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SUMARUL EXECUTIV

Republica Moldova, ca membră în Comisia
Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa,
a aderat în anul 2002 la Planul Internaţional
de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea
(MIPAA), angajându-se să ia măsuri care vor
răspunde provocărilor îmbătrânirii demografice
și de integrare a acesteia în politicile naţionale.
În 2011, Guvernul Republicii Moldova, a elaborat primul Raport privind realizarea Strategiei Regionale pentru Implementarea Planului
Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind
îmbătrânirea în Republica Moldova.
În 2016, conform procedurilor internaţionale, MMPSF a organizat exerciţiul de evaluare a implementării MIPAA / SRI în Moldova
cu suportul UNFPA / UNDESA. Prezentul Raport inglobează rezultatele evaluării privind aplicarea de către Republica Moldova a Planului Internaţional de Acţiuni de
la Madrid privind Îmbătrânirea și a Strategiei Regionale pentru Implementarea
acestuia (MIPAA / SRI) 2012–2017. Acesta
include analiza realizării Programului pentru
integrarea problemelor îmbătrânirii în politici și a Planului de acţiuni al acestuia privind
implementarea Ghidului de parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici
(2014–2016), adoptat de Guvernul Republicii
Moldova1 şi altor documente de politici.
Întregul proces și metodologia evaluării se bazează pe ”Ghidul pentru revizuirea și evaluarea
Planului Internaţional de Acţiuni de la Madrid
privind Îmbătrânirea. Abordarea participativă
de jos în sus” (UNDESA, 2006). Colectarea datelor de evaluare s-a realizat prin diverse metode: cercetare documentară, analiza datelor
statistice, observare directă în timpul vizite1

Hotărârea Guvernului nr. 406 din 02.06.2014 cu privire la
aprobarea Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici http: / / lex.justice.md / index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353338
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lor în teren, studii de caz, interviuri în grup și
semi-structurate și consultări în grup.
Prin intermediul prezentului Raport a fost evaluată eficacitatea, eficienţa, relevanţa, impactul, conducerea, managementul instituţional,
abordarea bazată pe drepturile omului și aspectele intersectoriale relevante ale implementării de către Republica Moldova a documentelor
de politică menţionate mai sus (începând cu
anul 2012), rezultatele obţinute, factorii care
au facilitat / limitat realizările, documentate
bunele practici și lecţiile învăţate și formulate
recomandări pentru elaborarea noului Plan de
acţiuni privind problema îmbătrânirii.
Raportul de evaluare relevă eforturile statului
în implementarea politicilor în domeniul
îmbătrânirii. În linii generale constatăm faptul
că Programul pentru integrarea problemelor
îmbătrânirii în politici și Planul de acţiuni
aferent sunt documente complexe, care au
înglobat atât componente strategice cât şi
praxiologice, demonstrând un răspuns destul
de ambiţios al statului la subiectul îmbătrânirii.
Informaţiile din Raport au fost structurate
în baza a 10 angajamente (conform MIPAA /
SRI). Reiterând faptul că Planul de acţiuni include 13 obiective generale, 29 obiective, 83
acţiuni, concluzionăm în baza datelor MMPSF, că au fost coordonate şi monitorizate implementarea a 64 de acţiuni în conformitate
cu Programul naţional strategic în domeniul
securităţii demografice, Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici
şi Planul de acţiuni pentru anii 2014–2016
privind susţinerea reintegrării cetăţenilor
reîntorşi de peste hotare (27 de acţiuni).
În acelaşi timp, dincolo de rezultatele ambiţioase preconizate este prematură estimarea
acestora, cel puţin pe motivul că toate aceste
documente de politici sunt încă în faza de im-
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plementare. Deși majoritatea acţiunilor sunt
relevante pentru situaţia socio-economică a
ţării și acestea sunt sensibile la problema îmbătrânirii – calcularea eficienţei și eficacităţii
rezultatelor finale este dificilă şi prematură. În
mare măsură aceasta se datorează faptului că
Planul de acţiuni al ProgramuluiNaţional pentrude Integrare a problemelor Îmbătrîânirii în
politici expiră la sfârșitul anului 2016, iar multe acţiuni încă urmează să fie realizate, dar și
din cauza absenţei indicatorilor de progres, dar
și a resurselor bugetare suficiente pentru o implementare calitativă a acţiunilor.
Evaluarea acţiunilor la Angajamentul I. Integrarea politicilor de îmbătrânire în toate ramurile de politici cu scopul de a armoniza societatea și economia cu schimbările demografice și
a crea o societate pentru toate vârstele demonstrează unele progrese, după cum urmează: în
Republica Moldova a fost elaborat un cadru legal-normativ comprehensiv care acoperă mai
multe aspecte ale îmbătrânirii, subiectul îmbătrânirii ocupând un loc tot mai sigur pe agenda
politică şi socio-economică a guvernării. A fost
fortificat mecanismul instituţional în domeniu
(Comisia Naţională pentru Populaţie și Dezvoltare), creată Platforma pentru îmbătrânire etc.
În acelaşi timp, printre problemele identificate
se numără: insuficienţă de mecanisme şi resurse de implementare a documentelor de politici
în domeniu; nivel scăzut de informare a reprezentanţilor APC, APL, prestatori de servicii, activişti ai OSC cu referire la existenţa unor astfel de documente; formularea sofisticată a unor
obiective şi acţiuni, care limitează înţelegerea
şi realizarea acestora; capacităţi reduse ale
organelor APL în cunoaşterea şi gestionarea
proceselor demografice; politizarea abordărilor
problemei îmbătrânirii etc.
Analiza Angajamentului II. Asigurarea integrării şi participării depline a persoanelor în
etate în societate relevă eforturi în vederea
integrării socio-economice a vârstnicilor prin
acordarea prestaţiilor sociale unor categorii,
indexarea anuală a pensiilor etc., orientate să
îmbunătăţească viaţa vârstnicilor. Menţionăm
organizarea diferitor activităţi (mese rotunde,
seminare, expoziţii etc.) cu caracter caritabil
(primordial) şi informativ-educativ, ce contri-

buie atât la coeziunea socială dar şi la promovarea imaginei pozitive a persoanelor în vârstă;
conturarea unei reţele de peste 300 de voluntari în etate etc.
Totodată, constatăm mai multe limitări: strategiile de dezvoltare comunitară nu includ expres acţiuni şi resurse adresate vârstnicilor;
vârstnicii rămân a fi una din cele mai vulnerabile categorii ale populaţiei, fiecare a patra
persoană fiind săracă; persistenţa cazurilor de
violenţă şi abuz asupra vârstnicilor; infrastructura slab dezvoltată, baza materială subdezvoltată a locurilor publice de agrement sunt
un impediment semnificativ în activitatea şi
mobilitatea vârstnicilor; persistenţa barierelor
care limitează participarea vârstnicilor în activitatea socială şi politică etc. Participarea în
viaţa socială este mai puţin activă, doar una
din zece persoane în vârstă implicându-se în
viaţa socială.
La evaluarea Angajamentului III. Promovarea
creşterii economice echitabile şi durabile ca
răspuns la îmbătrânirea populaţiei concluzionăm adoptarea mai multor documente strategice, care stipulează idea dezvoltării unei economii echitabile şi stabile. În pofida acţiunilor
întreprinse de Guvern de a stabiliza şi încuraja
dezvoltarea socio-economică a ţării, nivelul sărăciei şi nivelul inegalităţii în Republica Moldova au evoluat neuniform pe parcursul anilor. În contextul actual de dezvoltare al ţării
angajamentul menţionat sună prea ambiţios.
În pofida eforturilor statului, subiectul îmbătrânirii adesea se pierde printre multitudinea
de probleme socio-economice cu care se confruntă ţara.
Cu referire la Angajamentul IV. Ajustarea sistemelor de protecţie socială ca răspuns la schimbările demografice şi consecinţele lor de ordin
social şi economic constatăm modificarea în
ultimii ani a legislaţiei cu privire la asigurarea
cu pensii, măsurile în vederea îmbunătăţirii
segmentului protecţiei sociale din Republica
Moldova prin dezvoltarea mai multor tipuri
de servicii sociale, ajustarea mecanismului de
acordare a ajutorului social / APRA familiilor
compuse doar din persoane în etate sau care au
în componenţa sa persoane în etate; în proces
continuu are loc crearea şi dezvoltarea serviCuprins
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ciilor sociale comunitare alternative serviciilor
sociale rezidenţiale. La fel, menţionăm şi eforturile MMPSF în reforma sistemului de pensionare, prin consultările publice cu beneficiarii
şi partenerii, subiectul urmând a fi discutat în
continuare din cauza viziunilor dispersate.
Dincolo de multitudinea acţiunilor de asistenţă socială realizate, au fost identificate următoarele probleme: posibilităţi limitate de accesare a acestor servicii de către o bună parte
de vârstnici; insuficienţă / capacităţi reduse de
personal / surmenajul acestora în sistemul de
asistenţă socială, fapt ce afectează calitatea lucrului; număr limitat de servicii sociale la nivel
comunitar adresate vârstnicilor care au nevoie
de îngrijire şi suport zilnic; numărul insuficient
al persoanelor care pot fi angajate în calitate
de îngrijitori la domiciliu etc. Insuficienţa mecanismelor de finanţare a serviciilor sociale comunitare (în contextul descentralizării resurselor), nedefinitivarea sistemului de acreditare
a serviciilor sociale afectează drepturile vârstnicilor la protecţie socială.
Analiza Angajamentului V. A oferi posibilitate pieţelor muncii să răspundă la consecinţele
economice şi sociale ale îmbătrânirii populaţiei
denotă eforturile statutului în domeniul dezvoltării pieţii locurilor de muncă. Constatăm
existenţa unui cadru legal-normativ comprehensiv care stipulează prevederi de combatere expres a oricăror situaţii de discriminare
pe criterii de sex şi vârstă, ş.a. Pensionarii au
prioritate în executarea lucrărilor publice; la
fel aceştia sunt înregistraţi în baza de date la
nivel naţional, fără a avea statut de șomer. La
moment MMPSF este în proces de revizuire a
legislaţiei în domeniul ocupării forţei de muncă, conceptualizării posibilităţilor de stimulare a angajatorilor întru angajarea în câmpul
muncii a persoanelor în vârstă.
Totodată, în contextul situaţiei socio-economice precare din ţară obiectivul de asigurare a accesului mai larg a persoanelor în vârstă la piaţa
forţei de muncă, rămâne greu realizabil. Republica Moldova prezintă restanţe semnificative
la domeniul IÎA – ocupaţia în câmpul muncii,
înregistrând cea mai mică rată de ocupare pentru populaţia de vârstă pre-pensionară 55–59 /
60–64 ani (49% și respectiv 27,6%), media ţăriCuprins

lor UE fiind de 62,2% și respectiv 31,5%. Lipsa
interesului din partea agenţilor economici de a
angaja vârstnici, lipsa programelor de dezvoltare a antreprenoriatului adresate vârstnicilor,
persistenţa stereotipurilor despre productivitatea scăzută a vârstnicilor, sunt obstacole
semnificative în crearea oportunităţilor pentru
muncă decentă a vârstnicilor.
Angajamentul VI. Promovarea învăţării pe termen lung şi adaptarea sistemului educaţional
pentru a preîntâmpina schimbarea condiţiilor
economice, sociale şi demografice se caracterizează prin elaborarea de către Ministerul Educaţiei a unor documente adresate educaţiei
adulţilor în contextul standardelor europene,
politici și strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificările și
formarea profesională a adulţilor. La fel, menţionăm organizarea de către Ministerul Educaţiei, Institutul Ştiinţe ale Educaţiei şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, a USM, UTM ş.a.
a stagiilor de formare profesională continuă a
cadrelor didactice şi manageriale etc.
Constatând eforturile statului în educaţia
adulţilor, concluzionăm necesitatea delimitărilor clare dintre „educaţia adulţilor” şi “educaţia
persoanelor în etate”, dat fiind faptul că documentele oficiale cuprind în realitate persoanele
până la vârsta de pensionare. Conform Indicelui de îmbătrânire activă în Republica Moldova
(2016): Indicatorul învăţarea continuă pentru
persoanele de 55- 74 ani, înregistrează doar
0,3% fiind implicaţi în astfel de activitate – o
valoare total nesemnificativă la nivel naţional,
dar şi comparativ cu ţările UE, unde în medie
5% dintre persoanele în vârstă desfășoară activităţi de învăţare continue.
Analiza Angajamentului VII. Asigurarea calităţii vieţii la toate vârstele şi menţinerea traiului
independent, inclusiv sănătatea şi bunăstarea
relevă unele eforturi ale structurilor abilitate
în domeniul economiei, protecţiei sociale, sănătăţii ş.a. de a îmbunătăţi calitatea vieţii şi
sănătatea vârstnicilor. În mod special menţionăm acţiunile în domeniul sănătăţii, care rezidă nu numai în elaborarea actelor normative
dar şi dezvoltarea serviciilor paliative şi geriatrice, aprobarea mecanismului de includere a
medicamentelor pentru compensare din fon-
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durile asigurării obligatorii de asistenţă medicală; majorarea ratei de compensare a unor
medicamente generice, de prima linie; fortificarea capacităţilor specialiştilor de lucru cu
vârstnicii etc.
În acelaşi timp, datele demonstrează probleme
semnificative la capitolul abordat: peste 50%
dintre respondenţii de 60+ declară că venitul
lor nu le acoperă strictul necesar, vârstnicii din
localităţile rurale fiind mai dezavantajaţi comparativ cu cei din localităţile urbane. În pofida
eforturilor statului, auto-evaluarea vârstnicilor
cu privire la nivelul de trai sau sănătate denotă
o percepţie de ”rău” și ”foarte rău” (fiecare al
patrulea respondent). Calitatea joasă percepută a vieţii este determinată de discrepanţa dintre salariul mediu și pensia medie, raportul de
înlocuire a salariilor constituind 27%. Printre
necesităţile identificate se înscriu: insuficienţa
de bani, acces limitat la medicamente şi servicii medicale (1 din 10 nu au beneficiat deloc de
servicii medicale atunci când au avut nevoie)
etc.
La Angajamentul VIII. Integrarea aspectelor
de gen în politicile de îmbătrânire constatăm
incorporarea dimensiunii de gen în toate documentele de politici de îmbătrânire. Menţionând existenţa unui cadru legal-normativ
comprehensiv în domeniul egalităţii de gen, a
mecanismului instituţional în domeniu, a unui
set de indicatori sensibili la gen, constatăm lacune în implementarea acestora. În Republica
Moldova, IÎA estimat pentru femei (25,7 puncte) este mai mic decât cel al bărbaţilor (29,2
puncte), discrepanţa de gen fiind evidentă la
toate domeniile. Femeile depăşesc cota bărbaţilor pensionari; fiecare al doilea pensionar cu
dizabilitate este femeie; în medie, pensia bărbaţilor acoperă valoarea minimului de existenţă pentru pensionari în proporţie de 90%, iar
în cazul femeilor – 75% etc. Persistenţa stereotipurilor patriarhale şi a cazurilor de discriminare în câmpul muncii, a cazurilor de violenţă
în familie limitează oportunităţile femeilor în
viaţa personală, profesională, socială. Întrucât
femeile au speranţa de viaţă mai mare și predomină în grupurile de vârstă înaintate, posibilităţile de îmbătrânire activă a acestora sunt
mult mai reduse, ceea ce contribuie la punctajul mai mare al IÎA pentru bărbaţi.

Evaluarea Angajamentului IX: Sprijinul familiilor care oferă îngrijire persoanelor în vârstă
şi promovarea solidarităţii inter-generaţii şi intra-generaţii printre membrii săi demonstrează
existenţa cadrului legal-normativ amplu, care
prevede drepturi şi responsabilităţi egale în relaţiile familiale pentru toate persoanele căsătorite, principiului de manifestare a grijii pentru
întreţinerea, educaţia şi apărarea drepturilor şi
intereselor membrilor minori şi ale celor inapţi de muncă ai familiei. Structurile de stat în
parteneriat cu OSC, mediul academic au realizat multiple activităţi de adaptare a politicilor
familiale la schimbările demografice şi sporirii gradului de conştientizare a rolului familiei în societate (cercetări știinţifice, Festivalul
„Familia”, conferinţe ştiinţifico-practice, mese
rotunde etc.). La fel, menţionăm promovarea
cursului opţional “Educaţia pentru drepturile
omului” (2015), drept instrumente de promovare / dezvoltare ale solidarităţii inter-generaţii şi intra-generaţii. Totodată, percepţia persoanelor vârstnice de către persoanele tinere
și adulte este controversată. Vârstnicii se confruntă cu izolarea socială, în special în zonele
rurale; cu violenţa şi abuzurile din partea unor
membri ai familiei / îngrijitori. Constatăm diferenţe intergeneraţionale de valori şi interese /
priorităţi; promovarea insuficientă a practicilor
bune în domeniu etc. Practicile discriminatorii
se datorează şi lipsei de informare a vârstnicilor asupra propriilor drepturi și a obligaţiilor
legale ale copiilor faţă de părinţi.
Prin realizarea Angajamentului X. Cooperarea regională – promovarea și implementarea
strategiei regionale prin cooperarea regională
Republica Moldova confirmă voinţa politică a
Guvernului de raliere la standardele internaţionale în domeniu. Acţiunile planificate pe parcursul anilor de raportare confirmă poziţia de a
contribui la dezvoltarea colaborării regionale și
implementarea MIPAA / SRI. Elaborarea documentelor de politici naţionale în domeniul îmbătrânirii şi a structurii instituţionale confirmă
acest lucru. În acelaşi timp, în evaluarea acţiunilor constatăm dificultăţi, din cauza că planurile elaborate nu au fixaţi indicatori de progres
și de rezultat, lipsesc resursele necesare. Este
necesară fortificarea capacităţilor specialiştilor abilitaţi în domeniu. Dat fiind că Republica
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Moldova și-a asumat toate angajamentele este
nevoie ca acţiunile care vin ca suport pentru
onorarea acestora să fie revizuite în termeni de
eficacitate și impact.
În contextul celor menţionate mai sus, concluzionăm că obiectivele şi activităţile stipulate
în Programul pentru integrarea problemelor
îmbătrânirii în politici şi a Planului de acţiuni
aferent (2014–2016) au fost realizate parţial
(având ca repere indicatori cantitativi), rămânând o serie de restanţe critice unde trebuie
intensificate eforturile de politici şi alocate mai
multe resurse. Practic, la toate angajamentele
de referinţă au fost semnalizate şi progrese şi
probleme ce urmează a fi soluţionate.
Analiza acţiunilor realizate a permis identificarea unor practici bune, printre care menţionăm:
activitatea Platformei pentru îmbătrânire; activitatea Clubului seniorilor (satul Chişcăreni,
raionul Sîngerei); dialogul constructiv dintre
organizaţia femeilor în etate cu APL din Satul
Nou (raionul Cimișlia) şi Carabetovca (raionul
Basarabeasca), abordând împreună problemele
de referinţă; proiectul ”Dezvoltarea serviciilor
de îngrijire la domiciliu în partea de nord a
Moldovei 2013–2015” (MMPSF, Asociaţia Obștească Homecare și Caritas Republica Cehă);
activitatea Centrelor comunitare în satul Tudora (raionul Ştefan Vodă), satul Văleni (raionul Cahul), satul Rubleniţa (raionul Soroca);
activitatea organizaţiei DVV International în
Moldova în educaţia adulţilor; proiectul „Tăcerea nu e o soluţie: Abuzul asupra vârstnicilor în
Republica Moldova” (HelpAge, Gender-Centru,
cu suportul IEDDO / EIDHR) ş.a.
RECOMANDĂRI. Rezultatele evaluării sugerează necesitatea unor recomandări care să
asigure o mai bună incorporare a problemei
îmbătrânirii în toate politicile şi acţiunile strategice sectoriale.
Reamintind faptul că Republica Moldova și-a
asumat angajamente internaţionale şi naţionale de promovare a îmbătrânirii active, recomandăm revizuirea acestora în termeni de
eficacitate și impact. Fixarea unor ţinte clare
(indicatori de progres și performanţă în baza
unor date de referinţă) va permite re-analizarea acţiunilor propuse în Programul pentru
integrarea problemelor îmbătrânirii în politici.
Cuprins

Totodată, în contextul cadrului de politici existent în domeniu, accentul trebuie pus pe implementarea acestuia.
Pentru a asigura un impact vizibil al implementării, este nevoie ca abordarea problemei
îmbătrânirii să aibă loc în toate instituţiile
executive și în Parlament. Este primordial ca
impactul politicilor asupra îmbătrânirii să fie
introdus în Analiza Impactului de reglementare
sau în orice tip de analiză a politicilor publice,
înainte ca acestea să fie aprobate.
Fortificarea structurii instituţionale, prin consolidarea reţelei de persoane responsabile cu
problema îmbătrânirii ar permite construcţia
unui schelet instituţional de suport pentru implementarea planului curent și elaborarea celui următor. Este nevoie ca persoanele responsabile să fie instruite, iar ele, la rândul lor, să
instruiască funcţionarii din instituţia din care
vin. Astfel, va fi diminuat riscul pierderii capitalului uman și informaţional, în momentul în
care cineva din persoanele responsabile pleacă
din sistem.
Remarcând importanţa abordării inter-sectoriale a problemelor îmbătrânirii, menţionăm
că acest raport este adresat: factorilor de decizie care elaborează şi implementează politici
în domeniul îmbătrânirii, dar şi celor responsabili, în mare parte, de integrarea problemei
îmbătrânirii în alte domenii; specialiştilor şi
experţilor din domeniul de referinţă; populaţiei
în ansamblu pentru a se informa despre modalităţile de soluţionare a problemelor legate de
îmbătrânire etc. Recomandările propuse pot fi
luate în consideraţie la elaborarea noului Program pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici și Planului de acţiuni aferent şi
altor documente relevante.
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INTRODUCERE
În anul 2002 Republica Moldova a semnat
Strategia Regională pentru Implementarea
Planului Internaţional de Acţiuni de la Madrid
privind Îmbătrânirea (MIPAA) în cadrul Conferinţei de la Berlin, iar în anul 2012 a semnat
de rând cu multe state Declaraţia de la Viena
“Asigurarea unei societăţi pentru toate vârstele: Promovarea calităţii vieţii şi a îmbătrânirii
active”, astfel reiterând angajamentul de a implementa MIPAA / SRI.

CELE 4 SCOPURI ALE DECLARAŢIEI
DE LA VIENA
1.

Prelungirea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
active a persoanelor vârstnice este asigurată

2.

Participarea, non-discriminarea și incluziunea socială a persoanelor vârstnice este promovată

3.

Demnitatea, sănătatea și independenţa vârstnicilor este promovată și protejată

4.

Solidaritatea intergeneraţională este menţinută și îmbunătăţită

Conform standardelor internaţionale, toate
politicile trebuie să ţină seama de schimbările
care au loc în situaţia unei persoane pe tot parcursul vieţii. Acestea ar trebui să fie proiectate
pentru a facilita participarea la dezvoltarea societăţii și a contracara excluziunea socială ca
urmare a capacităţii funcţionale scăzute din
cauza unor factori legaţi de îmbătrânire și dizabilitate2.
În vederea implementării acestor prevederi,
în contextul angajamentelor internaţionale,
Republica Moldova a adoptat un pachet de
politici adresate problemelor îmbătrânirii. În
corespundere cu normele internaţionale şi naţionale, monitorizarea şi evaluarea politicilor
2

Regional Implementation Strategy For The Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002

reprezintă componente / instrumente importante de eficientizare a acestora.
Prezentul Raport are drept scop efectuarea
celei de-a treia revizuiri a ciclului de evaluare privind aplicarea de către Republica
Moldova a Planului Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea și
a Strategiei Regionale pentru Implementarea acestuia (MIPAA / SRI) 2012–2017.
Acesta include Programul pentru integrarea
problemelor îmbătrânirii în politici și Planul de
acţiuni al acestuia privind implementarea Ghidului de parcurs pentru integrarea problemelor
îmbătrânirii în politici (2014–2016), adoptat
de Guvernul Republicii Moldova.
Raportul evaluează eficacitatea, eficienţa, relevanţa, impactul, conducerea, managementul
instituţional, abordarea bazată pe drepturile
omului și aspectele intersectoriale relevante
ale implementării de către Republica Moldova
a documentelor de politici menţionate mai sus,
rezultatele obţinute, factorii care au facilitat
/ împiedicat realizările, documentează bunele
practici și lecţiile învăţate și oferă recomandări
pentru elaborarea noului Plan de acţiuni privind problema îmbătrânirii.
Obiectivele specifice ale evaluării:


Evaluarea gradului în care au fost realizate obiectivele și rezultatele MIPAA /
Ghidului de parcurs pentru integrarea
problemelor îmbătrânirii în politici și
un raport privind situaţia indicatorilor.



