezultatele studiului „Generații și Gen” și să aducă în atenția factorilor de decizie vocile diferitor generații. Datele GGS 
includ analiza a peste 100 de indicatori ce caracterizează schimbările demografice din țară. Rezultatele acestuia vor 
ajuta autoritățile, mediul academic și societatea civilă să înțeleagă mai bine complexitatea dinamică a cursului vieții 
și a nevoilor femeilor și bărbaților, intenția persoanelor de a crea o familie și de a avea copii, dificultățile în realizarea 
echilibrului între viața profesională și cea personală, numărul dorit de copii, dar și provocările legate de consolidarea 
rezilienței demografice în Republica Moldova. 

formatul: Evenimentul va fi de tip hibrid, având în vedere situația epidemiologică actuală din Chișinău. Majoritatea 
vorbitorilor vor fi prezenți în sală, în timp ce participanții se vor conecta online
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0rc-iqrjMpE9VwoA4nTOnrN8slY0ygV6TF

traducere: Va fi disponibilă traducerea engleză-română și română-engleză.  

moderatoare: Sorina Obreja, jurnalistă.



ProGrAm 

Ora Cuvânt de deschidere 

10:00
video report: Ce este studiul „Generații și Gen”?

● natalia Gavrilița, Prim-Ministra Republicii Moldova

● Giulia vallese, Directoare Regională interimară UNFPA pentru Europa de Est şi 
Asia Centrală 

sesiunea 1: Rolul studiului „Generații și Gen” în consolidarea rezilienței demografice în 
Republica Moldova

10:15

istorie video: Deciziile reproductive și numărul de copii dorit în Republica Moldova

invitați:
● nigina abaszada, Reprezentantă Rezidentă UNFPA 
● marcel spatari, Ministrul Muncii și Protecţiei Sociale
● e.s. rahul shrivastava, Ambasadorul Indiei în Republica Moldova, cu reședința în 

București, România
● oleg cara, Director General, Biroul Național de Statistică (urmează a fi confirmat)
● anne Gauthier, Directoare a programului „Generații și Gen”, Institutul 

Interdisciplinar de Demografie din Olanda 
● vitalija Gaucaite Wittich, Șefă a Departamentului Populație, Comisia Economică 

pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite 

sesiunea 2: Generații și Gen: viața de familie, comportamentul reproductiv și schimbările 
demografice de-a lungul generațiilor

11:00

istorie video: Relațiile intergeneraționale în familie

principalul vorbitor: dr. olga Gagauz, Centrul de Cercetări Demografice, Institutul 
Național de Cercetări Economice (INCE)

invitați: 
● victoria ciubotaru, Coordonatoare a Programului național privind sănătatea și 

drepturile sexuale și reproductive 
● larisa spinei, Prof. dr., Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae 

Testemițanu”
● mariana buciuceanu, cercetătoare, Centrul de Cercetări Demografice, INCE
● inga sinchevici, cercetătoare, Centrul de Cercetări Demografice, INCE
● tom emery, Director executiv al Infrastructurii de date deschise pentru științe 

sociale și inovare economică 

fii vocea Generației tale!



sesiunea 3: Generații și Gen: echilibrul între viața profesională și cea personală, distribuția 
sarcinilor casnice, bunăstarea și stereotipurile de gen

12:00

istorie video: Responsabilităţile casnice și echilibrul între viața profesională și cea 
personală

principalul vorbitor: dr. anastasia oceretnîi, conferențiar universitar, Universitatea 
de Stat din Moldova

invitați: 
● alexei buzu, Director executiv, ONG Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
● valentina bodrug-lungu, Directoare ONG „Gender-Centru”
● adrian lupușor, Director executiv, ONG „Expert-Grup”
● Galina obreja, Conferențiară universitară, Universitatea de Stat de Medicină și 

Farmacie „Nicolae Testemițanu”

sesiunea 4: Utilizarea datelor GGS în dezvoltarea politicilor demografice bazate pe dovezi 

13.10

reportaj video: Intenţia de a emigra în rândul populației apte de muncă în Republica 
Moldova

invitați:
● marcel spatari, Ministrul Muncii și Protecţiei Sociale
● dan perciun, Președintele comisiei parlamentare sănătate, protecție socială și 

familie.

13:30 reportaj video: Rolul GGS în dezvoltarea politicilor demografice bazate pe dovezi

13.35 concluzii

fii vocea Generației tale!