Evaluarea relevanţei, eficacităţii, eficienţei, impactului, durabilităţii conducerii, managementului instituţional,
abordării bazate pe drepturile omului
și aspectelor intersectoriale relevante
ale implementării de către Republica
Moldova a MIPAA / SRI 2012–2017, a
Ghidului de parcurs pentru integrarea
problemelor îmbătrânirii în politici și
Cuprins
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Planului de acţiuni al acestuia.






Analiza și descrierea gradului în care
s-a asigurat responsabilitatea naţională, inclusiv alocările financiare interne
pentru implementarea documentelor
de politică privind problema îmbătrânirii.
Descrierea bunelor practici și prezentarea factorilor care au facilitat și / sau
au împiedicat atingerea rezultatelor,
detalierea lecţiilor învăţate;
Prezentarea recomandărilor specifice
pentru fiecare obiectiv care va fi inclus
în următorul Plan de acţiuni privind
problema îmbătrânirii.

Evaluarea ia în considerare principalele rezultate obţinute începând cu anul 2012 și prezintă, în măsura posibilului, implicaţiile acestor
rezultate pentru persoanele în etate și întreaga
populaţie. Evaluarea se bazează pe abordarea
drepturilor omului și egalităţii de gen, asigurând faptul că rezultatele obţinute sunt bazate
pe dovezi, iar recomandările propuse sunt specifice și orientate spre rezultat.

Metodologia evaluării
Întregul proces și metodologia evaluării se bazează pe ”Ghidul pentru revizuirea și evaluarea
Planului Internaţional de Acţiuni de la Madrid
privind Îmbătrânirea. Abordarea participativă
de jos în sus” (UNDESA, 2006) (Anexa 3). Echipa de evaluare a luat în considerare contribuţia
tuturor partenerilor la implementarea MIPAA /
SRI şi a Ghidului de parcurs pentru integrarea
problemelor îmbătrânirii în politici şi Planului
de acţiuni al acestuia.
Colectarea datelor de evaluare s-a realizat prin
diverse metode: cercetare documentară, analiza datelor statistice, observare directă în timpul vizitelor în teren, studii de caz, interviuri în
grup și semi-structurate și consultări în grup.
Pentru evaluare a fost utilizată atât o abordare
cantitativă, cât și o abordare calitativă:
Informaţiile cantitative au fost obţinute
din studii privind problema îmbătrânirii, atât
Cuprins

transversale (evaluând impactul politicilor în
mai multe sectoare: protecţie socială, sănătate,
educaţie și altele), cât și longitudinale (perioada 2012–2015).
Informaţiile calitative au fost obţinute
printr-o abordare participativă de jos în
sus sau alte date calitative disponibile în
urma cercetărilor recente (lista anexată /
Anexa 1).
Procesul de evaluare a asigurat interacţiunea
diverselor părţi interesate (ministere, autorităţi locale, ONG-uri, sectorul privat, parteneri
sociali, organizaţii care reprezintă interesele
persoanelor în etate și mai tinere) pentru a
evalua relaţiile dintre generaţii.

Evaluarea a cuprins:
1) examinarea rapoartelor anuale privind
implementarea Ghidului de parcurs pentru
integrarea problemelor îmbătrânirii în
politici şi Planul de acţiuni al acestuia,
prezentate Guvernului, a rapoartelor și
studiilor elaborate de partenerii de dezvoltare,
altor politici și publicaţii relevante (lista
documentelor supuse examinării se găsește
în Anexa 2);
2) intervievarea părţilor interesate relevante,
la nivel naţional și local. Aceste părţi interesate au inclus reprezentanţi ai Guvernului, organizaţiilor societăţii civile, sectorului privat, agenţiilor ONU, sindicatelor,
altor organizaţii multilaterale, donatorilor
bilaterali și, cel mai important, ai beneficiarilor politicilor;
3) facilitarea consultărilor publice locale în
zonele de nord (Bălţi), sud (Cahul) și centru
(Chișinău) ale ţării cu părţile interesate și
cu beneficiarii, pentru a stabili performanţa implementării activităţilor și a primi
recomandări pentru următorul Plan de Acţiune privind Îmbătrânirea Activă.

Pentru a efectua această evaluare au fost utilizate surse de date primare și secundare. Datele primare au fost colectate de la respondenţii
care au participat la interviuri semi-structura-
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te și / sau interviuri în grup, dar și în cadrul
consultărilor publice.
Sursele secundare includ documente, cum ar
fi Planul de acţiuni, studii, rapoarte aferente,
documente de program / proiect, inclusiv
documentele de monitorizare / evaluare
elaborate de MMPSF, ONG-uri și alţi parteneri
de implementare. Principalele surse de date
sunt rapoartele anuale privind implementarea
de către Republica Moldova a MIPAA / SRI
2012–2017, Ghidului de parcurs pentru
integrarea problemelor îmbătrânirii în politici
și Planului de acţiuni al acestuia etc.
Pe baza unui ghid de interviu (anexa 3), au
fost realizate interviuri semi-structurate
la principalele instituţii selectate, inclusiv
Parlamentul R. Moldova, Ministerul Muncii,
Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Sănătăţii şi alte ministere
relevante, conform documentelor de politici,
ONG-uri care activează în domeniul îmbătrânirii populaţiei și alte părţi interesate; interviul s-a concentrat pe evaluarea mecanismelor instituţionale și administrative și modul
cum acestea răspund la necesităţile persoanelor în etate.
Au fost realizate vizite în teren la 2 centre satul Rubleniţa (Soroca) şi satul Văleni (raionul Cahul), care activează în domeniu și la
reprezentanţi ai administraţiei publice locale,
pentru a afla opiniile detaliate ale părţilor interesate la nivel naţional / local, inclusiv studii
de caz / bune practici și lecţii învăţate. Vizitele
în teren au evaluat în primul rând eficacitatea
și eficienţa MIPAA / SRI, Ghidului de parcurs
pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în
politici și Planului de acţiuni al acestuia.
Au fost efectuate interviuri în grup cu beneficiarii (persoanele în etate), specialişti în domeniul îmbătrânirii și alte părţi relevante.
O examinare a rezultatelor obţinute din
abordarea drepturilor omului și aspectelor
intersectoriale relevante a fost efectuată
pentru a afla în ce măsură implementarea
documentelor a contribuit la promovarea
drepturilor persoanelor în etate și a asigurat
nediscriminarea și egalitatea.

A fost cerută părerea altor omologi relevanţi, pentru a face modificările și îmbunătăţirile necesare în raport. Un Grup consultativ
internaţional pentru populaţie și dezvoltare a
oferit reacţii și contribuţii la Raportul de evaluare privind implementarea MIPAA / SRI,
Programului pentru integrarea problemelor
îmbătrânirii în politici și a Planului de acţiuni
al Guvernului privind implementarea Ghidului
de parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici (2014–2016). Proiectul de
raport a fost prezentat acestui Grup în perioada 21–22 aprilie 2016.
Evaluarea a fost realizată printr-o abordare
participativă de jos în sus, în concordanţă cu
Ghidul UNDESA.3
Astfel, evaluatorii au utilizat etapele principale în identificarea părţilor interesate și adaptarea metodelor utilizate în perioada evaluării.
Informaţiile colectate în timpul interviurilor
de grup și vizitelor în teren au fost sintetizate
în seturi de recomandări, care sunt transmise
persoanelor în etate și altor părţi interesate.
Prin urmare, abordarea de jos în sus a fost utilizată atât ”tehnic”, cât și ”metodologic”.
Așa cum prevede Ghidul UNDESA, au fost utilizate pe larg metode participative calitative:
interviuri semi-structurate, interviuri în grup,
vizite în teren, studii de caz etc., astfel încât
evaluarea să fie bazată pe o cercetare participativă aprofundată. Prin urmare, au fost organizate 3 consultări publice locale în nordul,
sudul și centrul Republicii Moldova, fiind facilitate de echipa de evaluare, MMPSF şi echipa
HelpAge. La consultări au paraticipat 78 de
persoane; au fost organizate 2 interviuri în grup
cu beneficiarii politicii în domeniul îmbătrânii
populaţiei, au avut loc interviuri aprofundate
(anexa 3) cu peste 30 reprezentanţi ai cu
organizaţiilore de implementare / parteneri,
cu scopul de a evalua MIPAA/SIRI, Ghidul
de parcurs pentru integrarea probleme-lor
îmbătrînirii în politici şi Planul de acţiuni
al acestuia, și pentru a obţine recomandări
privind noul Plan de acţiuni privind problema
îmbătrânirii.

3

http: / / www.monitoringris.org / documents / imp_glob /
Guidelines_draft_final_June.pdf
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Evaluatorii au efectuat triangulaţia și consolidarea datelor obţinute din procesele metodologice prezentate în cadrul metodologiei de
evaluare. De asemenea, au fost aliniate recomandările, obiectivele / rezultatele Ghidului
de parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici la întrebările specifice,
indicatorii de performanţă, sursele de date și
cerinţele de colectare a datelor pentru a facilita o evaluare adecvată. Matricea analizei triangulare este anexată (anexa 4).
Procesul de evaluare și rapoartele au fost supravegheate de către echipa de coordonare.
În același timp, Grupul de referinţă pentru
evaluare a examinat și a aprobat rezultatele.
Grupul consultativ internaţional pentru populaţie și dezvoltare a oferit ândrumări și sfaturi
referitoare la politicile din domeniul îmbătrânirii populaţiei și consecinţele economice și
sociale ale acestora, pe baza experienţelor și
practicilor internaţionale. Grupul consultativ
internaţional pentru populaţie și dezvoltare a
colaborat cu Comisia Naţională pentru Populaţie și Dezvoltare. . Raportul de evaluare a fost
prezentat în cadrul şedinţei Comisiei Naţionale
pentru Populaţie și Dezvoltare.
Limitări. Raportul de evaluare nu include
informaţiile și rezultatele obţinute în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, din
cauza lipsei de date referitoare la activităţile
din domeniul îmbătrânirii populaţiei, accesul
limitat al Echipei de evaluare în această regiune a ţării.
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Una din provocări este legată de faptul că, în
Planul de acţiuni, după cum este menţionat,
resursele planificate se află în limitele mijloacelor financiare stabilite. Formula este vagă și
dificilă pentru a estima corelaţia dintre resursele planificate și cele alocate în domeniul îmbătrânirii populaţiei. Din acest motiv, alocările
financiare interne nu au putut fi analizate în
baza planurilor de cheltuieli sectoriale, elaborate și aprobate de către toate instituţiile naţionale. Totodată, din cauze lipsei de date, evaluarea resurselor locale planificate și cheltuite
pentru angajamente specifice a fost dificilă.
În acelaşi timp, atestăm competenţe subdezvoltate ale specialiştilor, în special ai celor de
nivelul APL în monitorizarea / evaluarea impactului politicilor sectoriale cu referire la subiectul îmbătrânirii. Majoritatea rapoartelor
specialiştilor, fiind focusate pe aspecte formale,
cantitative, descriptive, nu au putut oferi analiza impactului calitativ al politicilor, limitând
evaluarea relevantă a acestora.
De asemenea, evaluarea impactului și a relevanţei este dificil de cuantificat, pentru că planurile naţionale nu conţin indicatori de monitorizare și indicatori finali de rezultat sau ţinte,
care ar permite o evaluare exactă a acestor dimensiuni (anexa 10).
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Ghidului de parcurs pentru integrarea problemelor
îmbătrânirii în politici (2014–2016), aprobat prin
Hotărârea Guvernului
nr. 406, 02.06.2014

Republica Moldova se confruntă cu un proces
de îmbătrânire evident, rezultat din mai multe
cauze: sporul natural negativ și migraţia masivă a populaţiei fiind doar unele dintre ele. Conform datelor Biroului Naţional de Statistică4
la 1 ianuarie 2016, numărul populaţiei stabile este de 3553,1 milioane, fiind în continuă scădere în comparaţie cu anii 2012–2014
(figura 1). În anul 2015 în ţară erau 1,710 milioane bărbaţi și 1,844.9 femei. Dintre aceștia,
42,4% sunt în mediul urban și 57,6% în mediul
rural. Doar în anul 2015 numărul populaţiei a
scăzut cu 2103 de persoane. Ponderea popula4

În anexă sunt incluse date statistice în dinamică, oferind un
tablou amplu al situaţiei (din perspectivă cantitativă).

ţiei în vârstă este în creștere, în special la vârstele cuprinse între 55 și 69 de ani în 2015 cu
25 664 persoane. Structura pe vârste a populaţiei poartă amprenta caracteristică unui proces
de îmbătrânire demografică, datorat în principal scăderii natalităţii din ultimii ani. Comparativ cu 1 ianuarie 2000, se remarcă reducerea
ponderii copiilor (de 0–14 ani) de la 23,8% la
16,0% (–297,9 mii persoane), şi creşterea ponderii celei vârstnice (de 65 ani şi peste), de la
9,4% la 10,3% (+26,0 mii persoane). (anexa 5)
Numărul născuţilor-vii în anul 2015 a fost de
38616, micșorându-se cu 6 persoane faţă de
anul 2014, în 2014 rata natalităţii constituind
10,9 născuţi-vii la 1000 locuitori. Nivelul natalităţii în localităţile rurale (12‰) este mai
înalt decât în localităţile urbane (9,3‰).
În anul 2015 au decedat 39906 persoane5, cu
412 persoane (1,0%) mai mult comparativ cu
anul precedent. Rata mortalităţii generale a
constituit 11,2 decedaţi la 1000 locuitori. Se
menţine decalajul între ratele mortalităţii generale pe medii: în mediul urban au fost înregistraţi 8,8 decedaţi la 1000 locuitori, în cel rural – 13,1. Diferenţa semnificativă între ratele
mortalităţii generale pe medii este rezultatul
unui proces mai accentuat de îmbătrânire demografică a populaţiei din mediul rural. Structura mortalităţii pe clase ale cauzelor de deces
practic nu s-a schimbat: analogic anilor anteriori, cele mai multe decese (57,7%) au drept cauză bolile aparatului circulator, urmate de tumori (15,3%), bolile aparatului digestiv (9,4%),
accidentele, intoxicaţiile şi traumele (6,9%),
bolile aparatului respirator (4,6%).
Mortalitatea masculină, specificată pe cauze
de deces, diferă de cea feminină. „Supramortalitatea masculină” a fost de 2,9 ori mai mare
în cazul – bolilor infecţioase şi parazitare de
5

http: / / www.statistica.md / newsview.php?l=ro&idc=168&id=5225
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3,9 ori – în cazul accidentelor, intoxicaţiilor şi
traumelor, de 2,6 ori – bolilor aparatului respirator şi de 1,5 ori – tumorilor. „Supramortalitatea feminină” s-a înregistrat numai în cazul
bolilor aparatului circulator de 11,6% .
Speranţa de viaţă la naştere în 2015 s-a schimbat nesemnificativ în comparaţie cu 2014 şi
constituie 71,6 ani. Femeile trăiesc mai mult
decât bărbaţii în medie cu 8 ani. Acest decalaj
se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii
premature a bărbaţilor. Datorită nivelului diferenţiat al mortalităţii, durata medie a vieţii
locuitorilor din mediul urban a fost mai mare
decât a celor din mediul rural, cu 4,2 ani.

Figura 1. Dinamica populaţei

Coeficientul îmbătrânirii populaţiei (numărul
persoanelor în vârstă de 60 ani şi peste la 100
locuitori)6 a constituit 16,7%, fiind în creștere
cu 0,5 puncte în comparaţie cu 2014 şi cu 1,4
comparativ cu 2012. Aproximativ 16,8% din
populaţia rurală a depăşit vârsta de 60 ani şi
peste, în totalul populaţiei feminine din mediul rural ponderea femeilor vârstnice fiind de
19,7%. Structura pe vârste a populaţiei poartă
amprenta caracteristică unui proces de îmbătrânire demografică, datorat în principal nivelului scăzut al natalităţii. Comparativ cu 1
ianuarie 2000, se remarcă reducerea ponderii
copiilor (de 0–14 ani) de la 23,8% la 16,0%
(–298,2 mii persoane), şi creşterea ponderii
populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste), de la
9,4% la 10,7% (+39,3 mii persoane).
În același timp, se atestă o creștere a sarcinii
6

http: / / www.statistica.md / newsview.php?l=ro&idc=168&id=5210&parent=0
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demografice de la 45,0 în 2012 la 47,5 în 2015.
Numărul pensionarilor a crescut de la 484,6 mii
în 2012 la 518,9 mii în 2015 (conform datelor
BNS). Rata totală de fertilitate pe parcursul
ultimilor zece ani este în scădere: 1,33 – 1,21
nașteri per femeie de diferite vârste.
Sporul migraţional este în descreștere conform
datelor oficiale. Pe parcursul anului trecut din
ţară au plecat pentru a se stabili cu domiciliul
permanent în străinătate 2236 persoane2. Numărul cetăţenilor Republicii Moldova, ce şi-au
ales noul domiciliu în Rusia a constituit 961
persoane, Ucraina – 312, SatulU.A.–287, Germania–253, Israel – 174. Majoritatea emigranţilor, atât femei, cât şi bărbaţi,
fac parte din grupele de vârstă 20–29 de ani şi 30–39 de
ani. În mare parte emigranţii,
indiferent de sex, au un nivel
de educaţie mediu, liceal. Emigranţii cu studii superioare
constituie 13,2% din total.
O parte a emigraţiei din ţară
este compensată de repatrierea
persoanelor originare din Republica Moldova şi imigraţie.
În anul 20153, permis de şedere (permanentă şi temporară)
au primit 4209 cetăţeni străini
şi 744 repatriaţi. După scopul sosirii aceştia se
caracterizează astfel: la studii – 19,4%, la muncă–28,5%, imigraţia de familie – 34,3 şi alte
cauze 17,8%.
Simultan, Studiul Nexus asupra gospodăriilor casnice, realizat în 2013, demonstrează că
38,6% din gospodăriile din Moldova au avut
una sau mai multe persoane care au practicat
migraţie internaţională și / sau mobilitate geografică (mobilitate internă) iar 29,4% din gospodării au avut unul, mai mulţi sau toţi membrii în migraţie internaţională, fie pe termen
lung sau sezonier. Pe termen lung sunt plecate
411 000 persoane sau 12,4% din populaţia totală, 370 000 sunt lucrători migranţi sau 11%
din totalul populaţiei, iar pe termen scurt sunt
plecaţi 109 000 persoane. Conform studiului
217 000 persoane sunt în mobilitate internă.
Intenţia de plecare pe termen lung este însă
exprimată de 56000 de persoane, iar intenţia
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de plecare pe termen scurt de alte 51.000 de
persoane.
În conformitate cu datele Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, acumulate
de la punctele de trecere a Frontierei de Stat,
controlate de autorităţile oficiale, la 01.01.2014
au lipsit din ţară pe o durată de la 1 an până la
2 ani 105,3 mii persoane (01.01.2013 – 100,7
mii, 01.01.2012 – 94,4 mii, 01.01.2011 – 91,9
mii). Numărul persoanelor, care nu au fost în
ţară de la 2 ani până la 3 ani la fel este în creştere fata de anul precedent, fiind de 57,3 mii
persoane ( 01.01.2013 – 55,6 mii, 01.01.2012
– 57,3 mii, 01.01.2011 – 66,2 mii), pe când numărul persoanelor care lipsesc mai mult de 3
ani s-a majorat, constituind 196,2 mii persoane (01.01.2013 – 179,1 mii, 01.01.2012 – 155,6
mii, 01.01.2011 – 126,3 mii).
Totodată, conform datelor preliminare ale Recensământului populaţiei din Republica Moldova, efectuat în anul 2014, numărul preliminar
al populaţiei Republicii Moldova (cu excepţia
raioanelor de Est şi mun. Bender) înregistrat
este de 2 913 281 locuitori. În mediul urban
au fost recenzate 995 227 persoane și 1 918
054 persoane în mediul rural. Astfel, se constată menţinerea preponderenţei populaţiei rurale a ţării, care este de 65,8% faţă de 34,2% în
mediul urban. Peste hotarele ţării sunt plecate
329 108 persoane. Vârsta medie a populaţiei în
anul 2015 este de 36,5 ani la bărbaţi în mediul
urban și 35,3 în mediul rural, și mai mare la
femeile din mediul urban (39,8) și de 38,6 în
mediul rural. Publicarea datelor finale ale recensământului poate modifica drastic situaţia
și demonstra, după cum vedem, un proces de
îmbătrânire și mai rapid.
Conform cercetării globale a calităţii vieţii persoanelor vârstnice pentru anul 20157
(Global AgeWatch Index), indicatorii principali
(asigurarea materială, starea de sănătate, educaţia și ocuparea, condiţiile de viaţă) plasează
Republica Moldova pe unul din ultimele locuri
în ratingul ţărilor europene (77), fiind în urma
Belorusiei și Rusiei (64 și 65), Ucrainei (73) și
României (41). În comparaţie cu anul 2014, Republica Moldova a fost plasată cu trei poziţii
7

http: / / www.helpage.org / global-agewatch /

mai jos, acumulând 35.1 puncte (maximum
100 puncte), ceea ce semnifică că această categorie de populaţie are o calitate joasă a vieţii8.
În același timp, Centrul de Cercetări Demografice9 a evaluat (2016) indicele de îmbătrânire
Activă și a constatat că Republica Moldova
acumulează 27,1 puncte, demonstrând că peste 70% din populaţia ţării de peste 55 de ani nu
are oportunităţi de a participa la economie și
societate. Dintre acestea, indicele de îmbătrânire activă pentru femei constituie 25,7 puncte,
iar pentru bărbaţi–29,2 puncte. Femeile sunt
dezavantajate și sunt mai vulnerabile material
și financiar. Studiul a demonstrat că Republica Moldova înregistrează cea mai mică rată de
ocupare pentru populaţia de vârstă pre-pensionară 55–59 (49%) și 60–64 de ani (27,6%).
Doar una din 10 persoane în vârstă participă la
viaţa socială și fiecare a doua persoană în vârstă este limitată în a avea un trai sănătos și în
siguranţă. Astfel, capacitatea și mediul favorabil pentru îmbătrânirea activă în Moldova este
foarte redusă, drept rezultat al speranţei de
viaţă mici, al nivelului scăzut de studii (51,1%
dintre persoanele de 55+ ani au cel mult studii
medii generale) și bunăstării mentale (62% se
simt bine în cadrul familiilor), dar și a abilităţilor de utilizare a tehnologiilor informaţionale
(2,9% dintre persoanele în vârstă) și a învăţării
pe parcursul întregii vieţi (0,3%).
Conform Ministerului Economiei din Republica
Moldova (Anexa 6. Indicatorii nivelului de trai),
pe parcursul anului 2015 și în primele 3 luni
ale anului 2016 economia Moldovei a fost influenţată de un şir de factori, precum: sancţiunile reciproce dintre Federaţia Rusă și Uniunea
Europeană, restricţiile impuse la importul de
vinuri și unele produse agricole din Moldova de
către autorităţile de resort din Federaţia Rusă
și recesiunea din această ţară, criza din Ucraina, problemele în sectorul bancar, diminuarea
volumului transferurilor băneşti ale persoanelor fizice din străinătate, seceta din vara anului 2015 etc. Ca rezultat, au scăzut volumele
producţiei de mărfuri și servicii, comerţului
exterior etc. Moneda naţională s-a depreciat
8

http: / / ccd.ucoz.com / _ld / 0 / 29_barometru_nr_2_.pdf

9

http: / / ccd.md / 20-principala-mod / 107-centrul-de-cercet-ri-demografice-lanseaz-indicele-de-mb-tr-nire-activ-n-republica-moldova
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esenţial și în consecinţă – a crescut inflaţia și
ratele dobânzilor la credite. În termeni reali,
s-au majorat veniturile și cheltuielile populaţiei, dar s-a micșorat salariul mediu lunar și
valoarea medie a pensiei lunare. Numărul șomerilor înregistraţi la oficiile forţei de muncă
s-a majorat. Salariul mediu lunar în termeni
reali a crescut. Totodată, valoarea medie reală
a pensiei lunare s-a micșorat, iar rata șomajului a crescut. Majorarea preţurilor de consum
a fost determinată, în general, de deprecierea
monedei naţionale, ceea ce a afectat preţurile la bunurile de import și tarifele la servicii
comunal-locative. Rata inflaţiei anuală a constituit 12,6%, depăşind nivelul ţintă a inflaţiei
stabilit de BNM (5% + / - 1,5%).
Stocul activelor valutare de rezervă ale
Băncii Naţionale a Moldovei la 30.09.2015 a
atins o valoare de 1769,4 mil. dolari, micșorându-se cu 18% comparativ cu nivelul înregistrat
la sfârşitul anului 2014 şi cu 33,3% faţă de
data similară a anului 2014. Conform estimărilor specialiștilor, soldul negativ al balanţei
comerciale se va majora de la 2100 mil. dolari
în anul 2016 până la 2250 mil. dolari în anul
2018. Economia naţională rămâne a fi puternic
dependentă de exterior, iar prognozele nu demonstrează o creștere, care ar putea redresa situaţia socio-economică din ţară. Toate acestea
duc la faptul că diferenţele în calitatea vieţii și
nivelul de trai al diferitor categorii de populaţie cresc. Populaţia aptă de muncă pleacă peste
hotarele ţării, iar migranţii plecaţi de mai mult
timp își reîntregesc familiile. Astfel, vârstnicii
rămân acasă fără îngrijire, piaţa forţei de muncă devine subdezvoltată, iar natalitatea scade.
În același timp crește rata de dependenţă.
Schimbările și instabilitatea politică din ultimii
ani, dar și criza sectorului bancar face ca Republica Moldova să devină o ţară cu un grad înalt
de instabilitate, iar autorităţile statului sunt la
un nivel jos de încredere din partea populaţiei.
În pofida faptului că Guvernul Republicii Moldova a adoptat un șir de acte importante în
acest domeniu, cum ar fi Ghidul de Parcurs pentru integrarea îmbătrânirii (2011)10, Programul
pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în
10 Anexa nr.1 la Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici, HG Nr. 406 din 02.06.2014
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politici (2014) şi Planul de acţiuni aferent11,
situaţia în domeniu poate fi caracterizată ca
una controversată. Dincolo de discursul public
îngrijorător dar optimist, constatăm că o bună
parte din acţiunile concrete planificate rămân
neimplementate sau parţial realizate.
O altă prioritate a actualei guvernări este de a
găsi o soluţie pentru diferendul transnistrean,
care îşi are rădăcinile în anii de după declaraţia
de independenţă a Republicii Moldova. Tergiversarea rezolvării conflictului transnistrean
împiedică elaborarea unor politici demografice
complexe aplicabile pe întreg teritoriul ţării.
Reducerea continuă a numărului populaţiei, procesele accelerate de îmbătrânire demografică,
nivelul înalt de migraţie etc. constituie provocări
majore pentru modernizarea economiei şi dezvoltarea ţării. Devine tot mai pronunţat aspectul
economic şi social al problemelor demografice,
este evidentă necesitatea abordării comprehensive şi durabile în strategiile naţionale de dezvoltare a problemelor ce ţin de gestionarea resurselor umane disponibile. În acest sens, obiectivul
de guvernare prevede realizarea conexiunii între
starea de securitate demografică cu cea economică şi socială în scopul dezvoltării.
Menţionăm că fenomenul îmbătrânirii demografice reprezintă o problemă extrem de
dificilă din cauza multiplelor implicaţii de ordin economic, social, medical și financiar, necesitând abordare complexă. Conform proiecţiilor
demografice internaţionale şi ale specialiştilor
naţionali, tot ce înseamnă creştere economică,
Produsul Intern Brut, investiţii, piaţa muncii,
impozite, prosperitatea fiecărui cetăţean, consum, pensii, structura familiei, urmează a fi
marcat de dezechilibrul sporului natural reflectat în dimensiunile crescânde ale populaţiei vârstnice12.

11 Aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 406 din 02.06.2014
http: / / lex.justice.md / index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353338
12 http: / / lex.justice.md / index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353338
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ANALIZA REALIZĂRII ACŢIUNILOR NAŢIONALE
PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI Internaţional
de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea
Analiza acţiunilor realizate în Republica Moldova în vederea implementării Planului de la Madrid / SRI
a fost structurată pe angajamentele stipulate în documente menţionate.

Angajamentul

I

Integrarea politicilor
de îmbătrânire în
toate ramurile de
politici cu scopul de a
armoniza societatea şi
economia cu schimbările
demografice şi a crea o
societate
pentru toate vârstele

Photo credit: UNFPA Moldova

În perioada de raportare (2012–2016) problema îmbătrânirii a fost expres prioritizată în unele documente strategice de dezvoltare ale ţării, după cum urmează:
•

Ghidul de Parcurs pentru integrarea îmbătrânirii în politici prin implementarea angajamentelor Planului Internaţional de Acţiuni privind Îmbătrânirea, adoptat la
Madrid în 2002, a Strategiei Regionale pentru Implementarea Planului (2012)13,

•

Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici (2014) şi Planul de acţiuni privind implementarea Ghidului de parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici 14.

13 http: / / lex.justice.md / index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353338
14 Aprobate prin Hotărârea Guvernului Nr. 406 din 02.06.2014 http: / / lex.justice.md / index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353338
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Menţionăm că elaborarea Ghidului de Parcurs pentru integrarea îmbătrânirii în politici15 a fost realizată prin implicarea directă a specialiştilor UNECE şi contribuţia activă a diferitor actori din sectorul
de stat și asociativ (OSC), APL, organizaţii internaţionale, persoane în etate. Documentul a fost plasat
pe pagina web UNCECE16. În același timp, aprobarea documentului în Moldova a fost tergiversată
(argumentată prin formatul diferit). În final, Ghidul de Parcurs a fost aprobat doar în anul 2014
în calitate de anexa 1 al Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici. Aceste
inconvenienţe au indus unele perturbări în înţelegerea și interpretarea documentelor (atât în plan
conceptual cât și praxiologic).
Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici (2014) a fost aprobat în temeiul
Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”
2013–2014, a angajamentelor Republicii Moldova de implementare a MIPAA. Planul de acţiuni aferent
au fost elaborat în vederea implementării Ghidului de parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici. În acest mod a fost asigurată conexiunea conceptuală a documentelor naţionale cu
MIPAA / SRI. Documentul prezintă interes strategic dat fiind şi faptul că înglobează informaţii cu referire la contextul naţional al îmbătrânirii demografice şi prognoza demografică a ţării (2012–2050).
Un compartiment aparte este dedicat Problemelor evidenţiate în baza evaluării populaţiei de 50 de
ani şi peste pentru politicile de viitor17. Prin analiza SWOT sunt identificate punctele forte, punctele
vulnerabile, oportunităţi, ameninţări în domeniu.
Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici este destinat adaptării la inevitabilitatea îmbătrâniri continue a populaţiei, iar scopul de bază constă în determinarea obiectivelor
privind asigurarea unei societăţi pentru toate vârstele şi prioritizează promovarea calităţii vieţii şi a
îmbătrânirii active. Principiile directoare ale programului au fost indicate în felul următor:
•

Integrarea.    

•

Abordarea participativă.

•

Persoanele în vârstă trebuie să fie incluse în mod explicit în procesele decizionale privind problemele care îi vizează.

•

Perspectiva de-o viaţă.

Programul include Finanţarea implementării obiectivelor Programului, Rezultate preconizate, Monitorizarea şi evaluarea implementării politicilor, Acţiuni prioritare.
Rezultatele preconizate ale Programului urmăresc o abordare succesivă a îmbătrânirii, așa cum este
conceptualizată în MIPAA / SRI, având în consecinţă, evidenţierea mai explicită a necesităţilor, drepturilor şi contribuţiilor persoanelor în etate în educaţie, în angajamentul lor economic şi social, sănătate
şi toate celelalte domenii de politică, fiind redistribuite în mod treptat şi adecvat toate resursele18.
Conform Programului, implementarea reușită a acţiunilor prevăzute se va resimţi în prelungirea perioadei activităţii economice a vârstnicilor, în consecinţă creșterii speranţei de viaţă etc., asigurarea eficacităţii serviciilor medicale (depistarea timpurie a maladiilor şi acordarea asistenţei pentru
menţinerea sănătăţii vârstnicilor şi a capacităţii lor la un trai autonom etc.), asigurarea veniturilor
decente prin sistemele de pensionare şi mecanismele de asistenţă socială a vârstnicilor.

15 Documentul a fost ca un raport analitic al specialiştilor UNECE cu recomandări detaliate, care au constituit baza de argumentare
şi formulare a politicilor în cadrul proiectului Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Programului pentru integrarea problemelor
îmbătrânirii în politici.
16 http: / / www.unece.org / index.php?id=30030
17 În baza Studiului „Îmbătrânirea populaţiei în Republica Moldova”, 2011.
18 http: / / lex.justice.md / index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353338
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Planul de acţiuni pentru perioada anilor 2014–2016 (anexa nr.2 la Program) oferă măsuri structurate pe domenii, conform obiectivelor Planului Internaţional de Acţiuni privind Îmbătrânirea, adoptat
la Madrid în 2002, Strategiei Regionale pentru Implementarea Planului, care ilustrează obiectivele,
acţiunile şi termenele; repartizarea responsabilităţilor pentru punerea în aplicare a fiecărui obiectiv,
precum şi indicatorii pentru monitorizarea progresului la prima etapă.
Planul include 13 obiective generale (racordate la 10 angajamente MIPAA / SRI), 29 obiective, 83
acţiuni. Conform datelor MMPSF, au fost coordonate şi monitorizate implementarea a 64 de acţiuni
în conformitate cu Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice, Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici şi Planul de acţiuni pentru anii 2014–2016 privind
susţinerea reintegrării cetăţenilor reîntorşi de peste hotare (27 de acţiuni).
În perioada de raportare menţionăm elaborarea Ghidului practic pentru factorii de decizie din domeniul elaborării de politici cu referire la Integrarea îmbătrânirii în politicile publice19, care reprezintă
instrument valoros pentru nu numai factorii decizionali, dar şi structurile / organizaţiile de implementare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice.
Astfel, documentele menţionate sunt destul de comprehensive şi ambiţioase. Dar, dincolo de rezultatele ambiţioase preconizate este prematură estimarea acestora, cel puţin pe motivul că toate aceste
documente de politici sunt încă în faza de implementare. Deși majoritatea acţiunilor sunt relevante
pentru situaţia socio-economică a ţării și ele sunt sensibile la problema îmbătrânirii – nu se poate
calcula eficienţa și eficacitatea rezultatelor intermediare, din cauza absenţei indicatorilor de progres,
dar și a resurselor bugetare suficiente pentru o implementare calitativă a acţiunilor. La fel, discrepanţele dintre obiectivele generale ale Programului şi angajamentele MIPAA / SRI induc mai multe
confuzii şi dificultăţi în monitorizare / evaluare.
Totodată, problema îmbătrânirii a fost inclusă în unele documente strategice de dezvoltare ale ţării
şi cele sectoriale, după cum urmează:
•

Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova
(2011–2025)20: include un compartiment aparte Prognoza demografică (îmbătrânirea populaţiei), diverse aspecte ale îmbătrânirii fiind incorporate şi în alte compartimente. Printre
direcţii de orientare strategică a politicii demografice se regăseşte şi e) adaptarea la noua
structură demografică şi promovarea problemelor îmbătrânirii populaţiei21.

•

Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”22: prin prisma obiectivelor, în cadrul viziunii strategice a Guvernului este integrată perspectiva sistemului de asigurare socială,
ce prevede că prin sistemul de pensii echitabil şi sustenabil, ce va realiza obiectivul de a
asigura un trai decent după pensionare tuturor categoriilor de populaţie, fiind condiţie indispensabilă pentru coeziunea socială efectivă.

•

Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007–201523:
include analiza situaţiei demografice, inclusiv a coeficientului de îmbătrânire a populaţiei,
menţionat impactul îmbătrânirii asupra pieţii muncii, poverile financiare asupra sistemului
public de pensii şi de sănătate. Liniile directoare specifice pentru ocuparea forţei de muncă
prevăd expres 6.5. Creşterea ofertei de forţă de muncă şi încurajarea îmbătrânirii active
(promovarea unor măsuri active pe piaţa muncii ce vizează persoanele de vârstă prepensionară şi postpensionară; unificarea sistemului de pensionare etc.).

19 Integrarea îmbătrânirii în politicile publice. Ghidul practic pentru factorii de decizie din domeniul elaborării de politici. UNDESA, UNFPA, MMPSF. Chişinău, octombrie, 2015
20 http: / / lex.justice.md / viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340745&lang=1
21 Logic ar fi promovarea problemelor îmbătrânirii active a populaţiei;
22 http: / / www.cancelaria.gov.md / lib.php?l=ro&idc=435&nod=1&
23 http: / / lex.justice.md / md / 324604 /
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•

Politica naţională de sănătate pe anii 2007–202124: printre Obiectivele specifice se regăseşte fortificarea sănătăţii vârstnicilor; Capitolul VI aste focusat pe VârsTNICI SĂNĂTOŞI ŞI
ACTIVI.

•

Codul educaţiei25: misiunea include şi promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii; compartiment specific învăţarea pe tot parcursul vieţii;

•

Strategia naţională a sănătăţii reproducerii pentru anii 2005–201526: se referă şi la persoanele în vârstă, inclusiv sănătatea sexuală şi consilierea acestora.

La etapa actuală în proces de reformare se află sistemul de pensionare; MMPSF a elaborat mai multe
documente cu referire la serviciile sociale alternative celor rezidenţiale care acoperă şi necesităţile
vârstnicilor. MS în colaborare cu CNAM a elaborat un şir de acte normative în scopul implementării
serviciilor paliative şi de îngrijiri medicale la domiciliu. În cadrul şedinţelor Comisiei parlamentare
protecţie socială, sănătate și familie au fost abordate mai multe probleme care direct şi indirect
vizează persoanele în etate (pensiile, medicamentele compensate, paturi sociale etc.).
Menţionăm realizarea prognozelor demografice, elaborarea bazelor de date statistice, studiilor
tematice relevante problemei îmbătrânirii populaţiei27. În cadrul Centrului de Cercetări Demografice28
sunt efectuate cercetări privind diverse aspecte ale îmbătrânirii, inclusiv impactul acesteia asupra
dezvoltării socio-economice; a fost elaborat Indexul Îmbătrânirii Active (2016), Barometrul demografic
‚’Calitatea vieţii persoanelor vârstince” (2015), Barometrul Demografic „Care este numărul real al
populaţiei Republicii Moldova?” (2015); editat buletinul de informaţie şi analiză în domeniul demografic
„Populaţie şi Dezvoltare” (CCD, CNPD şi UNFPA).
În scopul abordării argumentate a politicilor în domeniul îmbătrânirii, la solicitarea CNPD, cu suportul
UNDESA şi UNFPA a fost efectuat Studiul ”Îmbătrânirea populaţiei în Republica Moldova” (2011). În
pofida publicării tardive a rezultatelor studiului, unele date și concluzii au fost utilizate la elaborarea
mai multor documente strategice29.
Au fost fortificate capacităţile instituţionale în domeniu: a fost susţinută activitatea Comisiei Naţionale pentru Populaţie și Dezvoltare (CNPD), în cadrul căreia conlucrează reprezentanţii structurilor
de stat şi a societăţii civile, ai APL. În perioada de raportare subiectul îmbătrânirii a fost prezent pe
agenda CNPD practic la fiece şedinţă. Este funcţională pagina web a CNPD: www.demografie.md.
Stabilirea conlucrării dintre CNDP și CALM, implicarea comunităţii ştiinţifice la elaborarea şi implementarea politicilor demografice, iniţierea formării specialiştilor prin cursuri de instruire şi schimb
de experienţă, Masterat în probleme demografice (ASEM), instruirea funcţionarilor publici în cadrul
cursurilor de perfecţionare ale Academiei Administraţiei Publice, toate acestea confirmă creşterea
conştientizării problemei abordate la diferite nivele.
La nivel naţional şi local, prin intermediul HelpAge şi altor parteneri, sunt susţinute grupurile de
persoane în etate în monitorizarea implementării politicilor naţionale şi revendicarea drepturilor
acestora, inclusiv prin campania „Vârsta Cere Acţiuni” şi altele. În conformitate cu Planul de acţiuni
menţionat, în 2015 la iniţiativa MMPSF şi HelpAge a fost creată Platforma pentru îmbătrânire (secretariatul asigurat de HelpAge cu suportul UNFPA), care include 16 organizaţii membre: organizaţii
a vârstnicilor, prestatori de servicii30.
24 http: / / lex.justice.md / md / 324940 /
25 http: / / lex.justice.md / md / 355156 /
26 http: / / www.unfpa.md / images / stories / pdf / pdf1.pdf
27 Lista este anexată (anexa 2)
28 Centrul de Cercetări Demografice activează în cadrul Institutului Naţional de Cercetări Economice al AȘM www.ccd.md
29 Programului naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011–2025), Ghidului de Parcurs pentru
integrarea îmbătrânirii (2011), Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici (2014)
30 Platforma pentru îmbătrânire a fost creată în conformitate cu prevederile Planului de Acţiuni privind implementarea Ghidului de
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Practici bune
În 2013 HelpAge şi Gender-Centru au elaborat Raportul ”Discriminarea faţă de femeile
în etate în Moldova”, adresat Comitetului CEDAW (sesiunea 56, 2013), care a fost pe larg
consultat cu organizaţiile persoanelor în etate. Mai multe propuneri din raport au găsit
reflectare în Observaţiile finale cu privire la Raportul periodic combinat al patrulea şi al
cincilea al Republicii Moldova al Comitetului pentru eliminarea discriminării împotriva
femeilor.

Principalul document de politici bugetar al Republicii Moldova este Legea Bugetului, aprobată anual
de Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, autorităţile de resort executive elaborează Strategia
sectorială de cheltuieli, pentru o durată de 3 ani. Sectorul Protecţia socială include două domenii interdependente: asigurările sociale şi asistenţa socială şi are cea mai mare pondere în bugetul public
naţional circa 35%. Transferurile de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului BASS înregistrează o creștere cu cca 96,3 mil. lei (de la 1025,1 mil. lei în anul 2012 până la 1121,4 mil. lei în anul
2014). În anul 2014 cheltuielile efectuate din mijloacele Bugetului de Asigurări Sociale de Stat au
constituit 10,8% din PIB. În anul 2014 cheltuielile efective ale bugetului asigurărilor sociale de stat
au constituit 12020,4 mil.lei, iar în 2015 – 13469,5 mil.lei, înregistrând o creştere cu 1449,1 mil lei31.
Conform datelor preliminare a Casei Naţionale de Asigurări Sociale numărul pensionarilor aflaţi la
evidenţa organelor de protecţie socială la 1 ianuarie 2016 a constituit 679,9 mii persoane sau cu
10,0 mii persoane mai mult comparativ cu 1 ianuarie 2015. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2016 a constituit 1165,2 lei, fiind în creştere cu 7,1% faţă de 1 ianuarie 2015.
Chiar dacă subprogramul III. Protecţia persoanelor în etate are cea mai mare pondere din totalul de
cheltuieli (58,2% în 2013), acestea sunt direcţionate spre plata pensiilor și nu prevăd cheltuieli suplimentare pentru acţiunile propuse în Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici.
Cantinele sociale se închid pentru că
nu sunt sustenabile
Domnica, 64 de ani,
localitate urbană

Centrele de servicii sociale, centrele comunitare,
cantinele sociale și alte servicii de suport pentru
persoanele vârstnice sunt finanţate din bugetul
unităţilor teritorial-administrative. Conform opiniei respondenţilor, o dată cu descentralizarea
finanţelor publice, există riscul ca acest tip de
servicii să fie sistat, din cauza absenţei resurselor
bugetare.

În contextul celor relatate mai sus concluzionăm că în perioada de raportare în Republica Moldova a
fost elaborat şi aprobat un cadru legal-normativ comprehensiv care acoperă mai multe aspecte ale
îmbătrânirii. Subiectul îmbătrânirii ocupă un loc tot mai sigur pe agenda politică şi socio-economică
a guvernării. Multitudinea de legi şi hotărâri ale Guvernului referitoare la protecţia socială, pensii şi
sănătate confirmă că Guvernul s-a angajat să reducă sărăcia în rândul persoanelor vârstnice.
Totodată, în urma consultărilor publice pe marginea evaluării implementării documentelor menţionate au fost identificate un şir de probleme:

parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici (2014–2016): 1.2. Crearea Consiliului naţional al persoanelor în vârstă.
Misiunea Platformei este de a apăra interesele vârstnicilor din Republica Moldova, să mobilizeze vârstnicii în participarea activă la
viaţa socială şi să asigurare dialogul cu instituţiile statului referitor la respectarea drepturile persoanelor vârstnice şi propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condiţiilor de viaţă a persoanelor vârstnice.
31 Nota Informativă la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016 http: / / particip.gov.md / proiectview.php?l=ro&idd=3136
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•

În pofida existenţei multiplelor documente în domeniul îmbătrânirii, provocarea
majoră constă în insuficienţa de mecanisme şi resurse pentru implementarea
acestora.

•

Nivelul scăzut de informare a reprezentanţilor APC, APL, prestatori de servicii, activişti ai OSC cu referire la existenţa unor astfel de documente (Programul şi planul aferent)32 afectează întreprinderea acţiunilor necesare şi alocarea resurselor
adecvate.

•

Programul şi planul aferent abundă de informaţii. Formularea sofisticată a unor
obiective şi acţiuni limitează înţelegerea şi realizarea acestora.

•

Interpretarea confuză şi dispersată a termenului de „îmbătrânire activă” generează
neînţelegerea fenomenului de către populaţie și decidenţii politici.

•

Promovarea insuficientă a valorilor familiei în societate, la nivel comunitar diminuează solidaritatea intergeneraţională, afectează moral şi material vârstnicii.

•

Abordarea declarativă a subiectului: persoanele în etate indică că toate promisiunile rămân pe hârtie fără finanţare necesară.

•

Politizarea abordărilor problemei îmbătrânirii, dat fiind faptul că politicienii îşi
aduc aminte de vârstnici doar atunci când au nevoie de voturile acestora în campaniile electorale.

•

Lacunele în sistemul de servicii de protecţie şi asistenţă socială limitează eficienţa
intervenţiilor în favoarea vârstnicilor.

•

Capacităţile reduse de a dezvolta voluntariatul, în special la nivel local, limitează
oportunităţile vârstnicilor etc.

Viaţa este foarte grea. Statul nu are grijă de bătrâni. De ce copii pleacă şi lasă
părinţii bătrâni în voia sorţii. Statul
trebuie să oblige copiii să aibă grijă de
părinţi. Dar şi statul trebuie să creeze
mai multe locuri de muncă ca tinerii să
nu plece din ţară la muncă.

Supărarea şi stresul participanţilor la consultări
publice a fost legată, în mare măsură, şi de criza
financiar-bancară „miliardului furat”: “oamenii nu
au ce mânca căci cei de la conducere fură banii”.

În concluzie, primul angajament și acţiunile planificate sunt relevante, fiind coerente și ajustate
obiectivelor anunţate. În termeni de eficacitate
Maria, 68 ani,
documentele de politici elaborate au drept scop
localitate rurală
implementarea Planului Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea, iar baza
legislativă a fost elaborată pentru a oferi suport
în implementarea angajamentelor. Totodată este nevoie ca sistemul de monitorizare și colectare a
datelor să fie perfecţionat, pentru ca să permită măsurarea în termeni de impact a politicilor implementate.
Eficienţa politicilor elaborate depinde în mare măsură de suportul bugetar acordat de către stat im32 Subiectul respectiv a fost interpretat contradictoriu: pe de o parte, MMPSF a organizat multiple activităţi în vederea informării
structurilor abilitate cu referire la documentele menţionate, pe de altă parte, o bună parte din aceştia au recunoscut că nu le cunosc.
Totodată, menţionăm că specialiştii din APC şi APL sunt obligaţi să ia cunoştinţă cu actele normative odată cu adoptarea şi publicarea acestora.
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plementării politicilor și de existenţa unui sistem de management bazat pe rezultate. Dimensiunea
bugetară depinde în mare măsură de voinţa politică acordată rezolvării problemei îmbătrânirii populaţiei. În perioada de raportare, în afară de acţiunile care presupuneau implicarea resurselor umane (elaborare de politici, ghiduri, legi etc.) și segmentul protecţiei sociale (pensii, compensaţii etc.),
planul nu a fost susţinut financiar din bugetul de stat. Din această cauză este dificil, inclusiv să fie
măsurat impactul politicilor asupra populaţiei. Pentru sporirea impactului perceput au fost elaborate
o serie de recomandări generale, printre care și prioritizarea realizării anumitor acţiuni, dar și optimizarea obiectivelor prezente în documentele de politici naţionale. La nivel de management instituţional
și leadership, MMPSF a creat un grup de puncte de contact la nivel naţional și își asumă liderismul
în domeniu. CNPD asigură structura de coordonare, iar Platforma pentru Îmbătrânire a fost creată.
În același timp se recomandă consolidarea managementului prin abordarea problemei îmbătrânirii
la nivel de întreg Guvern (the-whole-of-Government approach), consolidarea capacităţilor
punctelor de contact și elaborarea mecanismelor viabile de implementare a politicilor, inclusiv la nivel local. Documentele naţionale asigură abordarea bazată pe drepturile omului și
egalitatea de gen, dar rămâne actuală asigurarea implementării acestora.

Recomandări:

•

Identificarea clară a priorităţilor Guvernului în domeniul îmbătrânirii. Reducerea numărului de obiective generale (racordate la angajamentele internaţionale) şi planificarea
acţiunilor strict necesare şi reale pentru implementare.

•

Şedinţe ad-hoc ale reprezentanţilor Guvernului (în echipă multidisciplinară) în teritoriu cu
abordarea subiectului de referinţă.

• Includerea şi Valorificarea subiectului îmbătrânirii în toate politicile de referinţă. Monitorizarea regulată a acestora la nivel central şi raional.

• Crearea și utilizarea unor indicatori de progres și indicatori de rezultat pentru fiecare acţiune din planurile existente sau viitoare, pentru a reuși calcularea exactă a impactului
politicilor asupra populaţiei.
•

Crearea unui program bugetar separat ”Îmbătrânirea activă a populaţiei” astfel încât
acesta să poată fi utilizat pentru toate politicile de îmbătrânire.

•

Instruirea persoanelor decizionale, primarilor, preşedinţilor de raion, inclusiv prin intermediul Academiei de Administrare Publică, cu referire la problemele îmbătrânirii şi strategiile de abordare eficientă, inclusiv în baza Ghidului “Integrarea îmbătrânirii în politicile publice” (2015).

•

Fortificarea mecanismelor de colaborare inter-sectorială, de coordonare a politicilor, în
special prin consolidarea activităţii CNDP, a parteneriatului cu CALM şi cu comunitatea
academică, Platforma pentru îmbătrânire şi alte OSC;

•

Implemrea mecanismului de elaborare la nivel naţional a prognozelor demografice şi
utilizarea plenară a acestora în programele de dezvoltare şi planificare etc.

•

Crearea sinergiilor dintre programele existente deja în domeniu și sintetizarea acestora
într-o viziune sintetică.

•

Focusarea pe acţiunile care pot produce rezultate vizibile și perceptibile pentru cetăţeni
pentru următorii trei ani, cu integrarea îmbătrânirii în toate politicile nou elaborate.
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Angajamentul

II

Asigurarea integrării
şi participării depline
a persoanelor în etate
în societate

Photo credit: UNFPA Moldova

În perioada de raportare menţionăm eforturile Guvernului, unor APL de implicare a persoanelor în
etate în viaţa social-economică și culturală, valorificarea abilităţilor și experienţei acestora, prin
diverse acţiuni cu caracter informativ-educaţional: celebrarea Zilei de 1 octombrie, Festivalul Familia etc. La nivel comunitar, raional se organizează diverse concursuri, expoziţii, sunt create Centre
comunitare, grupuri artistice, în special folclorice, cu implicarea persoanelor în etate în bază de
voluntariat. MMPSF a elaborat Conceptul sistemelor de servicii pentru informarea şi consilierea
persoanelor în vârstă, care prevede informarea şi consilierea persoanelor în vârstă prin intermediul
Birourilor Comune de Informaţii şi Servicii create în conformitate cu Hotărârea Guvernului 661 /
30.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Biroului
Comun de Informaţii şi Servicii.
La alegerile locale (iunie 2015) persoanele cu vârsta între 55–65 de ani au constituit 27,57% dintre
candidaţii la funcţia de primar şi 26,28% aleși la
Liliana, 65 de ani,
funcţii de primari (majoritatea bărbaţi); cu vârsta
localitate urbană
de peste 65 de ani au constituit în jur de 3,28%
dintre candidaţii la funcţia de primar și 1, 89%
dintre cei aleși la funcţii de primari (majoritatea
bărbaţi)33. Astfel, în Republica Moldova generaţia
mai în vârstă constituie o parte substanţială a electoratului. Aceasta explică încercările de curtuazie
a politicienilor faţă de vârstnici, limitându-se deseori la promisiuni electorale.
Participăm, dar nu influenţăm

Cu referire la integrarea social-politică, menţionăm activitatea organizaţiilor de veterani, unde sunt
implicaţi veteranii de diferite categorii. Activitatea lor se concentrează mai mult pe suportul social
al semenilor săi și pe activităţi informaţionale cu tânăra generaţie (lecţii, întâlniri în școli cu ocazia sărbătorilor). Drept tendinţă pozitivă în acest sens menţionăm crearea ONG-lor persoanelor în
etate, care reprezintă o platformă de valorificare a potenţialului acestora și menţinerii dialogului
33 Notă informativă a Comisiei Electorale Centrale a republicii Moldova, din 13 iulie 2015
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între generaţii. Crearea Platformei pentru îmbătrânire reprezintă o oportunitate pentru exprimarea
publică a vocii persoanelor în etate.
Constatăm că Guvernul a adoptat un şir de măsuri în vederea integrării socio-economice a vârstnicilor prin acordarea prestaţiilor sociale unor categorii, indexarea anuală a pensiilor etc., orientate să
îmbunătăţească viaţa vârstnicilor.
Conform datelor BNS (2013)34, în medie, pe parcursul unui an, persoanele de 60 de ani şi peste alocă activităţilor de îngrijire personală (somnul, servitul mesei etc.) o jumătate de zi (12 ore). Vârstnicii
declară că petrec muncind în mediu 6–7 ore pe zi, iar restul timpului îl dedică activităţilor de îngrijire
a gospodăriei şi familiei. Este interesant de menţionat că persoanele vârstnice nu dedică deloc timp
studiilor, în schimb sunt ocupaţi cam o oră pe zi cu lucrările de artizanat și confecţii. După vârsta de
65 de ani, 1,3 ore pe zi sunt dedicate îngrijirii și supravegherii copiilor.
În afară de aceasta, vârstnicii alocă zilnic câte 1 oră şi 24 minute activităţilor de voluntariat, întrunirilor şi călătoriilor. Este interesant de observat că în activităţile de voluntariat prevalează ajutorul oferit
altor gospodării, inclusiv la munci agricole, în mediu câte 4 ore pe zi. În timpul liber, persoanele de 60
de ani şi peste în principal privesc televizorul, ascultă radioul (2,8 ore / zi) sau participă la activităţile ce
ţin de viaţa socială şi divertisment (1,2 ore / zi). În cadrul celor din urmă (viaţa socială şi divertisment),
pentru vârstnici este caracteristic timpul petrecut cu familia, rudele, vecinii (în medie câte 42 minute
pe zi), la fel şi pauzele zilnice de relaxare, reflectare, odihnă etc. (în medie câte 30 minute pe zi). Activităţile mass-media (după timpul alocat) sunt într-o măsură mai mare preferate de bărbaţi (3,1 ore
/ zi) faţă de femei (2,6 ore / zi).
Implicarea vârstnicilor în viaţa comunităţilor este confirmată de activităţi de auto-organizare în ONGri, grupuri de voluntari. Voluntariatul, atât al tinerilor, cât şi al persoanelor în etate, poate consolida
coeziunea la nivel comunitar, mobiliza resursele umane locale. Organizarea diferitor activităţi (mese
rotunde, seminare, expoziţii etc.) cu caracter caritabil (primordial) şi informativ-educativ contribuie
nu numai la coeziunea socială dar şi la diseminarea unei imagini pozitive a persoanelor în vârstă în
calitate de membri activi ai comunităţii.
Pe parcursul ultimilor ani în Republica Moldova s-a conturat o reţea de peste 300 de voluntari în
vârstă (87% constituind femei şi 23% bărbaţi), cu o vârstă medie de 66 de ani. Extinderea acestor
reţele de auto-ajutorare a generaţiilor mai în vârstă şi susţinerea participării grupurilor comunitare în
procesele decizionale locale poate avea efecte pozitive, de la suport emoţional şi fizic a persoanelor,
până la implicări culturale şi sociale mai mari (politice şi demografice durabile).
Totodată, atestăm experienţe pozitive de creare a cluburilor seniorilor (satul Chişcăreni, raionul Sângerei), de susţinere din partea primarilor a ONG-lor de voluntari.

Practici bune
Menţionăm Experienţa femeilor în etate din Satul Nou (raionul Cimișlia) şi Carabetovca
(raionul Basarabeasca), care au stabilit un dialog constructiv cu APL, abordând împreună problemele de referinţă.

În acelaşi timp, datele altor studii35 indică asupra cazurilor de abuz, umilinţă atât la nivel de familie
cât şi comunitate: 14% din bătrâni au declarat că au fost umiliţi sau ameninţaţi cu izolarea şi in34 http: / / www.statistica.md / public / files / publicatii_electronice / Utilizarea_timpului_RM / Utilizarea_timpului_RM.pdf
35 Studiul sociologic “Discriminare, abuzul şi violenţa asupra vâstnicilor”, 2015 (HelpAge, UNFPA, CCD).
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terzicerea contactului direct cu prietenii sau familia. După vârsta de 60 de ani, 11% din persoanele
în etate au devenit victime ale abuzului economic asociat cu furtul bunurilor materiale şi financiare, deposedării forţate de bani, iar 4,3% au devenit victime ale violenţei fizice manifestate prin
îmbrânciri, loviri, bătăi. Persoanele în etate intervievate recunosc prezenţa sporadică a actelor de
abuz sexual faţă de grupul social din care fac parte, fără a se declara victime ale acestora.
Totodată, menţionăm experienţa pozitivă de instruire a EMD cu referire la intervenţia în cazurile
de violenţă asupra vârstnicilor, la fel a vârstnicilor de a mobiliza comunitatea împotriva acestui
flagel (proiectul „Tăcerea nu e o soluţie: Abuzul asupra vârstnicilor în Republica Moldova” 2013–2015
(HelpAge, Gender-Centru, IEDDO / EIDHR).

Fiecare al patrulea vârstnic din Moldova nu primeşte ajutor din partea rudelor apropiate. Situaţia este
mai critică în cazul bărbaţilor în etate (28,3%) şi vârstnicilor din mediul urban (27,9%). Iar peste 12%
din vârstnicii din Moldova nu au deloc la cine apela după ajutor – arată Studiul sociologic “Discriminare, abuzul şi violenţa asupra vârstnicilor”, (2015, HelpAge, UNFPA, CCD).

Reiterând faptul că oferirea unei imagini pozitive fenomenului de îmbătrânire și persoanelor în etate, în
special femeilor, reprezintă importanţă crucială în asigurarea participării persoanelor în etate în viaţa
societăţii, menţionăm realizarea unor acţiuni în domeniu. În perioada de evaluare a fost îmbunătăţit
cadrul legal-normativ în domeniul mass-media şi publicităţii, care interzice “difuzarea de programe
care conţin orice formă de incitare la ură pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex”36. În
pofida faptului că criteriul de vârstă nu este inclus expres, este interzisă abordarea violenţă / sexistă
a femeilor şi bărbaţilor. În acelaşi timp, se impune instruirea jurnaliştilor la subiectul de referinţă.
Astfel, menţionăm organizarea instruirilor jurnaliştilor în comunicarea la subiectul demografiei37,
inclusiv fenomenul îmbătrânirii. Apreciind acţiunile menţionate concluzionăm necesitatea continuării
instruirii jurnaliştilor, editorilor şi producătorilor mass-media.
Concluzionăm că în perioada de raportare unele ministere şi APL au întreprins acţiuni de asigurare
a integrării şi participării vârstnicilor la viaţa socială. Discursul oficial reflectă, pe de o parte, recunoaşterea din partea statului a rolului persoanelor în etate în dezvoltarea familiilor şi comunităţii, pe
de altă parte, preocupările statului pentru problemele acestora. Multitudinea de legi şi hotărâri ale
Guvernului referitoare la protecţia socială, pensii şi sănătate confirmă angajamentele de a reduce
sărăcia şi alte probleme în rândul persoanelor vârstnice.
În viziunea experţilor, Republica Moldova prezintă restanţe semnificative la domeniul IÎA: participarea
în viaţa socială – dat fiind că doar una din zece persoane în vârstă se implică în viaţa socială.
http://moldova.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Policy%20Paper_Indiceele%20imbatranirii%20
active_2015.pdf

Totodată, în urma consultărilor publice pe marginea evaluării implementării documentelor menţionate participanţii au identificat un şir de probleme:

•

Interesul scăzut al primarilor faţă de subiectul îmbătrânirii. O parte din primari nu
acceptă crearea grupurilor de voluntari, implicarea vârstnicilor în procesele decizionale.

36 Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, Art. 6 al.(1) http: / / lex.justice.md / document_rom.php?id=041D82D8:3A07C731
37 În cadrul proiectului “Consolidarea capacităţii naţionale de a produce, utiliza și disemina date pentru a contribui la probe și formularea de politici bazate pe drepturi și de punere în aplicare”, 2015 (HelpAge şi Centru Independent de Jurnalism cu suportul UNFPA)
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•

Strategiile de dezvoltare comunitare nu includ expres acţiuni şi resurse adresate
vârstnicilor, limitându-se la constatarea datelor statistice, dat fiind capacităţile reduse
ale organelor APL în cunoaşterea şi gestionarea proceselor demografice.

•

Persistenţa barierelor care limitează participarea vârstnicilor în activitatea socială şi
politică, în pofida faptului că nu există impedimente legale pe criteriu de vârstă, de sexe
în acest sens.

•

Vârstnicii rămân a fi una din cele mai vulnerabile categorii de populaţie, fiecare a patra
persoană fiind săracă: achitarea serviciilor fiind o povară grea, nivelul de dotare şi
confort al locuinţelor insuficient, condiţiile de trai în localităţile rurale fiind mai precare,
comparativ cu cele urbane.

•

Existenţa cazurilor de violenţă şi abuz faţă de vârstnici, dat fiind stereotipurile persistente şi mecanisme insuficiente de combatere a acestora.

•

Insuficienţa de date statistice cu referire la: rata de participare a vârstnicilor printre
voluntari, la alegeri, printre persoane decizionale, limitează analiza adecvată a domeniului.

•

Baza materială subdezvoltată a locurilor publice de agrement, infrastructura slab
dezvoltată (disponibilitatea redusă şi costurile inadecvate ale transportului public, în
special în zonele rurale) sunt un impediment semnificativ în activitatea şi mobilitatea
vârstnicilor.

În pofida raportărilor pozitive cu referire la BCIS, eficienţa acestora este supraestimată. O parte din
reprezentanţii APL, experţi au menţionat ineficienţa acestora.38
În concluzie, activităţile implementate sunt mediu relevante pentru obiectivele trasate. Deși există o
serie de iniţiative venite din societatea civilă este nevoie ca acţiunile de participare și implicare să
fie susţinute financiar din bugetul local / naţional. Pentru sporirea relevanţei este nevoie să fie elaborate mecanisme concrete de implicare și participare a persoanelor vârstnice, inclusiv la nivel politic.
De asemenea, în scopul asigurării eficacităţii și impactului este nevoie ca sistemele de colectare a
datelor să deţină indicatori specifici pe participare a persoanelor vârstnice. Acest lucru ar permite de
asemenea, elaborarea de politici eficiente. În angajamentul 2 impactul resimţit de către persoanele
vârstnice este mic, aceștia considerând că au dreptul să participe, dar de multe ori nu sunt ascultaţi.
De multe ori autorităţile locale ignoră experienţa și înţelepciunea vârstnicilor. Din aceste considerente, pe segmentul participare leadershipul trebuie transmis anume la nivel local.

38 În vederea oferirii unei aprecieri adecvate se recomandă o evaluare independentă a activităţii BCISatul În mai multe raioane activitatea acestora este redusă la deplasări mobile ocazionale a specialiştilor în unele localităţi, locuitorii fiind mobilizaţi la comandă.
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Recomandări:

•

Includerea şi Valorificarea subiectului îmbătrânirii în strategiile de dezvoltare comunitară a APL.

•

Derularea campaniilor de informare și motivare a primarilor pentru implicarea vârstnicilor în procesele decizionale la nivel comunitar prin explicarea beneficiilor și impactului
pozitiv al experienţei persoanelor vârstnice.

•

Dezvoltarea practicilor de creare a Consiliilor / grupurilor seniorilor pe lângă primării,
implicarea obligatorie a reprezentanţilor vârstnicilor în procesul decizional (inclusiv participarea la şedinţele consiliilor locale).

•

Susţinerea, inclusiv financiară a grupurilor de auto-ajutorare a vârstnicilor și a voluntarilor de toate vârstele care lucrează în vederea integrării și asistenţei acestora.

•

Încurajarea participării la viaţa publică și politică a femeilor și bărbaţilor în etate prin
oferirea accesului la informaţii, dezvoltarea aprecierii sociale, susţinerea prioritară a
iniţiativelor economice și sociale ale acestora.

•

Încurajarea campaniilor informaţionale “prietenoase vârstei”, de combatere a stereotipurilor legate de vârsta a treia, valorificarea modelelor pozitive de integrare a vârstnicilor în diferite domenii.

•

Dezvoltarea capacităţilor jurnaliştilor, editorilor şi producătorilor mass-media prin instruiri în domeniul abordării pozitive a fenomenului îmbătrânirii.

•

Ajustarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova prin introducerea unui aliniat
special la art.6 de a interzice difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare
la ură pe considerente de vârstă şi dizabilitate (alături de rasă, religie, naţionalitate, sex).

•

Extinderea practicilor bune de voluntariat între comunităţi, crearea grupurilor de voluntari vârstnici în toate comunităţile.

•

Lansarea programelor de ajutor reciproc între vârstnici de diferite profesii.

•

Promovarea soluţiilor inovatoare menite să ajute persoanele vârstnice să-şi menţină
sănătatea fizică şi mintală şi să se implice mai activ în toate aspectele vieţii societăţii.
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Angajamentul

III

Promovarea creşterii
economice echitabile şi
durabile ca răspuns la
îmbătrânirea populaţiei

Idea dezvoltării unei economii echitabile şi stabile se regăseşte în mai multe documente strategice ale ţării39 .

Photo credit: UNFPA Moldova

În perioada de raportare dezvoltarea socio-economică a ţării a fost neuniformă. Pe parcursul anului
2015 și în primele 3 luni ale anului 2016 economia Moldovei a fost influenţată de un şir de factori,
precum: sancţiunile reciproce dintre Federaţia Rusă și Uniunea Europeană, restricţiile impuse la importul de vinuri și unele produse agricole din Moldova de către autorităţile de resort din Federaţia Rusă
și recesiunea din această ţară, criza din Ucraina, problemele în sectorul bancar, diminuarea volumului
transferurilor băneşti ale persoanelor fizice din străinătate, seceta din vara anului 2015 etc. Ca rezultat,
au scăzut volumele producţiei de mărfuri și servicii, comerţului exterior etc. Moneda naţională s-a depreciat esenţial și în consecinţă – a crescut inflaţia și ratele dobânzilor la credite. În termeni reali, s-au
majorat veniturile și cheltuielile populaţiei, dar s-a micșorat salariul mediul lunar și valoarea medie a
pensiei lunare, s-a majorat numărul șomerilor înregistraţi la oficiile forţei de muncă40.
În anul 2015 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană
1734,1 lei, fiind în creștere faţă de anul precedent cu 6,6%. Minimul de existenţă în medie pentru
populaţia în vârstă aptă de muncă a fost de 1842,2 lei, pentru pensionari – 1437,4 lei, iar pentru
copii – 1647,1 lei. Co-raportul dintre veniturile disponibile şi valoarea medie a minimului de existenţă
a fost de 112,8%. Valoarea medie a pensiei lunare stabilite la 1 ianuarie 2016 a constituit 1165,2
lei, ce asigură acoperirea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie la un nivel de
numai 81,1%, faţă de 80,9% în anul 2014.
Pe fundalul problemelor socio-economice cu care se confruntă populaţia ţării, menţionăm unele practici încurajătoare: HelpAge are model de „creare a micilor afaceri” (în engleză – livelihoods) prin
acordarea de minigranturi şi suport persoanelor în etate prin consultări pe parcurs de 1 an, după care
afacerea devine durabilă. Domenii: creşterea animalelor, păsărilor, albinărit, agricultură, cusătorie,
artizanat etc.
39 Strategia naţională de dezvoltare “Moldova 2020”, Programul de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013–2014, Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici (2014) ş.a.
40 Informaţie operativă cu privire la evoluţia social – economică a Republicii Moldova (conf. datelor la 31.03.2016) http: / / www.mec.
gov.md / ro / documents-terms / situatia-macroeconomica-note-informative-privind-evolutia-social-economica
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În pofida acţiunilor întreprinse de Guvern de a stabiliza şi încuraja dezvoltarea socio-economică a
ţării, nivelul sărăciei şi nivelul inegalităţii în Republica Moldova au evoluat neuniform pe parcursul
anilor (Anexa 6. Indicatorii nivelului de trai ). Reducerea sărăciei, recunoscută drept prioritate-cheie
a Guvernului Republicii Moldova41, s-a regăsit în mai multe documente strategice. Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova–2020” își pune scopul de a scoate din sărăcie peste 20% din cetăţenii
afectaţi de sărăcie. În același timp, odată cu semnarea Declaraţiei Mileniului din anul 2000, de rând
cu alte 190 de state, Republica Moldova şi-a luat angajamentul de a eradica până la finele anului
2015 sărăcia extremă şi foametea. În ultimii 5 ani nivelul sărăciei în Republica Moldova a diminuat
de circa 2 ori, iar rata sărăciei în 2014 a constituit 11,4%. Insuficienţa datelor împiedică analiza reală
a situaţiei.
Experţii recunosc că indicatorii sărăciei sunt monitorizaţi periodic, rezultatele fiind raportate la toate
nivelurile. BNS publică Informaţie succintă privind situaţia social-economică a Republicii Moldova.
Cu toate acestea, mai mulţi participanţi la consultările publice au fost destul de reticenţi la acest capitol, menţionând că nu există efecte semnificative ale acestei monitorizări, și nici nu există o reducere
semnificativă a sărăciei în rândul persoanelor în vârstă, pentru că măsurile puse în aplicare nu sunt,
de obicei, suficiente pentru a rezolva problema într-o manieră mai sustenabilă.

Totodată, experţii menţionează un şir de probleme în domeniu: tergiversarea reformelor în sectorul
financiar-bancar, înregistrarea unui şir de restanţe în domeniul energetic42, corupţia etc.

Pentru anul 2016 specialiştii Expert-Grup prognozează o uşoară recuperare economic de 2,5% – un ritm
de circa trei ori mai mic faţă de nivelul necesar pentru a ajunge din urmă ţările din regiune. Dacă
reformele sistemice nu vor fi urgentate, în special cele din sectoarele financiar-bancar, judiciar şi
energetic, Republica Moldova riscă să rămână într-o stare de creştere mediocră pentru următorii 10 ani.
Sursa: Expert-Grup. Creşterea economică din 2016 – puternic afectată de frauda bancară. În: INTERFACE,
nr.4, 2016, p.36–37

Fenomenul îmbătrânirii populaţiei în Republica Moldovei este direct şi indirect influenţat de migraţia
populaţiei. Gestionarea fenomenului migraţiei economice a populaţiei este unul din punctele cheie
pe agenda Guvernului. În pofida descreşterii remitenţelor de peste hotare (Anexa 6), acestea continue să joace rol semnificativ în viaţa familiilor migranţilor, banii fiind investiţi mai mult în sectorul
sănătăţii, educaţiei şi micului business. Transferurile din afara ţării contribuie la formarea veniturilor
gospodăriilor cu vârstnici în proporţie de 11,9%43. Pe de altă parte, migraţia afectează copiii migranţilor şi membrii în etate ai familiilor emigranţilor de muncă, care sunt adesea supuşi pericolului de
a fi excluşi pe plan social. Pentru a reduce efectele negative ale migraţiei, împreună cu acţiunile de
gestionare a migraţiei, Guvernul a stabilit drept una din priorităţi protecţia copiilor şi a persoanelor
în etate rămaşi fără îngrijirea membrilor de familie plecaţi la muncă peste hotare.
Concluzionăm că în contextul actual de dezvoltare al ţării Angajamentul de a contribui la dezvoltarea
unei economii echitabile şi stabile corespunzătoare problemelor îmbătrânirii sună prea ambiţios. În
pofida eforturilor statului, subiectul îmbătrânirii adesea se pierde printre multitudinea de probleme
socio-economice cu care se confruntă ţara.
41 http: / / www.mec.gov.md / sites / default / files / raport_privind_saracia_in_republica_moldova_2014.pdf
42 http: / / www.expert-grup.org / media / k2 / attachments / Euromonitor_-_implementare_Acordului_de_Asociere_in_Aug-Dec_2015.
pdf
43 http: / / www.statistica.md / newsview.php?l=ro&idc=168&id=4529
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Astfel, în urma consultărilor publice pe marginea evaluării implementării documentelor menţionate
participanţii au identificat un şir de probleme:

•

Ignorarea de către stat a problemelor reale ale cetăţenilor. Corupţia, salariile mizere,
lipsa locurilor de muncă decente împing populaţia spre alte ţări la muncă.

•

Diminuarea încrederii cetăţenilor, în special a celor vârstnici, în politicieni şi Guvern – în
special capacitatea acestuia de a ameliora situaţia socio-economică în ţară.

•

Însuşi formula dezvoltării unei economii echitabile şi stabile corespunzătoare problemelor îmbătrânirii a fost contestată ca fiind prea ambiţioasă şi puţin realistă.

•

Drept problemă cheie la acest capitol au fost indicate pensiile şi salariile mici, mai ales
în mediul rural; situaţiile discriminatorii de impunere a plecării la pensie a persoanelor
ajunse la vârsta de pensionare.

•

Lipsa / insuficienţa datelor statistice îngreunează estimarea progresului şi inconvenienţelor.

Angajamentul 3 este puţin relevant, eficace și eficient, în condiţiile în care statul își concentrează
atenţia pe menţinerea pensiilor și salariilor, și mai puţin pe crearea oportunităţilor de dezvoltare
economică pentru persoanele vârstnice. În același timp, faptul că există puţine date statistice nu
permite măsurarea instrumentală a impactului acţiunilor. În condiţiile în care studiile calitative
arată nemulţumirea vârstnicilor de calitatea propriei vieţi, dar și situaţiile de discriminare raportate demonstrează necesitatea de a reconceptualiza întregul obiectiv naţional și acţiunile propuse
pentru atingerea lui. O abordare axată pe dezvoltarea de oportunităţi ar permite și realizarea criteriului respectării drepturilor omului.

Recomandări:
•

Dezvoltarea şi implementarea în continuare a programelor adresate sporirii productivităţii și competitivităţii economice. Realizarea modelelor de atragere a persoanelor în
etate în câmpul muncii (scutirea de impozite, iniţiative de antreprenoriat social etc.).

•

Lansarea unui program de granturi, după modelul PARE 1+1, în colaborare cu ODIMM
(Ministerul Economiei) pentru susţinerea iniţiativelor economice ale vârstnicilor.

•

Creşterea economică şi coeziunea socială trebuie realizate în mod simultan pentru ca
să se sprijine mutual. Corelarea permanentă a strategiilor naţionale și asigurarea unei
reacţii politice prompte la procesele de îmbătrânire a populaţiei.

•

Politicile elaborate urmează să asigure stabilitatea financiară a sistemelor de securitate socială, posibilităţi pentru partajarea echitabilă a resurselor între diferite generaţii.

•

Aceste deziderate pot fi obţinute doar prin asigurarea măsurilor de revizuire și de ajustare a politicilor macroeconomice, orientate spre satisfacerea necesităţilor unei societăţi ce îmbătrânește.
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Angajamentul

IV

Ajustarea sistemelor
de protecţie socială
ca răspuns la
schimbările
demografice
şi consecinţele lor
de ordin social şi
economic

Photo credit: UNFPA Moldova

Conform datelor Casei Naţionale de Asigurări Sociale , la 1 ianuarie 2016 la evidenţa organelor de
protecţie socială se aflau în jur de 679,9 mii pensionari sau cu 10 mii persoane mai mult comparativ cu
anul precedent şi cu 41 mii persoane mai mult comparativ cu 2012. Circa 75% din total pensionari erau
pensionarii pentru limita de vârstă. Femeile reprezintă 70,6% în structura pensionarilor pentru limită de
vârstă datorită ponderii mai mari în total vârstnici şi diferenţei dintre longevitatea femeilor şi bărbaţilor.
Mărimea medie a pensiei pentru limită de vârstă la 01.01.2015 a constituit 1278,04lei, fiind în creştere faţă de anul precedent, iar comparativ cu anul 2005 aceasta s-a majorat de 2,6 ori. Mărimea
medie a pensiei pentru limita de vârstă pentru bărbaţii din sectorul non-agricol constituie 1479,8
lei, comparativ cu 1122,3 lei în cazul femeilor. Totodată, mărimea medie a pensiei pentru angajaţii
sectorului agricol este de 986,5 lei pentru bărbaţi, comparativ cu 931,5 lei la femei44.
În acelaşi timp, valoarea medie a minimului de existenţă pentru pensionari în anul 2013 a alcătuit
1326,9 lei, fiind în creştere faţă de anul precedent cu 1,8 puncte procentuale. Minimul de existenţă
pentru pensionari diferă în funcţie de mediul de reşedinţă. Astfel, pentru pensionarii din oraşele mari
acesta constituie 1452 lei comparativ cu 1268,7 lei pentru cei din sate şi 1367,9 lei pentru cei din
alte oraşe. Mărimea medie a pensiei lunare stabilite pentru limita de vârstă acoperă valoarea minimului de existenţă pentru această categorie de populaţie în proporţie de 79,1% în anul 2013, comparativ cu 61,2% în anul 2005. În medie, pensia bărbaţilor acoperă valoarea minimului de existenţă
pentru pensionari în proporţie de 90 la sută, iar în cazul femeilor – 75 la sută. Astfel, persoanele în
etate se confruntă cu probleme serioase în acumularea şi redistribuirea resurselor.
Menţionăm modificarea în ultimii ani a legislaţiei cu privire la asigurarea cu pensii, eforturile Guvernului
fiind orientate spre diminuarea discrepanţelor existente. MMPSF a solicitat suportul Băncii Mondiale
44 http: / / www.statistica.md / libview.php?l=ro&id=5106&idc=168
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pentru realizarea studiului privind oportunităţile implementării unui sistem cumulativ de pensii, cu privire
la efectuarea studiului de fezabilitate privind oportunitatea introducerii pilonului 2 de pensii. Urmare
a studiului prezentat la sfârşitul lunii mai 2014 de către experţii internaţionali ai Băncii Mondiale, s-a
constatat necesitatea reformării iniţiale a sistemului public de asigurări sociale, ca precondiţie pentru
introducerea sistemului cumulativ şi dezvoltarea condiţiilor de funcţionare a pieţii financiare în vederea
diversificării oportunităţilor de investiţii pentru fondurile private de pensii. Sistemul privat de pensii
practic nu funcţionează, MMPSF urmând să analizeze oportunităţile în domeniu.
Din total pensionari pentru limita de vârstă, circa 12% primesc pensii cu cuantum minim. Pe de altă
parte, circa 22% din pensionari pentru limita de vârstă sunt angajaţi în câmpul muncii. Numărul
pensionarilor a căror pensii se transferă peste hotare conform acordurilor bilaterale constituie 111
persoane, mărimea medie a pensiei constituind 879,2 lei.
Totodată, menţionăm şi eforturile Guvernului în reforma sistemului de pensionare, în special consultările publice organizate la acest subiect de către MMPSF în colaborare cu HelpAge, Confederaţia
Naţională a Sindicatelor din Moldova. Dat fiind faptul că părerile cetăţenilor sunt dispersate, subiectul necesită dezbateri în continuare.
În vederea îmbunătăţirii segmentului protecţiei sociale din Republica Moldova, Guvernul a întreprins
mai multe măsuri. Astfel, în perioada 2013–2014 prin Hotărârea Guvernului au fost aprobate un şir de
documente menite să îmbunătăţească accesul persoanelor în etate la servicii sociale45. La 18 februarie
2015, prin ordinul Ministrului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei nr. 20 a fost aprobat Planul strategic
de dezvoltare și consolidare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu în Republica Moldova pentru
anii 2015–2017, având ca scop promovarea și consolidarea Serviciului de îngrijire socială la domiciliu.
Cadrul legal-normativ în protecţia socială se bazează pe principiul tratamentului egal al femeilor şi
bărbaţilor.
Conform situaţiei la 01.01.2016 erau angajaţi şi activau în primării 1143 unităţi de asistent social
comunitar, inclusiv 1042 femei. Concomitent, menţionăm că la 01.01.2016 au beneficiat de servicii
de îngrijire socială la domiciliu 22348 persoane vârstnice solitare şi inapte de muncă, oferite de un
personal de 2352 unităţi de lucrători sociali, inclusiv 2247 femei. La 01.01.2016 în republică au
activat 79 cantine de ajutor social, care au deservit 4377 beneficiari lunar.
La fel, conform datelor structurilor teritoriale de asistenţă socială, la 01.01.2016, în republică activau 111 instituţii sociale care au prestat servicii sociale pentru 6819 persoane / familii adulte şi cu
dizabilităţi, dintre care 23 centre de zi (3084 beneficiari, inclusiv 1852 femei), 12 centre de plasament temporar (983 beneficiari, inclusiv 415 femei), 38 centre mixte (1719 beneficiari, inclusiv 1023
femei), 6 centre de reabilitare socio-medicală (223 beneficiari, inclusiv 168 femei) şi 32 centre de
plasament de lungă durată (857 beneficiari, inclusiv 509 femei).
Conform datelor MMPSF, nivelul venitului lunar minim garantat de stat, este prevăzut anual în Legea
bugetului de stat. Astfel, prin Legea nr. 200 din 20.11.2015, au fost operate unele modificări și completări în Legea bugetului de stat nr. 72 din 12.04.2015 printre care s-a aprobat majorarea nivelului
venitului lunar minim garantat de la 765 lei la 900 lei (cu aplicare din 1 octombrie 2015), precum
și majorarea cuantumului APRA la 315 lei (anterior–250 lei). Astfel, automat se majorează și nivelul
VLMG utilizat la evaluarea dreptului pentru ajutorul pentru perioada rece a anului (900*1,6=1440 lei).
În scopul încadrării mai bune a familiilor compuse doar din persoane în etate sau care au în componenţa sa persoane în etate, mecanismul de acordare a ajutorului social / APRA are create premise,
45 HOTĂRÎRE Nr. 323 din 30.05.2013 cu cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de
plasament pentru persoane vârstnice şi a Standardelor minimede calitate; HOTĂRÎRE Nr. 569 din 29.07.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de zi pentru persoane vârstnice şi a standardelor minime
de calitate; HOTĂRÎRE Nr. 1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru al Serviciului de îngrijire socială la
domiciliu şi a Standardelor minime de calitate.
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printre care: la stabilirea ajutorului social – nu se iau în considerare veniturile obţinute din activitatea
agricolă a familiilor compuse doar din persoane care au împlinit vârsta de 75 ani sau încadrate în
grade de dizabilitate; la stabilirea APRA – nu se iau în considerare veniturile obţinute din activitatea
agricolă a familiilor compuse doar din persoane care au împlinit vârsta de 62 ani sau încadrate în
grade de dizabilitate; la stabilirea ajutorului social / APRA – se ignoră în totalmente suportul financiar
de stat unor beneficiari de pensii și alocaţii sociale etc.

Practici bune
Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei în parteneriat cu Asociaţia Obștească
Homecare și Caritas Republica Cehă, în cadrul proiectului ”Dezvoltarea serviciilor de
îngrijire la domiciliu în partea de nord a Moldovei 2013–2015” au realizat mai multe activităţi cu reprezentanţii organizaţiilor non-guvernamentale ce prestează îngrijiri
medico-sociale / sociale la domiciliu cu scopul de revizuire a cadrului legislativ existent
pentru domeniul de îngrijiri comunitare și crearea platformei de discuţii privind necesitatea dezvoltării acestor servicii și modalităţilor de contractare a serviciilor sociale,
precum și problemele prestatorilor privaţi de aceste servicii.

Menţionând măsurile de îmbunătăţire a protecţiei sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale (anexa
9), totodată, constatăm dezvoltarea pe parcursul ultimilor ani a mai multor tipuri de servicii comunitare. La etapa actuală, este în proces continuu crearea şi dezvoltarea serviciilor sociale comunitare
alternative serviciilor sociale rezidenţiale, acestea având ca obiectiv primordial prevenirea excluderii
sociale şi facilitarea reintegrării beneficiarilor în mediul familial și comunitar, inclusiv a persoanelor
în vârstă. Centrele comunitare, care includ o diversitate mai mare de servicii: de la asistenţă medicală
până la igienă (posibilităţi de spălare a vestimentaţiei etc.), sunt cele mai solicitate. Printre practici
bune menţionăm: programele adresate persoanelor în etate, realizate în cadrul Centrelor comunitare
din Văleni (raionul Cahul), din Rubleniţa (raionul Soroca) ş.a.

Practici bune
Centrul comunitar în satul Tudora (raionul Ştefan Vodă) este suprasolicitat de beneficiarii în vârstă. Aici vârstnicii pot beneficia de asistenţă medicală, hrană şi posibilitatea
de a-şi spăla rufele în maşinile de spălat instalate în incinta centrului.

În baza consultărilor publice şi interviurilor cu specialiştii au fost identificate următoarele probleme:

•

În pofida eforturilor statului în dezvoltarea serviciilor sociale, o bună parte de
vârstnici sunt limitaţi în posibilităţi de accesare a acestor servicii (distanţa,
numărul de locuri limitate etc.).

•

Persistenţa tendinţei / orientării persoanelor în etate spre pensii plus salarii, fapt
ce se datorează în mare măsură pensiilor mici.

•

Dincolo de documentele existente, se constată insuficienţă de personal în sistemul
de asistenţă socială, necesitatea instruirii celui funcţional în scopul creşterii
nivelului profesional.
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•

Specialiştii la nivel local (asistenţii sociali şi lucrătorii sociali) au indicat asupra
volumului enorm de lucru şi salariilor mizere, fapt ce afectează calitatea lucrului.

•

În pofida experienţelor pozitive, la nivel comunitar există un număr limitat de
servicii sociale adresate vârstnicilor care au nevoie de îngrijire şi suport zilnic.
Numărul persoanelor care pot fi angajate în calitate de îngrijitori la domiciliu este
insuficient (resurse limitate, birocraţia).

•

Sistemul de protecţie socială nu acoperă necesităţile reale ale beneficiarilor
vârstnici cu referire la asistenţa şi consilierea în cazurile de abuz şi violenţă.

•

Drept provocare semnificativă a fost identificată incapacitatea şi nedorinţa unor
primari de a dezvolta serviciile sociale comunitare (în contextul descentralizării).
Se atestă lipsa mecanismelor de finanţare a serviciilor sociale comunitare, fapt ce
afectează semnificativ sistemul şi, în final, beneficiarii.

Drept concluzie, măsurile de politici lansate sunt relevante pentru atingerea obiectivelor enunţate.
Finalizarea, aprobarea și implementarea noilor prevederi cu privire la pensii, inclusiv pensiile cumulative ar fi una dintre priorităţile următorului Plan de Acţiuni. Astfel se va putea atinge rezultatul
de ajustare a documentelor de politici la schimbările demografice și consecinţele lor economice și
sociale. În același timp, sistemul nu poate funcţiona eficient în momentul în care există insuficienţă
de personal (asistenţă socială), iar serviciile dezvoltate la nivel local nu sunt sustenabile. În termeni de
eficienţă, segmentul protecţiei sociale este finanţat de către stat și reflectat în subprogramul bugetar
”Protecţia persoanelor în etate”. MMPSF are experienţă și practice bune în domeniul managementului
și își asumă rolul de lider în domeniu. Doar că în condiţiile în care resursele alocate nu acoperă necesităţile populaţiei vârstnice, impactul acţiunilor este unul neînsemnat.

Recomandări:
•

Identificarea şi dezvoltarea mecanismelor de finanţare a serviciilor sociale comunitare
(în contextul descentralizării resurselor).

•

Ajustarea sistemului de asigurări sociale și de asistenţă socială pentru a asigura
suport social decent persoanelor în etate fără alte mijloace de sprijin, celor care au
în îngrijire persoane dependente.

•

Asigurarea continuităţii serviciilor medico-sociale, în special la nivel comunitar.

•

Identificarea resurselor necesare bugetare, locale în vederea promovării îmbătrânirii
active la nivel local (prin acţiuni concrete).

•

Crearea oportunităţilor pentru intervenţia comunităţii prin dezvoltarea unor
parteneriate durabile cu OSC în baza dezvoltării sistemului de acreditare a serviciilor;
Fortificarea sistemului de acreditare a serviciilor sociale.

•

Dezvoltarea proiectelor locale adresate susţinerii vârstnicilor prin atragerea
resurselor băştinaşilor emigranţi.

•

Extinderea serviciilor sociale existente şi asupra persoanelor vârstnice – victime ale
abuzului, violenţei.

•

Analiza serviciilor la nivel comunitar şi abilitarea / responsabilizarea primarilor
pentru asistenţa vârstnicilor, inclusiv victimelor etc.
Cuprins
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Angajamentul

V

A oferi posibilitate
pieţelor muncii să
răspundă
la consecinţele
economice şi sociale
ale îmbătrânirii
populaţiei
Photo credit: UNFPA Moldova

Cadrul legal-normativ al Republicii Moldova interzice expres orice discriminare a salariatului pe criterii de sex, vârstă etc. (CM, art.8), interzice refuzul neîntemeiat de angajare (CM, art. 47), fiind prevăzute o serie
de norme preferenţiale aplicabile doar anumitor categorii de salariaţi
cum ar fi: persoanele cu dizabilităţi, femeile, persoanele cu obligaţiuni
familiale etc. (CM, art. 115, 125, 250) (anexa 3). Strategia naţională
privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007–201546
include analiza situaţiei demografice, inclusiv a coeficientului de îmbătrânire a populaţiei, fiind menţionat impactul îmbătrânirii asupra pieţii
muncii, poverile financiare asupra sistemului public de pensii şi de sănătate. Totodată, din lipsa de date este greu de estimat careva rezultate
palpabile.
În acelaşi timp, constatăm eforturile Guvernului de a dirija procesele redistribuirii forţei de muncă,
creării oportunităţilor de angajare pentru diverse categorii ale populaţiei, cu excepţia pensionarilor.
ANOFM întreprinde mai multe măsuri pe piaţa muncii, care sporesc nivelul de ocupare a populaţiei,
inclusiv al femeilor pe piaţa muncii: consultarea cetăţenilor la agenţiile teritoriale (în toate raionele ţării, inclusiv în UTA Găgăuzia), activitatea de mediere a muncii fiind susţinută prin organizarea
târgurilor locurilor de muncă etc. Pe site-ul oficial al Agenţiei Naţionale www.anofm.md bilunar sunt
plasate Buletinele Informative „Piaţa muncii: Locuri vacante”, ce oferă informaţia actualizată despre
locurile de muncă vacante din ţară. La moment MMPSF este în proces de revizuire a legislaţiei în
domeniul ocupării forţei de muncă, unde vor fi incluse și măsuri ce ţin de asigurarea oportunităţilor
de ocupare a persoanelor în vârstă, la fel conceptualizarea posibilităţilor de stimulare a angajatorilor
întru angajarea în câmpul muncii a persoanelor în vârstă.
46 Liniile directoare specifice pentru ocuparea forţei de muncă prevă expres 6.5. Creşterea ofertei de forţă de muncă şi încurajarea
îmbătrânirii active (promovarea unor măsuri active pe piaţa muncii ce vizează persoanele de vârstă prepensionară şi postpensionară;
unificarea sistemului de pensionare etc.). http: / / lex.justice.md / md / 324604 /
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Conform bazei de date a ANOFM de comun cu structurile sale teritoriale în anul 2015 au fost înregistrate
50,6 mii şomeri, din care 10,8 mii şomeri sunt persoane cu vârsta cuprinsă între 50–65 ani sau (21,4%).
Ponderea persoanelor în vârstă plasate în câmpul muncii a constituit 30% din numărul şomerilor înregistraţi din aceasta categorie. Conform raportărilor ANOFM acces la serviciile prestate de Agenţia
Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă au toate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, în anul 2015 populaţia economic activă (populaţia
ocupată plus şomerii) a Republicii Moldova a constituit 1265,6 mii persoane, fiind în creştere cu 2,7%
(33,2 mii) faţă de anul 2014. Disparităţi importante pe sexe şi medii în cadrul persoanelor economic
active nu s-au înregistrat: ponderea bărbaţilor (50,5%) a depăşit uşor ponderea femeilor (49,5%), iar
ponderea persoanelor economic active din mediul rural a fost mai mare faţă de cea din mediul urban:
respectiv 53,1% şi 46,9%47. Vârstnicii sunt mult mai puţin timp angajaţi în muncă (doar câte 1 oră şi
12 minute) (Anexa 7. Indicatorii privind ocuparea forţei de muncă).
Reiterăm faptul că Munca nedeclarată în rândul salariaţilor a constituit 7,5%, fiind în descreștere cu
0,8 p.p. faţă de nivelul anului precedent (8,3% în 2014). Practica de angajare fără perfectarea contractelor individuale de muncă (în baza unor înţelegeri verbale) este mai pe larg întâlnită printre bărbaţi (8,6% din total bărbaţi) în comparaţie cu femeile (6,6% din total femei). Cele mai mari ponderi
ale salariaţilor care lucrează doar în baza unei înţelegeri verbale sunt estimate în agricultură (46,2%)
și comerţ (21,4%)48.

Practici bune
În satulManta (raionul Cahul) grupul de voluntari vârstnici a organizat un atelier de
artizanat, încadrându-se în câmpul de muncă. În pofida eforturilor acestora, APL nu le
acordă suportul necesar.

În contextul subiectului abordat drept provocare semnificativă rămâne fenomenul migraţiei. Specialiştii indică asupra tendinţei de emigrare a persoanelor în vârstă pre-pensionară, ceea ce denotă
capacităţi limitate a pieţei muncii naţionale de a oferi angajare adecvată acestora. Totodată, se
atestă şi cazuri, când persoanele revenite acasă după ani de muncă în străinătate, se confruntă cu
probleme la accesarea serviciilor sociale, calcularea pensiei. În acest sens menţionăm eforturile Guvernului de negociere / semnare a Acordurilor în domeniul securităţii sociale între Republica Moldova
și Republica Turcia, Regatul Belgiei, Republica Lituania și alte ţări (Anexa 8). Este important însă să
fie continuate eforturile de a semna acorduri cu Italia și cu Federaţia Rusă (ţări în care se regăsesc
cel mai mare număr de cetăţeni moldoveni).
Conform ANOFM, pensionarii au prioritate în executarea lucrărilor publice. În afară de aceasta, ei
sunt înregistraţi în baza de date la nivel naţional, fără a avea statut de șomer. În discuţiile cu reprezentanţii ATOFM a fost identificat faptul că persoanele în vârstă sunt angajate în lucrări publice. În
acest caz, ATOFM plătește o contribuţie de 30% din salariul mediu pe economie, iar primăriile trebuie
să își asume plata unei ândemnizaţii de 1000 lei. Acest lucru însă depinde de cele mai multe ori de
bugetul primăriei. Se întâmplă multiple cazuri în care primăria nu dispune de resurse financiare și
contractele nu pot fi încheiate.
Totodată, conform Barometrului Demografic (2015), din numărul total de pensionari după limită de
vârstă cei care lucrează constituie peste 22%. În orașele mari, oportunităţi de angajare a pensionarilor sunt mai mari. În mun. Chișinău ponderea pensionarilor care lucrează este de 1,6 ori mai mare
47 http: / / www.statistica.md / newsview.php?l=ro&idc=168&id=5147&parent=0
48 http: / / www.statistica.md / newsview.php?l=ro&idc=168&id=5147&parent=0
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decât media pe ţară și constituie 36,1%. Totuși, în viziunea experţilor, participarea vârstnicilor pe
piaţa forţei de muncă nu este determinată de o disponibilitate a acestora pentru a rămâne cât
mai mult economic activi, ci mai degrabă de nevoia de a munci pentru câştigarea traiului zilnic, în
condiţiile insuficienţei surselor financiare.
Astfel, concluzionăm eforturile statutului în domeniul dezvoltării pieţii locurilor de muncă. Totodată,
în contextul situaţiei socio-economice precare din ţară obiectivul de asigurare a accesului mai larg a
persoanelor în vârstă la piaţa forţei de muncă, rămâne greu realizabil. În viziunea experţilor, Republica Moldova prezintă restanţe semnificative la domeniul IÎA – ocupaţia în câmpul muncii – se înregistrează cea mai mică rată de ocupare pentru populaţia de vârstă pre-pensionară 55–59 / 60–64 ani
(49% și respectiv 27,6%), media ţărilor UE fiind de 62,2% și respectiv 31,5%49.
Printre problemele identificate de participanţii la consultările publice şi interviuri se regăsesc:

•

Lipsa locurilor de muncă atractive, fapt ce impune cetăţenii, în special tinerii, să
plece peste hotare la muncă.

•

Lipsa programelor de formare continuă a pensionarilor sau a persoanelor de vârstă
pre-pensie;

•

Llipsa unei politici “prietenoase vârstei” pe piaţa muncii bazată pe percepţia productivităţii scăzute a vârstnicilor;

•

Lipsa mecanismelor de responsabilizare a primarilor pentru conlucrare / susţinere
a vârstnicilor;

•

Insuficienţa mecanismelor de asigurare a transparenţei proceselor decizionale la
nivel local, de implicare a vârstnicilor în acestea;

•

Lipsa interesului din partea agenţilor economici de a angaja vârstnici;

•

Lipsa programelor de dezvoltare a antreprenoriatului adresate vârstnicilor;

•

Discriminarea persoanelor la pensionare / reangajare în bază de contract. Prevederea
Ministerului Educaţiei care obligă cadrele didactice la ieşire la pensie cu atingerea
vârstei de pensionare este apreciată ca fiind discriminatorie. Or beneficierea de
pensii este o oportunitate nu obligaţiune.

•

Insuficienţa de date statistice cu referire la încadrarea vârstnicilor în câmpul muncii,
în activităţi de antreprenoriat afectează crearea unui tablou real în domeniu.

În concluzie, măsurile planificate în documentele de politici sunt relevante pentru atingerea obiectivelor
naţionale trasate, dar fluctuaţiile politice din anii de referinţă sunt un factor de risc important. De
asemenea, intenţia de a semna acorduri de securitate sociale în beneficiul migranţilor nu poate fi
realizată decât cu acordul părţilor. Din această perspectivă este nevoie ca acest angajament să fie
direct conectat cu angajamentul 3, iar măsurile să fie reconceptualizate în termeni de eficacitate și
impact. În perioada de referinţă nu au fost înregistrate programe de dezvoltare a antreprenoriatului
adresate vârstnicilor, iar piaţa muncii nu beneficiază de experienţa persoanelor în etate decât în mică
măsură. Acest lucru lezează inclusiv dreptul persoanelor vârstnice de a munci și, în consecinţă, dreptul
la o viaţă decentă. Impactul acţiunilor este unul aproape inexistent, conform analizelor calitative
realizate de către evaluator.
49 http: / / ccd.ucoz.com / _ld / 0 / 43_Policy_Paper_II.pdf
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Recomandări:
•

Elaborarea unui mecanism de subvenţionare a angajatorilor care vor angaja
pensionari prin scutiri de impozite, ândemnizaţii sau cote salariale plătite din bugetul
statului.

•

Dezvoltarea parteneriatului public-privat în vederea oferirii oportunităţilor de
angajare în câmpul muncii persoanelor în etate.

•

Eliminarea prevederilor discriminatori ale Ministerului Educaţiei cu referire la
obligativitatea de pensionare a cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare.

•

Dezvoltarea programelor de formare continuă a pensionarilor sau a persoanelor de
vârstă pre-pensie.

•

Promovarea campaniilor în favoarea unor politici „prietenoase vârstei” pe piaţa
muncii / depăşirea stereotipurilor bazate pe percepţia productivităţii scăzute a
vârstnicilor

•

Susţinerea programelor de dezvoltare a antreprenoriatului adresate vârstnicilor /
Crearea unui fond care ar facilita dezvoltarea unor astfel de programe.

•

Informarea continue a populaţiei vizavi de drepturile sale şi posibilităţile de
revendicare a acestora.

•

Implicarea persoanelor în etate, a OSC în monitorizarea cazurilor de discriminare a
persoanelor în etate pe criteriu de vârstă, de pensionare forţată şi altele.

•

Atragerea şi menţinerea pe piaţa forţei de muncă a lucrătorilor în vârstă, în special
a celor care au beneficiat de educaţie şi formare profesională bună, fapt ce poate
contribui esenţial la dezvoltarea societăţii.
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Angajamentul

VI

Promovarea învăţării
pe termen lung
şi adaptarea
sistemului educaţional
pentru
a preîntâmpina
schimbarea condiţiilor
economice, sociale şi
demografice

Photo credit: UNFPA Moldova

Formarea continuă a adulţilor constituie totalitatea proceselor în dezvoltare ale învăţării formale şi
de altă natură cu ajutorul cărora adulţii, în spiritul societăţii în care trăiesc, își dezvoltă capacităţile,
își îmbogăţesc cunoştinţele şi își perfecţionează calificarea profesională şi tehnică sau le aplică în alt
mod pentru utilitate personală şi socială.
În Republica Moldova educaţia continuă a adulţilor este reglementată de: Constituţia Republicii
Moldova, adoptată la 29.07.1994, articolul 35 – Dreptul la învăţătură, Codul Educaţiei al Republicii
Moldova Nr. 152 din 17.07.2014, titlul VII – Învăţarea pe tot parcursul vieţii.
În perioada de raportare Ministerul Educaţiei a elaborat un şir de documente, care vizează într-o
formă sau alta şi educaţia adulţilor50. La fel, proiectul Programului naţional pentru dezvoltarea resurselor umane din educaţie în Republica Moldova 2016–2020 prevede segmentul educaţiei adulţilor.
Menţionăm elaborarea Regulamentului privind formarea continuă a adulţilor în scopul realizării prevederilor art. 126 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17 iunie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 319–324, art.634), Codului Muncii al Republicii Moldova, aprobat
prin Legea nr. 154 din 28.03.2003 (publicat: 29.07.2003, Monitorul Oficial nr.159–162, art.648) și
alte acte legislative și normative în vigoare, tratate internaţionale la care Republica Moldova este

50 Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 191 din 22.04.2015 cu privire la Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Profesional; Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr. 616 din 18.05.2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a
calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituţiilor de învăţământ profesional
tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii
programelor de studii și a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, superior și de formare continuă.
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parte51. Elaborarea documentului s-a realizat în contextul definirii unor noţiuni și reglementări care,
pot conduce la extinderea și diversificarea sistemului de instruire a adulţilor pe parcursul întregii
vieţi din perspectiva formării generale și a formării profesionale continue, în corespundere cu nevoile
persoanei raportate la necesităţile socio-economice. Totodată, ambele documente se află în regimul
de aşteptare privind aprobarea.
În baza planurilor naţionale de dezvoltare și de acţiune a programelor de guvernare și a strategiilor
sectoriale, la propunerea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional, Ministerul Educaţiei împreună cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale și a Familiei elaborează politici și
strategii naţionale privind dezvoltarea resurselor umane, inclusiv calificările și formarea profesională
a adulţilor, pe care le supun spre aprobare Guvernului. Pe pagina web a ministerului este plasată Lista
instituţiilor care oferă servicii în domeniul formării profesionale continuă în Republica Moldova şi a
cursurilor autorizate52. Apreciind pregătirea de către Ministerul Educaţiei a Sugestiilor privind elaborarea documentelor curriculare pentru instruirea adulţilor (2011), menţionăm necesitatea ajustării
acestora în contextul Cadrului de referinţă actual al Curriculumului Naţional.
Totodată, menţionăm că conform Codului Muncii (art.213, (1)) , angajatorul este obligat să creeze condiţiile necesare şi să favorizeze formarea profesională şi tehnică a salariaţilor care urmează instruirea
în producţie, se perfecţionează sau studiază în instituţii de învăţământ, fără scoatere din activitate.
Ministerul Educaţiei, Institutul Ştiinţe ale Educaţiei şi Academia de Ştiinţe a Moldovei organizează
anual stagii de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale.
Ca urmare a studierii experienţei partenerilor din ţările UE şi experienţei acumulate în domeniul
formării continue după aderare, la UTM a fost creat Centrul universitar de Formare Continuă53.
CFC reprezintă o structură diversificată de formare continuă cu centre specializate şi cursuri de
formare continuă a specialiştilor la facultăţi şi Departamentul de Formare Continuă a Cadrelor
Didactice. Ca urmare a dezvoltării relaţiilor de parteneriat cu mediul profesional al facultăţilor şi
catedrelor de specialitate, au fost elaborate noi programe de formare continuă, care cuprind întregul spectru de modalităţi şi programe de formare continuă: cursuri tematice de perfecţionare /
specializare de scurtă durată, cursuri de perfecţionare / specializare multidisciplinare cu durata de
72 – 500 ore, cursuri de recalificare în baza studiilor superioare sau medii de specialitate pentru
realizarea unei noi activităţi profesionale cu durata de 500 – 1000 ore, studii de recalificare profesională în baza studiilor superioare sau medii de specialitate pentru obţinerea unei noi calificări
cu durata mai mare de 1000 ore.
Institutul de Formare Continuă54 organizează programe de recalificare profesională pentru cadrele
didactice din învăţământul preuniversitar , ţinând cont de particularităţile vârstei înaintate a unui
număr considerabil de participanţi la procesul de formare continuă, la IFC au fost elaborate şi
implementate programe şi planuri adaptate la situaţia persoanelor în etate; sunt organizate cursuri
normative corelate cu necesităţile acestora de iniţiere în utilizarea tehnologiilor informaţionale şi
comunicaţionale, învăţarea limbilor străine. Măsurile semnificative de optimizare a procesului formării
profesionale continue au favorizat implicarea persoanelor în vârstă.
Persoanele cu studii superioare, ce nu-şi găsesc loc de muncă, au posibilitatea de reprofilare, recalificare (în cadrul IFC, IŞE), pot obţine o a doua diplomă şi pot activa în domeniul respectiv. În același
timp, oportunităţile de perfecţionare sunt limitate pentru adulţi, în special datorită factorului economic (IFC realizează cursuri contracost).

51 http: / / www.particip.gov.md / proiectview.php?l=ro&idd=2487
52 http: / / www.edu.gov.md / ro / content / cursuri-autorizate
53 http: / / www.utm.md / procesul-de-studii / formare-continua /
54 http: / / www.iic.md / pages / recalif / index.php
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Menţionăm experienţa perfecţionării cadrelor didactice a Centrelor ProDidactica, Pas cu Pas, a
Centrului de formare și consultanţă a Universităţii de Stat din Moldova. La fel, este apreciabilă
experienţa unor programe sensibile la gen de instruire a studenţilor în cadrul USM, ULIM, USP,
metodologia cărora poate fi extinsă asupra programelor de formare a adulţilor.
Conform Indicelui de îmbătrânire activă în Republica Moldova (2016): Indicatorul învăţarea continuă
pentru persoanele de 55- 74 ani, înregistrează o valoare total nesemnificativă – doar 0,3% fiind implicaţi în astfel de activitate. În ţările UE, care au o experienţă de durată în dezvoltarea și promovarea
învăţării continue pe parcursul vieţii, în special în Danemarca, Suedia, Finlanda, în medie 5% dintre
persoanele în vârstă desfășoară activităţi de învăţare continue.

Constatând eforturile statului în educaţia adulţilor, concluzionăm necesitatea delimitărilor clare dintre „educaţia adulţilor” şi “educaţia persoanelor în etate”, dat fiind faptul că documentele oficiale
cuprind în realitate persoanele până la vârsta de pensionare. Totodată, menţionăm că pe parcursul
ultimilor ani mai multe organizaţii nonguvernamentale oferă instruiri persoanelor în etate, în special
în domeniul de îngrijire a altor vârstnici.

În cadrul programelor realizate de HelpAge persoanele vârstnice, voluntari ai organizaţiilor locale, au
beneficiat de instruiri cu referire la acordarea serviciilor primare de îngrijire a altor persoane în etate
(măsurarea tensiunii, determinarea nivelului de zahăr ş.a.)

Printre practici pozitive în domeniul educaţiei adulţilor se înscrie activitatea organizaţiei DVV Internaţional în Moldova55. Împreună cu organizaţiile sale partenere, Institutul oferă formare continuă
în domeniul educaţiei profesionale pentru tinerii șomeri, persoane în vârstă și femei şomere. DVV
International oferă asistenţă organizaţiilor partenere și instituţiilor de învăţământ în managementul
proiectelor și în metodologia educaţiei adulţilor și le sprijină, în ceea ce privește conţinutul şi organizarea cursurilor, în special în domeniul educaţiei profesionale56.
În acelaşi timp, în domeniul abordat constatăm următoarele probleme:

•

Lipsa opţiunilor de instruire continuă pentru persoanele în vârstă care nu
mai sunt active pe piaţa muncii, iar sistemul educaţional din ţară se axează
preponderent pe instruirea generaţiilor mai tinere.

•

Creşterea speranţei de viaţă peste nivelul de 55 de ani şi extinderea consecventă a
activităţii de muncă semnifică faptul că oamenii în vârstă trebuie să-şi consolideze
competitivitatea pe piaţa muncii şi posibilităţile de angajare în câmpul muncii.

•

Deficienţe în definirea adulţilor, vârstnicilor în Moldova, induce confuzii în
identificarea politicilor.

•

Lipsa de date statistice cu accent asupra persoanelor în etate (încadrate
în programe de instruire continue, tipul de instruire, nr. de ore, profilul etc.)
îngreunează construirea unui tablou adecvat.

55 DVV International – the Institute for International Cooperation of the Deutscher Volkshochschul-Verband e.V. (DVV), the German Adult
Education Association
56 https: / / www.dvv-international.de / en / worldwide / europe / eastern-neighbours / republic-of-moldova /
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În ontextul reformei de optimizare a sistemului de învăţământ un număr considerabil de cadre didactice / braţe de muncă au fost / sunt disponibilizate (majoritatea fiind femei). Respectiv, se impune
problema redirecţionării acestor resurse prin oferirea unor noi opţiuni, de ex. de a le instrui în domeniul îngrijirii intergeneraţionale (de ex. bone).
În concluzie, deși acţiunile planificate sunt relevante și pot atinge rezultatele dorite, faptul că politicile cu
privire la educaţia pe parcursul întregii vieţi nu sunt aprobate, iar educaţia persoanelor în etate lipsește
la nivel de concept reduce din capacitatea de adaptare a societăţii la schimbările demografice și din eficacitatea acestora. Din această cauză este primordial ca un capitol separat în documentul de politici care
este în curs de elaborare să fie dedicate problemelor îmbătrânirii active. Mai mult, la capitolul eficienţă
nu putem vorbi de un grad înalt de realizare. Pentru moment, societatea civilă, cu suportul donatorilor organizează sesiuni și programe de educaţie a adulţilor, iar persoanele încadrate în sistem beneficiază de
formare continue (finanţate din bugetele instituţiilor). Confuziile conceptuale nu permit implementarea
acţiunilor coerente și trezesc inclusiv reticenţă în rândul persoanelor în etate. Una dintre recomandările
de bază pentru acest angajament se referă la clarificarea conceptelor și finalizarea cadrului normativ.

Recomandări:
•

Reglementarea și dezvoltarea cadrului normativ privind educaţia adulţilor în context
european, în special persoanelor în etate.

•

Definirea termenilor “adulţi”, „persoane în etate” în Moldova, având în vizor
specificul de gen.

•

Dezvoltarea mecanismelor de finanţare a programelor dedicate adulţilor.

•

Facilitarea dezvoltării programelor de formare pe parcursul întregii vieţi, cu prioritate
pentru dezvoltarea competenţelor-cheie: digitale, antreprenoriale, lingvistice,
interculturale și alte competenţe noi, solicitate de piaţa muncii.

•

Dezvoltarea instrumentelor de recunoaștere a calificărilor obţinute în context
nonformal și informal în cadrul programelor de învăţare pe parcursul întregii vieţi și
implementarea instrumentului de credite transferabile de studii.

•

Reglementarea sistemului de formare profesională și perfecţionarea mecanismelor
de formare continuă a forţei de muncă care vor permite cetăţenilor să se adapteze
la noile condiţii de pe piaţa muncii.

•

Dezvoltarea Parteneriatului dintre sistemul educaţional și piaţa muncii, fapt ce
poate conduce la generarea unei oferte educaţionale care să corespundă cantitativ,
calitativ și structural cererii de forţă de muncă.

•

Fortificarea conlucrării dintre instituţiile de învăţământ şi angajatori în vederea
eficientizării recalificării / reintegrării profesionale a persoanelor în etate şi de vârstă
pre-pensionară, prin valorificarea schemelor de stagiere, consultări cu referire la
conţinuturi şi metodologii de instruire.

•

Dezvoltarea programelor adresate vârstnicilor de accesare a serviciilor publice
educaţionale / de instruire conform necesităţilor.

•

Ajustarea Sugestiilor privind elaborarea documentelor curriculare pentru instruirea
adulţilor (Ministerul Educaţiei, 2011), în contextul Cadrului de referinţă actual al
Curriculumului Naţional.

•

Explorarea practicilor pozitive existente de educaţie / dezvoltare a persoanelor în
etate.
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Angajamentul

VII

Asigurarea calităţii
vieţii la toate vârstele
şi menţinerea
traiului independent,
inclusiv sănătatea şi
bunăstarea
Photo credit: UNFPA Moldova

Promovarea sănătăţii și bunăstării oamenilor pe tot parcursul vieţii reprezintă precondiţii cruciale
pentru dezvoltarea durabilă a societăţii.

Calitatea vieţii și Bunăstarea
Calitatea vieţii poate fi măsurată prin indicatori direcţi (venituri, cheltuieli, nivelul sărăciei etc) dar și
subiectiv, prin auto-evaluarea grupului-ţintă. Cuantumul venitului este însă unul dintre elementele-cheie
în definirea calităţii vieţii. În acest sens, Studiul ”Discriminarea, abuzul și violenţa asupra persoanelor
vârstnice57” evidenţiază că 53,8% dintre respondenţii de 60+ declară că venitul lor este insuficient și nu
ajunge nici pentru strictul necesar. Vârstnicii din mediul rural au venituri mai mici în comparaţie cu cei
din mediul urban. Alţi 29,6% respondenţi declară că veniturile le ajung numai pentru strictul necesar,
iar 13% menţionează că pot avea un trai decent, dar nu pot cumpăra bunuri. Studiul demonstrează că
numărul vârstnicilor, al căror situaţie financiară devine tot mai dificilă, crește o dată cu înaintarea în
vârstă. Totodată, persoanele în etate, care nu au un nivel înalt de educaţie sunt mai expuse problemelor materiale. Astfel, se descurcă cel mai greu persoanele care au finalizate clasele primare (69,4%) și
reușesc să aibă un trai decent persoanele care au studii profesionale (colegiu sau studii superioare) în
proporţie de 24,3% și 25,8%. Calitatea joasă percepută a vieţii este determinată de discrepanţa dintre
salariul mediu și pensia medie, raportul de înlocuire a salariilor constituind 27%. Cel mai important ajutor de care au nevoie respondenţii este ajutorul în bani, medicamentele și serviciile medicale.
Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice în anul 2014 din total gospodării, 43,7%
au în componenţa sa cel puţin o persoană în vârstă de 60 ani şi peste, din care 67,2% constituie
gospodăriile formate doar din vârstnici, iar restul sunt gospodării în componenţa cărora sunt şi alte
persoane. Din total gospodării formate doar din vârstnici, 56,0% locuiesc în mediul rural şi respectiv
57 Discriminarea, abuzul și violenţa asupra persoanelor vârstnice, Centrul de cercetări demografice, 2015, pg.39
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44,0% în mediul urban. Repartizarea gospodăriilor de vârstnici după numărul de persoane în gospodărie relevă o preponderenţă a gospodăriilor formate dintr-o singură persoană (60,2%), gospodăriile
formate din 2 persoane fiind prezente în proporţie de 39,2%.
Veniturile gospodăriilor cu vârstnici (Anexa 6: Indicatorii nivelului de trai) sunt determinate de mai mulţi
factori. În medie pe republică, o gospodărie în componenţa căreia trăieşte cel puţin o persoană în
vârstă de 60 ani şi peste dispune de 1628,8 lei lunar pe o persoană. După mediul de reşedinţă, gospodăriile din mediul urban se află într-o situaţie mai bună, cu un venit mediu lunar de 1942,8 lei /
persoană, faţă de 1412,7 lei / persoană în mediul rural.
Principala sursă de venit a gospodăriilor cu vârstnici sunt prestaţiile sociale, care constituie 48,8%
din veniturile lunare ale gospodăriei. Totodată, plăţile salariale în medie constituie 23,0% din veniturile acestei categorii de gospodării, iar activitatea individual agricolă – 10,8%. Transferurile din afara
ţării contribuie la formarea veniturilor gospodăriilor cu vârstnici în proporţie de 10,0%.
Situaţia vârstnicilor diferă în funcţie de componenţa gospodăriei. Astfel, gospodăriile formate numai
din vârstnici din perspectiva veniturilor medii pe o persoană sunt într-o situaţie mai bună decât
vârstnicii care locuiesc în gospodării extinse (Anexa 6). O explicaţie ar fi faptul că aceste gospodării
sunt numeroase, iar veniturile vârstnicilor sunt o sursă de venit pentru toată gospodăria.
Pentru gospodăriile formate numai din vârstnici, principala sursă de existenţă sunt prestaţiile sociale (65,0%). Datorită faptului că o parte din vârstnici sunt economic activi, veniturile acestora au la
bază şi alte surse de venit, cum ar fi activităţile salariale (10,9%) şi activitatea individuală agricolă
(9,6%). În cazul gospodăriilor mixte, în componenţa cărora sunt şi alte persoane, principala sursă de
venit este activitatea salariată – 35,8%, iar prestaţiile sociale au contribuit la formarea veniturilor
în proporţie de 31,6%. Totodată, gospodăriile mixte sunt dependente într-o proporţie mai mare de
transferurile din afara ţării comparativ cu cele formate doar din vârstnici (13,7% faţă de 6,5%).
Pe parcursul ultimilor 5 ani, ponderea vârstnicilor cu venituri lunare mai mari de 800 lei a înregistrat
o continuă creştere. Astfel, în anul 2014, 33,9% dintre vârstnici au dispus de un venit mediu lunar de
800–1200 lei, iar în cazul a 19,4% veniturile lunare au variat în limitele a 1200 – 1600 lei. Ponderea
vârstnicilor cu un venit mai mare de 2800 lei lunar a constituit 8,7% (comparativ cu 3,5% în 2010).
Cheltuielile de consum ale gospodăriilor cu vârstnici sunt determinate de mărimea veniturilor disponibile. În medie o gospodărie cu vârstnici cheltuie lunar 1707,4 lei pe o persoană. Cu un nivel mai mare
a cheltuielilor de consum se evidenţiază mediul urban, unde acestea au înregistrat, în medie pe lună,
1950,7 lei / persoană, iar în mediul rural cheltuielile gospodăriilor cu vârstnici au însumat 1540,1 lei
/ persoană. Preponderent cheltuielile gospodăriilor cu vârstnici sunt destinate necesarului de consum
alimentar (47,6%), după care urmează cheltuielile pentru întreţinerea locuinţei–20,5%, îmbrăcăminte
şi încălţăminte – 8,3% și îngrijire medicală şi sănătate – 7,9%. Celelalte cheltuieli revin pentru dotarea locuinţei (3,5%), comunicaţii (3,3%) şi transport (2,9%). Gospodăriile formate doar din vârstnici
cheltuie, în medie pe lună, 1868,9 lei / persoană sau cu 19,8% mai mult comparativ cu gospodăriile
în componenţa cărora sunt şi alţi membri. În acelaşi timp, comparativ cu gospodăriile cu vârstnici
și alte persoane, persoanele din gospodăriile formate numai din vârstnici, cheltuie mai mult pentru
procurarea de produse alimentare, întreţinerea locuinţei, dotarea locuinţei şi servicii de sănătate.
Asigurarea cu comodităţi comunale constituie o altă provocare pentru persoanele vârstnice. Conform Barometrului Demografic58, situaţia în domeniu este una nefavorabilă. Cu încălzire centrală sau
autonomă sunt dotate doar fiecare a patra gospodărie; cu baie sau duș sunt amenajate 38,2% din
gospodăriile persoanelor vârstnice. Cu sisteme de canalizare sunt asigurate mai puţin de jumătate de
GC, iar cu gaze din reţea publică – puţin peste jumătate din GC. Cea mai bună situaţie este la capitolul
asigurare cu apeduct și servicii telefonice. În același timp, gospodăriile rurale sunt încălzite cu lemne
58 http: / / ccd.ucoz.com / _ld / 0 / 29_barometru_nr_2_.pdf
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și cărbune în proporţie de 96%, iar 77,8% nu au sistem de canalizare, 57,7% nu au apeduct, 20,3%
nu au acces la servicii telefonice. Circa 22% dintre vârstnici își apreciază nivelul de trai ca fiind rău
și foarte rău.

Datele empirice demonstrează autoaprecierea scăzută a nivelului de trai a persoanelor în etate. Circa
22,0% din persoanele vârstnice își apreciază nivelul de trai ”rău și foarte rău” (de 1,3 ori mai mult
decât media pe ţară) și doar 5% ”bine și foarte bine” (de 2,1 ori mai puţin decât media pe ţară). În comparaţie cu 2014 în 2015 se constată scăderea nivelului de trai, fiecare al patrulea respondent consideră
că viaţa lui s-a înrăutăţit.
Sursa: Barometru Demografic, 2015. Calitatea vieţii persoanelor vârstnice.

Sănătatea
Planul de acţiuni privind implementarea Ghidului de parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în
politici (2014–2016) prevede Asigurarea sănătăţii şi a îngrijirii persoanelor în vârstă în obiectivul general 9. Obiectivul are o serie de obiective specifice:
-

Îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate şi creşterea calităţii serviciilor pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru persoanele în vârstă

-

Dezvoltarea unui sistem integrat de furnizare a serviciilor de asistenţă socială, îngrijire la
domiciliu şi îngrijire paliativă, care corelează mai eficient serviciile medicale şi sociale pentru
vârstnici

-

Extinderea şi fortificarea programelor de formare pentru personalul medical şi social, care
lucrează cu persoanele în vârstă

Instituţia responsabilă cu problemele sănătăţii este Ministerul Sănătăţii. În cadrul ministerului există
două direcţii care sunt responsabile de subiectul îmbătrânirii: Direcţia asistenţă medicală primară,
urgentă şi comunitară și Direcţia asistenţă medicală spitalicească.
Pentru anul 2015 au fost validate 36609 cazuri cronice, dintre care 18028 cazuri îngrijiri geriatrice,
2607 cazuri îngrijiri paliative, 15974 cazuri servicii de reabilitare. În anul 2015 au fost contractate
34 Centre Comunitare de Sănătate Mintală (anul 2014–25 Centre Comunitare de Sănătate Mintală), finanţate din Fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Suma contractată pentru anul
2015 a constituit – 10 236901 lei (anul 2014 – 5 374638 lei). Pentru anul 2016 de către Compania
naţională de Asigurări în medicină au fost contractate 37 Centre Comunitare de Sănătate Mintală. Cuantumul cheltuielilor pentru contractarea acestor Centre a constituit în anul 2016 circa 13,5
mln. lei.
În ceea ce privește îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate, supravegherea medicală a
persoanelor în vârstă de către medicii de familie, inclusiv la domiciliu, se efectuează conform
prevederilor Protocoalelor Clinice Naţionale. În scopul supravegherii pacienţilor cu maladii cronice, inclusiv a persoanelor în vârstă, prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi CNAM au fost
reglementaţi indicatorii de performanţă axaţi pe 3 domenii prioritare, inclusiv pentru prevenirea,
depistarea precoce şi supravegherea maladiilor (cardiovasculare, diabetul zaharat, oncologice,
tuberculoză)59. În 2016 a fost a fost aprobat mecanismul de includere a medicamentelor pentru
compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. A fost majorată rata de
59 Ordinul comun al MS şi CNAM 1015 / 674 A din data de 29 decembrie 2016 „Privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare
în anul 2015 a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”
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compensare a medicamentelor generice, de prima linie, pentru 4 categorii principale de medicamente antihipertensive de la 50% la 70%60.
Regionalizarea asistenţei medicale spitalicești este una dintre acţiunile foarte importante în scopul lărgirii accesului populaţiei vârstnice la serviciile medicale. Astfel, a fost elaborat cadrul normativ privind
regionalizarea şi dezvoltarea asistenţei medicale spitaliceşti, conform zonelor de sănătate, cu instituirea a 9 Zone de sănătate. Prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.146 / 71-A din 03.03.2014 au fost incluse şi persoanele asigurate, domiciliate în
localităţile din stânga Nistrului (Transnistria). Pe parcursul anului 2015 a fost organizate şi desfăşurate
4 Dialoguri de politici cu genericul „Măsurile de eficientizare a asistenţei medicale spitaliceşti”.
Procesul şi ritmul sporit de îmbătrânire demografică în Republica Moldova, prognozele şi perspectivele demografice pentru perioada anilor 2010–2050, au determinat crearea serviciului medical geriatric. În Republica Moldova serviciul geriatric este recunoscut la nivel de stat drept una din priorităţile
de dezvoltare a sistemului de asistenţă medicală. Astfel, serviciul geriatric a fost inclus în principalele
documente de politici după care se conduce în activitatea sa Ministerul Sănătăţii precum Politica
Naţională de Sănătate (2007).
În scopul dezvoltării serviciului geriatric în Republica Moldova a fost instituit Centrul Naţional de
Geriatrie şi Gerontologie (2007) în cadrul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii. Centrul Naţional
de Geriatrie şi Gerontologie coordonează şi monitorizează activitatea serviciului geriatric spitalicesc
şi de ambulator din ţară, promovând politica statului în domeniul ocrotirii sănătăţii aplicate pentru
funcţionarea eficientă a serviciului geriatric. Misiunea serviciului geriatric este de a asigura accesul
persoanelor vârstnice la asistenţă medicală geriatrică de calitate în condiţii de ambulator şi spitaliceşti, adecvată necesităţilor persoanelor vârstnice.
Pe parcursul ultimilor ani constatăm dezvoltarea serviciului geriatric. Începând cu data de 01.01.2014,
în fiecare teritoriu administrativ au fost deschise paturi geriatrice. În prezent în republică sunt desfăşurate 425 paturi geriatrice în spitalele raionale / municipale / republicane.
În ceea ce privește îngrijirile paliative, în Republica Moldova din anul 2005 îngrijirile paliative au fost
recunoscute la nivel de stat drept una din priorităţile de dezvoltare a sistemului de asistenţă medicală. Serviciile de îngrijiri paliative au fost incluse în principalele documente de politici după care se
conduce în activitatea sa Ministerul Sănătăţii61.
Totodată, iniţial costul unei vizite de IP la domiciliu a constituit 69,30 lei vizita / zi; iar costul unei zile /
pat–214,40 lei zi / pat (ordinul nr.60 din 25.01.2012 „Cu privire la îngrijiri paliative”). În anul 2013, tarifele la aceste servicii medicale au fost revizuite (ordinul nr.1522 din 23.12.2013 „Cu privire la aprobarea costurilor pentru anul 2014”), constituind: costul unei vizite de îngrijire medicală paliativă prestată
la domiciliu de echipa mobila – 103,44 lei; costul unei vizite de IP la domiciliu – 91,44 lei vizita / zi; costul
unei zile / pat – 302,10 lei zi / pat. Concomitent au fost revizuite şi Normativele de personal medical pentru
asistenţa medicală spitalicească cu stabilirea numărului de paturi la 1 medic şi la 1 asistent medical pe
tură (10–15 paturi de îngrijiri paliative, şi respectiv 5 paturi pentru 1 asistent medical).
Dezvoltarea îngrijirilor paliative la nivel naţional a dat start la extinderea acestui serviciu, în contextul
unor grupe de pacienţi. Astfel, a fost organizat Serviciul de îngrijiri paliative pentru persoanele cu HIV /
SIDA și a fost elaborată şi aprobată Instrucţiunea privind administrarea morfinei orale în conformitate
cu principiile Programului Organizaţiei Mondiale a sănătăţii de uşurare a durerii.

60 Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 600 / 320-A din 24.07.2015 „Cu privire la
mecanismul de includere a medicamentelor pentru compensare din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”
61 Politica Naţională de Sănătate (2007) şi Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008–2017; Conceptul de
dezvoltare a serviciilor de Îngrijiri Paliative în RM cu un Plan de masuri privind dezvoltarea acestor servicii; Regulamentul cu privire la
organizarea serviciilor de îngrijiri paliative (2009); Standardul Naţional de Îngrijiri Paliative (2010).

Cuprins

31

32

ANALIZA REALIZĂRII ACŢIUNILOR NAŢIONALE PENTRU IMPLEMENTAREA PLANULUI Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea

Un segment important este pregătirea cadrelor medicale. A fost elaborat şi aprobat curriculumul
pentru instruirea postuniversitară prin rezidenţiat a medicilor geriatri, durata studiilor 3 ani. În anul
2015 au fost admişi la studiile postuniversitare de rezidenţiat specialitatea „ Geriatrie” 3 persoane
care vor absolvi 2019. În anul 2015, Cursul de Geriatrie şi Gerontologie a USMF ”Nicolae Testemiţanu”, conform programului formării profesionale continue a medicilor şi farmaciştilor în cadrul FECMF
a USMF ”Nicolae Testemiţanu”, a asigurat educaţia medicală continuă a 174 de medici.
Planul de educaţie medicală continuă a personalului medical şi farmaceutic cu studii medii, în anul
2015, a inclus un modul – ”Îngrijiri specifice vârstnicului”, cursul respectiv nefiind solicitat, – nici o
persoană instruită. Pentru anul 2016 începând cu luna aprilie este preconizată instruirea unei grupe
de 25 de persoane.

Practici bune
Iniţiativa HelpAge Moldova. Oferirea de suport persoanelor vârstnice din Moldova
A fost organizată campania de informare Age Demands Action, care a crescut gradul de
conștietizare a drepturilor persoanelor vârstnice. Drept rezultat, 3,687 de persoane cu
vârsta 55+ au acces îmbunătăţit la serviciile medicale de măsurare a tensiunii sangvine, a greutăţii și a nivelului de zahăr în sînge.

În contextul organizării sistemului de servicii de sănătate integrate, asigurării asistenţei medicale
calitative a populaţiei conform necesităţilor aproape de locul de trai, începând cu data de 01 ianuarie
2014, conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice spitale raionale s-a indicat (ordinul nr.1570
din 27.12.2013 „Cu privire la organizarea asistenţei medicale paliative”): 1) desfăşurarea paturilor de
îngrijiri paliative, în limita paturilor existente, reieşind din numărul populaţiei deservite – 7 paturi la
100 000 populaţie, cu asigurarea condiţiilor necesare pentru prestarea serviciilor de îngrijiri paliative; 2) prestarea serviciilor de îngrijiri paliative, în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea serviciilor de îngrijiri paliative, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii nr.154 din 01 iunie
2009; 3) prestarea serviciilor de îngrijiri paliative în conformitate cu Protocoalele Clinice Naţionale în
Îngrijiri Paliative, aprobate de Ministerul Sănătăţii.
Astfel, începând cu data de 01 ianuarie 2014 în fiecare teritoriu administrativ au fost deschise paturi
în îngrijiri paliative. În prezent în ţară sunt desfăşurate 240 paturi (182 paturi în spitale raionale, 30
paturi în Spitalul Clinic Municipal nr.4, 14 paturi Hospice Zubreşti, Străşeni, 14 paturi Hospice Gloria,
Ceadîr Lunga).
Pe parcursul anului 2015, odată cu intrarea în vigoare a Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2015, au fost delimitate cazurile tratate cronice de cazurile tratate acute.
Cazurile cronice sunt cele prestate pe profile, cum ar fi: gereatrie, reabilitare şi îngrijiri medicale în
condiţii hospice. În acest context, cazurile respective au fost contractate de majoritatea instituţiilor
medico-sanitare în funcţie de nivelul spitalului (republican / municipal / raional).
În concluzie, conform raportărilor MS, indicatorii de rezultat, stipulaţi în Planul privind implementarea
Ghidului de parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici (2014–2016) au fost realizaţi în
cea mai mare măsură. Se observă că au fost realizate majoritatea acţiunilor care au fost programate și
pentru 2016.
Totodată, în cadrul consultărilor și discuţiilor cu beneficiarii, dar și din rezultatele Studiului ”Discriminarea, abuzul și violenţa asupra persoanelor vârstnice”, datele Barometrului Demografic (2015) au fost
depistate următoarele probleme:
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•

Chiar dacă statul depune eforturi, auto-evaluarea vârstnicilor cu privire la nivelul de trai
sau sănătate denotă o percepţie de ”rău” și ”foarte rău” (fiecare al patrulea respondent).

•

Calitatea joasă percepută a vieţii este determinată de discrepanţa dintre salariul mediu
și pensia medie, raportul de înlocuire a salariilor constituind 27%.

•

Vârstnicii au încă acces limitat la serviciile medicale: 1 din 5 din persoanele în vârstă au
avut cazuri în care nu au beneficiat de servicii medicale atunci când au avut nevoie, iar 1
din 10 nu au beneficiat deloc de servicii medicale atunci când au avut nevoie. Totodată,
1 din 10 vârstnici nu își pot permite să ăși cumpere medicamentele necesare, iar 48,4%
nu au beneficiat de medicamente compensate.

•

Vârstnicii sunt mai vulnerabili la discriminare în instituţiile medicale, fie că sunt refuzaţi
pe motiv că ”oricum sunt bătrâni”, fie că serviciile de urgenţă reacţionează greu sau că
medicii sunt corupţi; cele mai vulnerabile persoane locuind în mediul rural.

Printre persoanele vârstnice, 32,8% își apreciază sănătatea ca fiind rea și foarte rea, și doar 5,2% ca
foarte bună, circa două treimi suferă de diferite boli cronice. Vârstnicii sunt nevoiţi să cheltuie pentru
serviciile medicale mijloace financiare considerabile – 172,94 lei pe lună pentru o persoană sau 1,7 ori
mai mult decât în medie pe ţară. Circa 86% din aceste cheltuieli ţin de procurarea medicamentelor.
Sursa: Barometrul Demografic, 2015 Calitatea vieţii persoanelor vârstnice.

Măsurile planificate de ministerele de linie, precum și alte documente de politici asigură eficacitatea
acţiunilor. Menţionăm că în cazul angajamentului 7 activităţile implementate, în special în domeniul
sănătăţii sunt relevante și congruente. De asemenea, în cazul domeniului sănătate, putem vorbi despre suportul financiar moderat acordat de stat, ceea ce permite calificarea acţiunilor ca fiind moderat
eficiente. Totodată studiile demonstrează un impact slab al acţiunilor asupra bunăstării și calităţii
vieţii persoanelor vârstnice. În mare măsură acest lucru este legat de implementarea precară a angajamentelor economice și de protecţie socială, dar și de atitudinea faţă de persoanele în etate. În
acest caz, colaborarea cu societatea civilă este crucială și există practice bune. Se observă însă un
leadership mai degrabă din partea organizaţiilor non-guvernamentale în domeniu. Ar fi recomadat ca
ministerele de linie să își asume poziţia de lider și coordonator. Astfel, impactul asupra persoanelor
în etate ar putea fi mai mare.
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Recomandări:
•

Ajustarea sistemului pensiilor, astfel încât să poată asigura un trai minim decent pentru
toate categoriile de populaţie

•

Asigurarea implementării Legii nr.37 din 19.03.2015 pentru modificarea şi completarea
unor acte legislative

•

Elaborarea indicatorilor care să permită monitorizarea calităţii vieţii vărstnicilor în
strategiile dezvoltării regionale

•

Instruirea angajaţilor medicali în vederea eliminării discriminării persoanelor vârstnice.

•

Organizarea seminarelor de instruire cu persoanele în etate referitor la “O viaţă activă
și sănătoasă” și la “Îmbătrânirea activă”.

•

Crearea serviciilor de abilitare socio-economică a vârstnicilor.

•

Crearea condiţiilor pentru voluntariat și comunicare între persoanele vârstnice.

•

Extinderea secţiilor de geriatrie și a duratei medii de aflare (de la 14 zile la 1–4 luni)
pentru pacienţii vârstnici cu polipatologii cronice dependenţi, fragili, solitari, care
necesită îngrijiri geriatrice.

•

Organizarea unei reţele naţionale de nursing geriatric la domiciliu.

•

Racordarea numărului de paturi geriatrice fondate în dependenţă de numărul populaţiei
vârstnice.

•

Crearea echipelor multidisciplinare de asistenţă medicală geriatrică.

•

Organizarea procesului de recuperare geriatrică, conform standardelor europene.

•

Integrarea serviciului geriatric cu asistenţa socială, și alte servicii.

•

Extinderea serviciilor de îngrijiri paliative pe întreg teritoriul republicii.

•

Implicarea APL în finanţarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu, palliative.

•

Dezvoltarea voluntariatului pentru acordarea asistenţei persoanelor vârstnice.
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Angajamentul

VIII

Integrarea aspectelor
de gen în politicile
de îmbătrânire

Având în vizor că abordarea consecinţelor schimbărilor demografice din perspectiva egalităţii de
gen este esenţială pentru îmbunătăţirea situaPhoto credit: UNFPA Moldova
ţiei socio-economice a persoanelor în vârstă, în
special a femeilor în vârstă, constatăm că dimensiunea de gen se regăsește în toate documentele de
politici de îmbătrânire. Ghidul de parcurs privind îmbătrânirea populaţiei, dar și Programul de integrare a îmbătrânirii în politici au ţinut cont la elaborare de aspectele de gen.
Totodată, studiile recente62 demonstrează că în prezent, durata medie a vieţii femeilor ce au atins
vârsta de 60 ani constituie 19,5 ani, iar a bărbaţilor – 15,6 ani, diferenţa fiind de 3,9 ani. Mortalitatea
specificată pe cauze de deces diferă considerabil la bărbaţi şi femei. „Supramortalitatea masculină”
este înregistrată în cazul tumorilor, bolilor aparatului respirator, aparatului digestiv, accidentelor,
otrăvirilor şi traumatismelor, iar „Supramortalitatea feminină” în cazul bolilor aparatului circulator.
Conform Indicelui de îmbătrânire activă în Republica Moldova (2016), cele mai mari diferenţe de gen se
înregistrează pentru domeniu Ocupare pe piaţa muncii, unde femeile sunt în pierdere cu peste 11 puncte, și
la Viaţă independentă, cu circa 6 puncte. Pentru femeile în vârstă, se atestă un nivel înalt al vulnerabilităţii
financiare, indicatorul venitul mediu relativ fiind cu 17 puncte procentuale mai mic în raport cu bărbaţii. Indicatorul privind securitatea fizică este cu peste 16 puncte procentuale mai mic în cazul femeilor, doar 1 / 3
din ele simţindu-se în siguranţă pe timp de noapte pe strada unde locuiesc sau în mediul apropiat acestuia.
În ceea ce privește rata de inactivitate economică, în graficul de mai jos (figura 2) se poate observa discrepanţa dintre femei și bărbaţi, în detrimentul femeilor. După vârsta de 65 de ani, rata de inactivitate a femeilor este mai mare cu 5 puncte în medie. Acest fapt, trebuie luat în consideraţie la elaborarea politicilor de
ocupare, inclusiv în Noua Strategie privind politicile de ocupare a forţei de muncă, care se află în elaborare.
Conform datelor BNS, femeile ocupate au un nivel de pregătire mai înalt ca bărbaţii. Statisticile arată, că cei mai mulţi salariaţi din economia naţională sunt de genul feminin. Disparitatea salarială de
gen după activităţi economice pentru anii 2013–2014 este în creștere, de la 11,6 la 12,4 cele mai
mari discrepanţe fiind în activităţile financiare și de asigurări (14,2 în 2013 și 27,6 în 2014). Remunerarea femeilor este mai mică decât a bărbaţilor în majoritatea din activităţile economice. Disparita62 Discriminarea, abuzul și violenţa asupra persoanelor vârstnice, Centrul de cercetări demografice, 2015, BNS, http: / / www.statistica.
md / newsview.php?l=ro&idc=168&id=4916
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tea salarială de gen în domeniul agricol, silvicultură este de 9,5%, în industrie total diferenţa este de
18,4%. În domeniul învăţământului, unde circa trei pătrimi din numărul total al personalului didactic
reprezintă femeile, diferenţa de salariu între femei şi bărbaţi este de 8,9%.

Figura 2. Rata de inactivitate economică a populaţiei vârstnice

Statisticile europene arată că diferenţele de remunerare între femei şi bărbaţi cresc odată cu vârsta. Femeile depăşesc cota bărbaţilor pensionari. În ţară, din total de pensionari aflaţi la evidenţa
organelor de asigurări sociale 66% constituie femeile. Fiecare al doilea pensionar cu dizabilitate este
femeie. Totodată, în medie, pensia bărbaţilor acoperă valoarea minimului de existenţă pentru pensionari în proporţie de 90 la sută, iar în cazul femeilor – 75 la sută.
Tinerele mame încep a fi mai rău plătite când revin la muncă după un concediu de maternitate, astfel femeile după naştere sunt mai vulnerabile, fiind necesar ca acestea să dispună de protejare prin
politici de avantajare din partea statului. Această situaţie se răsfrânge mai târziu asupra pensiilor.
În acelaşi timp, analiza datelor în funcţie de sexe relevă, că femeile sunt implicate într-o măsură mai mare
(cu 1 oră şi 36 minute mai mult), decât bărbaţii în activităţile de îngrijire a gospodăriei şi familiei, pe când
bărbaţii alocă mai mult timp (cu 1 oră zilnic) activităţilor aducătoare de venit. Bărbaţii, în comparaţie cu
femeile, dispun zilnic de mai mult timp liber (cu 42 de minute). Analiza duratelor medii ale activităţilor umane calculate doar pentru persoanele implicate în astfel de activităţi, conturează şi mai mult discrepanţele
între femei şi bărbaţi. Femeile participă mai mult la munca voluntară și întruniri (cu rata de participare de
16% la femei și 11,7% la bărbaţi), iar bărbaţii la activităţile de divertisment (68,8% la bărbaţi și 64,9 la
femei). Ca urmare a faptului că bărbaţii practică într-o măsură mai mare activităţi în afara casei, aceştia
într-o proporţie mai mare se deplasează pe parcursul zilei: 87,1% pentru bărbaţi faţă de 80,5% pentru
femei. Ratele de participare la anumite activităţi, precum şi duratele medii a acestora depind mult şi de
alţi factori precum vârsta, starea civilă, nivelul de instruire, relaţia cu piaţa muncii etc.Toate aceste fapte
confirmă existenţa condiţiilor diferite sociale de dezvoltare, care afectează viaţa femeilor şi bărbaţilor.
Totodată, deși speranţa de viaţă la 55 de ani a femeilor este mai mare decât cea a bărbaţilor (24 ani
versus 19,1 ani), proporţia timpului petrecut după vârsta de 55 ani în stare de sănătate bună este
mult mai mică, indicele speranţei de viaţă sănătoase la 55 ani fiind cu circa 9 puncte procentuale mai
mic. De asemenea, o discrepanţă semnificativă (de 6,6 puncte) se atestă la dimensiunea bunăstarea
mentală a persoanelor de 55 ani și peste, femeile autoevaluându-se mai rar ca fiind în stare de fericire sau încercând sentimente pozitive63.

63 BUCIUCEANU-VRABIE, M. INDICELE DE ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA, 2016
http: / / ccd.ucoz.com / _ld / 0 / 43_Policy_Paper_II.pdf
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Menţiionând existenţa unui cadru legal-normativ comprehensiv în domeniul egalităţii de gen, mecanismului instituţional în domeniu64, unui set de indicatori sensibili la gen, constatăm lacune în implementarea
acestuia. Însă, dat fiind faptul că statisticile demonstrează o discrepanţă între bărbaţi și femei, este necesară elaborarea programelor separate pentru femeile în vârstă, cu accent special pe localităţile rurale.
Probleme identificate:

•

Persistenţa stereotipurilor patriarhale, care limitează oportunităţile femeilor atât în
viaţa personală cât şi în cea profesională.

•

Persistenţa cazurilor de discriminare în bază de gen în câmpul muncii, femeile
fiind forţate să se pensioneze mai repede (atingând vârsta de pensionare), fapt ce
afectează nivelul de trai ale acestora.

•

Persistenţa violenţei asupra femeilor, în special a celor vârstnice, acestea fiind
frecvent supuse diferitor forme de violenţă, dar în special economică (deprivarea
de pensii, bunuri mobiliale etc.)

•

Odată cu înaintarea în vârstă, femeile devin mai vulnerabile, în special cele solitare,
cu pensii mici.

•

Insuficienţa datelor statistice cu referire la situaţia persoanelor în etate femei şi
bărbaţi în localităţile rurale şi urbane nu permit conturarea tabloului în ansamblu a
situaţiei reale a acestora.

În concluzie, pe segmenul egalităţii de gen, documentele de politici sunt relevante și coerente. Totodată,
mecanismele de implementare a cadrului legal existent sunt insuficiente și necesită să fie dezvoltate. Întregul document de politici naţional este racordat la abordarea bazată pe drepturile omului și pe egalitatea
de gen. Eficacitatea acţiunilor pe segmentul egalitate de gen este însă moderată, pe motiv că politicile nu
au reușit să contribuie la schimbarea percepţiilor legate de femei. În consecinţă, impactul acţiunilor asupra
vieţii femeilor vârstnice (atât bunăstării cât și a calităţii vieţii) este puţin resimţit de către beneficiari.
Recomandări:
•

Ajustarea mecanismelor de implementare a cadrului legal existent în domeniul violenţei
în familie, în domeniul muncii ş.a. în vederea abilitării socio-economice a femeilor.

•

Includerea dimensiunii de gen în toate politicile sectoriale şi alocarea resurselor adecvate.

•

Fortificarea dialogului dintre structurile de stat şi OSC active în problemele femeilor /
egalitatea de gen în domeniul vizat prin participarea la elaborarea documentelor de politici, cât şi la activităţi concrete la nivel de societate / comunitate.

•

Susţinerea programelor flexibile de lucru a femeilor şi bărbaţilor, fapt ce le-ar permite
concilierea mai eficientă a vieţii de familie cu cea profesională.

•

Dezvoltarea educaţiei de gen, a programelor informativ-educaţionale de prevenire a violenţei asupra persoanelor în etate atât în viaţa publică cât şi în familie, care ar contribui
în final la creşterea solidarităţii între generaţii.

64 Legea 5-XVI cu privire la asigurarea egalităţii între femei şi bărbaţi (2006); Comisia guvernamentală pentru egalitate între femei şi
bărbaţi, unităţi gender în ministerele de resort ş.a.
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Angajamentul

IX

Sprijinul familiilor
care oferă îngrijire
persoanelor
în vârstă şi
promovarea
solidarităţii intergeneraţii şi intrageneraţii printre
membrii săi.

Photo credit: UNFPA Moldova

Reiterând faptul că familia este unitatea de bază a societăţii și necesită consolidare, dar și sprijin,
constatăm importanţa deosebită a acesteia pentru persoanele în etate65.
Codul Familiei din Republica Moldova prevede drepturi şi responsabilităţi egale în relaţiile familiale
pentru toate persoanele căsătorite. Raporturile familiale sunt reglementate în baza principiului de
manifestare a grijii pentru întreţinerea, educaţia şi apărarea drepturilor şi intereselor membrilor minori şi ale celor inapţi de muncă ai familiei. În acest context, statisticile demonstrează că persoanele
în vârstă se implică cu preponderenţă în formele individuale de participare, în familie și în mediul
apropiat și cunoscut. Fiecare a treia persoană în vârstă (31%) se implică larg la îngrijirea și educaţia
nepoţilor în rol de bunei, acest indicator fiind mai mare decât în Germania (17,9%), Polonia (22,5%),
Bulgaria (27,5%) și România (28,7%)66.
Dat fiind faptul, că familia reprezintă una dintre cele mai importante instituţii sociale care asigură
susţinerea şi asistenţa persoanelor în vârstă, interacţiunea şi solidaritatea generaţiilor, structurile
de stat în parteneriat cu OSC, mediul academic au realizat multiple activităţi în vederea asigurării
adaptării politicilor familiale la schimbările accelerate în domeniul demografic şi sporirii gradului de
conştientizare şi de recunoaştere a rolului familiei în societate (cercetări știinţifice, conferinţe ştiinţifico-practice, mese rotunde etc.).

65 În cadrul consultărilor publice majoritatea persoanelor în etate au menţionat diminuarea valorilor familiei în urma migraţiei populaţiei, determinate de situaţia socio-economică precară în ţară, această situaţie afectândule serios viaţa.
66 http: / / ccd.ucoz.com / _ld / 0 / 43_Policy_Paper_II.pdf
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Practici bune
O.O. Centrul de Promovare şi Orientare Europeană DIALOG / com. Chişcăreni,
rn. Sîngerei
Clubul Seniorilor din zona Chișscăreni a fost extins și în alte sate din apropiere. Centrul colaborează cu alte 14 ONG-uri active în comună. Presa reflectă intens activitatea
centrului.

Din 2009 anual în Republica Moldova este organizat Festivalul Familia dedicat Zilei Internaţionale a
Familiei (15 mai), în parteneriat dintre MMPSF şi APL, OSC, cu suportul Agenţiilor ONU în Moldova.
Scopul activităţilor este fortificarea instituţiei familiei în contextul transformărilor social-economice, inclusiv a migraţiei economice, în special aspectul relaţiilor dintre generaţii. A fost marcată Ziua
Solidarităţii între generaţii, fiind un prilej de apreciere a aportului persoanelor în etate la educarea
tinerei generaţii, consolidării solidarităţii între generaţii. Anual, de Ziua mondială a persoanelor în
etate în localităţile republicii sunt organizate diverse activităţi de valorizare a acestora, acţiuni de
suport material şi asistenţă inclusiv prin implicarea tinerilor.
MMPSF a elaborat împreună cu CALM, de Ziua solidarităţii între generaţii, un Plan de Acţiuni comun.
Ministerul Tineretului şi Sportului a elaborat şi aprobat Calendarul acţiunilor sportive naţionale şi
pentru anul 2015, în baza căruia au fost planificate mijloacele financiare pentru organizarea şi desfășurarea acţiunilor sportive, inclusiv cu participarea vârstnicilor.
Totodată, la iniţiativa Amnesty International, Ministerul Educaţiei a inclus în lista disciplinelor opţionale “Educaţia pentru drepturile omului” (2015)67, care include teme cu referire la „Discriminarea pe
criteriu de vârstă”, “Ce este solidaritatea între generaţii”, “Drepturile tinerilor în contextul solidarităţii
între generaţii”. Respectiv, au fost elaborate instrumente de promovare / dezvoltare ale solidarităţii
inter-generaţii şi intra-generaţii.
Studiile asupra discriminării68 demonstrează o percepţie pozitivă a persoanelor vârstnice de către
persoanele tinere și adulte. Circa o treime din respondenţi declară că ”vârstnicii sunt o povară pentru
societate”. Totuși majoritatea respondenţilor consideră că ”societatea trebuie să ţină cont de drepturile vârstnicilor” și de problemele lor (peste 95%). Chiar dacă reprezentanţii familiilor sunt de acord
că rolul lor este determinant în bunăstarea vârstnicilor, peste 1 / 3 atribuie această grijă statului și
autorităţilor publice locale.
În cazul violenţei faţă de vârstnici,
articolul 201 nu poate fi aplicat,
judecata de obicei se tergiversează.
În genere, pentru protecţia victimei
este importantă revizuirea Legii 45.
Ordinul de protecţie trebuie să se dea
foarte rapid!
Poliţist, mediul urban.

În acelaşi timp, Profilul abuzatorului demonstrează
că 46,3% dintre agresori sunt persoane din mediul
apropiat, iar 53% dintre vârstnicii-victimă nu
doresc să identifice agresorul. Motivele pentru
care cazurile de abuz nu sunt enunţate ţin de:
informarea precară a vârstnicilor despre drepturile
sale, gradul înalt de dependenţă sau mobilitate
redusă a vârstnicului, frica de a relata cele
întâmplate, sentimentul de vinovăţie pentru că a
generat un conflict și sentimentul de rușine.

Consultările publice au scos în evidenţă faptul că vârstnicii se confruntă cu izolarea socială, în special în
zonele rurale. ”Este foarte important când ai cu cine vorbi” – au spus participanţii din grupul de consultări
67 BODRUG-LUNGU, V., OLARU, V., UZICOV N. Educaţie pentru drepturile omului. Manual pentru învăţămîntul gimnazial (clasele VIII-IX).
Ministerul Educaţiei, Amnesty International. Chișinău, Cartier, 2015.
68 Discriminarea, abuzul și violenţa asupra persoanelor vârstnice, Centrul de cercetări demografice, 2015
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de la Bălţi. Conform Studiului enunţat, în grupurile de vârstă 60–64 de ani și 65–69 de ani fiecare al treilea respondent a exprimat acordul total sau parţial faţă de sentimentul de singurătate și izolare socială.
Se constată, drept rezultat al discuţiilor cu vârstnicii, dar și din studiile recent elaborate, o serie de
probleme în realizarea acestui angajament:

•

Există o diferenţă intergeneraţională de valori și interese

•

Practicile bune în acest sector nu sunt suficient promovate

•

Instituţia familiei este în criză, afectând relaţiile între generaţii

•

Practicile de discriminare se datorează lipsei de informare a vârstnicilor asupra propriilor drepturi și a obligaţiilor legale ale copiilor faţă de părinţi

•

Vârstnicii nu au o percepţie pozitivă despre fenomenul îmbătrânirii, iar conceptul de îmbătrânire activă generează confuzii

În concluzie, Republica Moldova dispune de un cadru legal coerent, iar acţiunile propuse în
documentele de politici sunt relevante și ar putea atinge rezultatele dorite. Seria de măsuri întreprinse de instituţiile statului, în colaborare cu societatea civilă active în domeniu demonstrează că există
un mecanism eficient la nivel naţional. Pentru a spori eficacitatea este nevoie ca aceste practici să fie
transferate și la nivel local. În același timp, faptul că impactul este puţin resimţit vorbește despre necesitatea unor acţiuni dirijate în consolidarea relaţiiilor intergeneraţionale și în finanţarea măsurilor.
Recomandările prezintă potenţialul de dezvoltare al programelor comune (tineri – vârstnici, rural-urban)
care ar putea maximiza impactul și schimba atitudini faţă de fenomenul îmbătrânirii.
Recomandări:
•

Fortificarea responsabilizării copiilor pentru îngrijirea părinţilor (în baza Codului Familiei).

•

Maximizarea oportunităţilor de relaţionare inter-generaţionale în comunitate.

•

Elaborarea și implementarea unui mecanism de includere în stagiul de cotizare pentru
pensii a perioadei de îngrijire a persoanelor dependente.

•

Crearea programelor comunitare de învăţare reciprocă pentru vârstnicii și copiii lăsaţi
acasă în urma migraţiei.

•

Crearea programelor de mentorat pentru tineri și adulţi.

•

Crearea mai multor centre de zi pentru vârstnici și dezvoltarea antreprenoriatului social.

•

Organizarea campaniilor de informare pentru prevenirea abuzului și de schimbare a percepeţiei asupra îmbătrânirii active. Definitivarea clară a termenului “îmbătrânire activă”.

•

Luarea în considerare a aspectelor îmbătrânirii la elaborarea planurilor urbanistice de
dezvoltare, strategiile locale de dezvoltare pentru o mai bună dezvoltare a serviciilor şi
facilităţilor / infrastructurii în vederea asigurării accesului mai sigur persoanelor în etate.
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Angajamentul

X

Cooperarea regională
– promovarea și
implementarea strategiei
regionale
prin cooperarea
regională
Photo credit: UNFPA Moldova

Republica Moldova, ca membră în Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa, a aderat în
anul 2002 la Planul Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea (MIPAA), angajându-se
să ia măsuri care vor răspunde provocărilor îmbătrânirii demografice și de integrare a acesteia în
politicile naţionale.
În 2012, Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE), a elaborat Ghidul de parcurs pentru integrarea problemelor îmbătrânirii, care oferă
îndrumări privind modul în care Republica Moldova poate respecta angajamentele din cadrul MIPAA
și Strategia regională de implementare a acestuia (SRI). Menţionăm elaborarea metodologiei de
integrare a îmbătrânirii in politicile publice, care fiind aplicată poate asigura şi cadrul eficient de
implementare a politicilor în domeniul îmbătrânirii.
Aderarea Republicii Moldova la Planul Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea şi
cea a Declaraţiei Politice din Aprilie 2002 confirmă voinţa politică a Guvernului de raliere la standardele internaţionale în domeniu. Acţiunile planificate pe parcursul anilor de raportare confirmă poziţia
de a contribui la dezvoltarea colaborării regionale și implementarea Strategiei Regionale.
CNPD este un organ consultativ în domeniile populaţiei şi dezvoltării care coordonează procesul de
elaborare a politicilor de securitate demografică. Pentru realizarea obiectivelor și angajamentelor ambiţioase, exprimate prin documentele de politici naţionale este nevoie însă de consolidarea capacităţilor instituţionale prin crearea unei infrastructuri instituţionale adecvate pentru a sprijini activitatea
analitică, de evaluare şi promovare a politicilor şi de altă natură în domeniul populaţiei. În acest context
este utilă crearea unei reţele de persoane responsabile pentru problemele de îmbătrânire, după modelul
”Abordarea întregului guvern”. Fiecare instituţie-cheie ar putea avea minim o persoană responsabilă de
problemă. În acest fel, ar fi asigurat suportul instituţional pentru implementarea planului.
În afară de aceasta, persoanele responsabile cu problema îmbătrânirii nu au beneficiat de instruiri
și sesiuni de consolidare a capacităţilor, iar unele persoane în funcţii-cheie nu conștientizează
importanţa și gravitatea problemei.
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În evaluarea acţiunilor apar dificultăţi, din cauza că planurile elaborate nu au fixaţi indicatori de progres și de rezultat.
Deși RM și-a asumat toate angajamentele este nevoie ca acţiunile care vin ca suport pentru onorarea
acestora să fie revizuite în termeni de eficacitate și impact.
Misiunea de evaluare a determinat următoarele probleme în vederea implementării angajamentului:

•

Structura instituţională de implementare a angajamentelor asumate de către RM este
insuficientă pentru a asigura un impact al acţiunilor

•

Capacităţile instituţionale în domeniul îmbătrânirii nu sunt îmbunătăţite pe parcursul
timpului

•

Procesul de monitorizare și evaluare al politicilor nu dispune de un sistem de management bazat pe rezultate și performanţe

În concluzie, deși documentele de politici sunt relevante, coerente și presupun un impact considerabil
asupra problemelor îmbătrânirii populaţiei. În același timp, segmentul economie și protecţie socială,
care pot contribui la creșterea percepţiei impactului politicilor asupra populaţiei trebuiesc reorganizate și prioritizate. Pentru a spori eficienţa acţiunilor este nevoie ca statul să își asume finanţarea
acţiunilor. Pentru creșterea eficacităţii este important ca structura instituţională de implementare să
fie consolidată, la fel și capacităţile angajaţilor. Indicatorii prezenţi la moment în planul de acţiuni
nu permit evaluarea performanţelor. Este important ca planul următor să dispună de indicatori de
produs, de rezultat și de impact (anexa 10).

Recomandări:
•

Deși Republica Moldova și-a asumat toate angajamentele este nevoie ca acţiunile
care vin ca suport pentru onorarea acestora să fie revizuite în termeni de eficacitate și
impact. Fixarea unor ţinte clare (indicatori de progres și performanţă în baza unor date
de referinţă) va permite re-analizarea acţiunilor propuse în Programul de integrare a
îmbătrânirii în politici

•

Pentru a asigura un impact vizibil al implementării, este nevoie ca abordarea problemei
îmbătrânirii să aibă loc în toate instituţiile executive și în Parlament. Este primordial ca
impactul politicilor asupra îmbătrânirii să fie introdus în Analiza Imactului de reglementare
sau în orice tip de analiză a politicilor publice, înainte ca acestea să fie aprobate.

•

Consolidarea structurii instituţionale, prin consolidarea reţelei de persoane responsabile
cu problema îmbătrânirii ar permite construcţia unui schelet instituţional de suport
pentru implementarea acestui plan și elaborarea viitorului. Este nevoie ca persoanele
responsabile să fie instruite, iar ele la rândul lor să instruiască funcţionarii din instituţia
din care vin. Astfel, va fi diminuat riscul pierderii capitalului uman și informaţional, în
momentul în care cineva din persoanele responsabile pleacă din sistem.
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CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
CONCLUZII GENERALE 69:
•

Problema îmbătrânirii populaţiei se află pe agenda politică a Guvernului Republicii Moldova,
fiind reflectată prin adoptarea cadrului legal-normativ şi crearea mecanismului instituţional
în domeniu. Totodată, în pofida existenţei documentelor în domeniul îmbătrânirii, provocarea
majoră constă în insuficienţa de mecanisme de implementare a acestora.

•

În linii generale constatăm că Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici
şi Planul de acţiuni privind implementarea Ghidului de parcurs pentru integrarea problemelor
îmbătrânirii în politici (2014–2016), sunt documente complexe, care au înglobat atât componentele strategice cât şi cele practice, demonstrând un răspuns ambiţios al statului în domeniul îmbătrânirii demografice. În acelaşi timp, discrepanţele dintre obiectivele generale ale
Programului şi angajamentele MIPAA / SRI, formularea sofisticată a unor obiective şi acţiuni
limitează înţelegerea şi realizarea acestora, induc mai multe confuzii şi dificultăţi în monitorizare / evaluare, necesitând re-conceptualizare şi delimitare clară pe viitor.

•

Analiza indicatorilor demografici pentru perioada de evaluare (2012–2015) demonstrează
creșterea continuă a coeficientului îmbătrânirii populaţiei (de la 15,3% la 16,7%) şi a sarcinii
demografice (cu 2,5), determinate de mai mulţi factori: sporul natural negativ și migraţia
masivă a populaţiei ş.a. În condiţiile creşterii nesemnificative a speranţei de viaţă la naştere
a populaţiei, persistă disrepanţe semnificative de gen (în jur de 8 ani) şi între medii de reşedinţă: durata medie a vieţii locuitorilor din mediul urban fiind mai mare decât a celor din
mediul rural, cu 4,2 ani. Astfel, se confirmă necesitatea abordării problemelor demografice
din perspectivă intersectorială.

•

Menţionând eforturile de consolidare a mecanismului instituţional în domeniu (Comisia Naţională pentru Populaţie și Dezvoltare), crearea Platformei pentru îmbătrânire, concluzionăm
că structura instituţională de implementare a angajamentelor asumate de către Republica
Moldova este insuficientă pentru a asigura un impact al acţiunilor. Capacităţile instituţionale
în domeniul îmbătrânirii sunt insuficiente şi necesită fortificare şi dezvoltare.

•

Constatând capacităţi reduse ale organelor APL în cunoaşterea şi gestionarea proceselor
demografice, care afectează luarea deciziilor relevante şi alocarea resurselor necesare domeniului, reiterăm necesitatea consolidării acestora şi responsabilizării administraţiei locale
în domeniu.

•

Relevând eforturile organelor de stat / APL în vederea integrării socio-economice a vârstnicilor prin acordarea prestaţiilor sociale unor categorii, indexarea anuală a pensiilor, organizarea
diferitor activităţi cu caracter caritabil (primordial) şi informativ-educativ, constatăm persistenţa cazurilor de abuz şi violenţă asupra vârstnicilor, barierelor care limitează participarea
vârstnicilor în activitatea socială şi politică etc. Strategiile de dezvoltare comunitară urmează
să includă expres acţiuni şi resurse adresate vârstnicilor, dat fiind faptul că aceştia rămân a
fi una din cele mai vulnerabile categorii ale populaţiei, fiecare a patra persoană fiind săracă.

69 Anexa 10 prezintă matricea de evaluare în baza criteriilor de relevanţă, eficacitate, eficienţă, impact, leadership, management și
capacităţi instituţionale și abordarea bazată pe drepturile omului.
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•

Apreciind conturarea unei reţele de peste 300 de voluntari în etate, menţionăm că participarea vârstnicilor în viaţa socială este mai puţin activă, doar una din zece persoane în vârstă
implicându-se în viaţa socială. Atestăm capacităţi reduse la nivel local de a dezvolta voluntariatul, fapt ce limitează implicarea vârstnicilor în viaţa comunităţiilor.

•

În perioada de raportare au fost realizate acţiuni de stimulare a creşterii economice a ţării şi
diminuării sărăciei, care pot contribui la reducerea excluziunii sociale a persoanelor în etate,
dar situaţia economică la moment nu permite realizarea acestui fapt, subiectul îmbătrânirii
deseori “dizolvându-se” printre multitudinea problemelor socio-economice cu care se confruntă ţara. Respectiv, subiectul îmbătrânirii trebuie incorporat în toate acţiunile strategice şi
practice în domeniile de referinţă.

•

În proces de dezvoltare se află sistemul integrat de servicii sociale pentru crearea oportunităţilor
mai bune de incluziune socială a persoanelor în dificultate, inclusiv a serviciilor alternative
celor rezidenţiale etc. În pofida eforturilor statului se atestă deficienţe în sistemul de servicii
de protecţie şi asistenţă socială. Insuficienţa mecanismelor de finanţare a serviciilor sociale
comunitare (în contextul descentralizării resurselor), a mecanismului de acreditare a serviciilor
sociale afectează protecţia socială a vârstnicilor, impunând acţiuni stringente în domeniu.

•

În proces de reformare se află sistemul de pensionare, care la moment nu acoperă necesităţile reale ale beneficiarilor, conturându-se necesitatea ajustării acestuia la realităţile dezvoltării sociale, de diminuare a discrepanţelor existente etc.

•

Menţionând eforturile statutului în domeniul dezvoltării pieţii locurilor de muncă, constatăm
vulnerabilitatea sporită a acestui segment, cu posibilitate redusă de a răspunde problemelor
îmbătrânirii populaţiei. Asigurarea accesului mai larg a persoanelor în vârstă la piaţa forţei
de muncă, fiind greu realizabilă în contextul situaţiei socio-economice precare din ţară, rămâne drept obiectiv important de dezvoltare.

•

Constatând realizarea acţiunilor în educaţia adulţilor de către instituţiile educaţionale şi
structurile abilitate (cu accent pe perfecţionarea cadrelor), în special a sectorului nonguvernamental, menţionăm restanţe semnificative a structurilor de stat la acest segment. Astfel,
printre măsurile stringente se înscriu ajustarea cadrului normativ şi dezvoltarea serviciilor
educaţionale sensibile la necesităţile persoanelor de la 60+.

•

În pofida procesului de extindere al sistemului serviciilor paliative, geriatrice și de sănătate
mintală, auto-evaluarea vârstnicilor cu privire la nivelul de trai sau sănătate denotă o percepţie de ”rău” și ”foarte rău” (fiecare al patrulea respondent). Respectiv, eforturile structurilor
abilitate în domeniul economiei, protecţiei sociale, sănătăţii ş.a. trebuie axate pe necesităţile
vârstnicilor în vederea îmbunătăţirii caltăţii vieţii şi sănătăţii acestora.

•

Reiterând existenţa cadrului legal-normativ favorizant relaţiilor de familie, exemplele de dialog intergeneraţional din unele localităţi, constatăm confruntarea vârstnicilor cu izolarea
socială, în special în zonele rurale; cu violenţa şi abuzurile din partea unor membri ai familiei /
îngrijitori. Promovarea insuficientă a valorilor familiei în societate, la nivel comunitar diminuează solidaritatea intergeneraţională, afectează moral şi material vârstnicii. În acest context,
se impune asigurarea adaptării politicilor familiale la schimbările demografice, promovarea
practicilor bune în domeniu.

•

Menţionând realizarea mai multor cercetări care vizează şi problemele îmbătrânirii, atestăm
insuficienţă de date statistice, informaţii dezagregate pe vârste, sexe, medii cu referire la
politicile în domeniul îmbătrânirii; insuficienţa indicatorilor relevanţi pe angajamentele de
referinţă ale MIPAA / SIR (cele 10 angajamente) în vederea asigurării unei proceduri mai clare
de monitorizare a gradului de implementare a acţiunilor întreprinse per angajament stabilit.
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•

Reafirmând importanţa monitorizării implementării documentelor menţionate, constatăm că
procesul de monitorizare și evaluare al politicilor nu dispune de un sistem de management
bazat pe rezultate și performanţe. La fel, atestăm competenţe insuficiente ale specialiştilor
APC în monitorizarea / evaluarea impactului politicilor sectoriale prin prisma problemelor îmbătrânirii. Concentrarea pe aspecte formale, cantitative, descriptive, nu a putut oferi analiza
impactului calitativ al politicilor, limitând evaluarea relevantă a acestora.

•

Apreciind suportul continuu din partea UNFPA şi UNDESA oferit implementării activităţilor
în domeniul îmbătrânirii, constatăm interesul scăzut al donatorilor pentru acest domeniu și
insuficienţa proiectelor pe acest segment.

•

Reiterând angajamentul Guvernului ţării de a răspunde provocărilor îmbătrânirii demografice
și de integrare a acesteia în politicile naţionale, menţionăm că implementarea Programului
pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici şi a Planului aferent s-a desfăşurat în
condiţii complicate. În perioada 2012–2015, Republica Moldova a trecut printr-o serie de episoade de instabilitate politică, factorul politic afectând semnificativ şi dezvoltarea socio-economică. Aceste constrângeri şi-au lăsat amprenta asupra modului de realizare al Programului.
În pofida faptului că discursul politic oficial este intru susţinerea “îmbătrânirii active”, voinţa
politică în implementarea Programului este inconsecventă.

•

În contextul celor menţionate mai sus, concluzionăm că obiectivele şi activităţile stipulate în
Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici şi a Planului de acţiuni aferent (2014–2016) au fost realizate parţial (având ca repere indicatori cantitativi), rămânând
o serie de restanţe critice unde trebuie intensificate eforturile de politici şi alocate mai multe
resurse. Practic, la toate angajamentele de referinţă au fost semnalizate şi progrese şi probleme ce urmează a fi soluţionate.

Concluzii generale per criterii:
Relevanţa. Multe acţiuni din program nu sunt implementate, fie din cauza că sunt planificate pentru
2016, fie din cauza lipsei resurselor financiare, fie din cauza instabilităţii politice în ţară. Totodată,
acţiunile propuse sunt relevante în raport cu obiectivele propuse și cu angajamentele. Este
nevoie ca o serie de acţiuni să fie prioritizate în raport cu impactul resimţit de vârstnici.
Eficacitatea. Mecanismele pentru participarea vârstnicilor în viaţa societăţii nu sunt suficient dezvoltate. Componenta de informare trebuie îmbunătăţită. Piaţa forţei de muncă nu este pregătită
pentru a angaja pre-pensionari și pensionari. Sunt intreprinse unele măsuri pentru consolidarea solidarităţii intergeneraţionale, dar există mai multe rezerve în acest sens. Sistemul de monitorizare
trebuie îmbunătăţit.
Eficienţa. Deși există un subprogram bugetar, nu sunt alocate resurse pentru implementarea Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici, în afară de pensii și ajutoare sociale.
Există o dependenţă de bugetele locale, care periclitează sustenabilitatea acţiunilor. Este recomandată elaborarea unui program bugetar separat pentru Îmbătrânirea populaţiei. Acest lucru va permite
ca acţiunile planificate, care sunt relevante raportat la obiective, să devină eficiente.
Impactul. Beneficiarii resimt foarte puţin impactul politicilor asupra calităţii vieţii lor.
Managementul institutional. Structura instituţională pentru implementare este precară. E nevoie de consolidarea capacităţilor. Această component poate determina implementarea cu succes a
problemei îmbătrânirii în politici. Soluţia propusă de experţi este aplicarea modelului The whole of
Government approach, expus mai pe larg în recomandări. Plus la aceasta este nevoie ca programul să
fie extins la nivel local, astfel încât APL să desemneze puncte focale pentru îmbătrânire.
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RECOMANDĂRI:

Recomandări generale:
•

Prioritizarea problemei îmbătrânirii active a populaţiei pentru agenda politică prin includerea
acesteia în planul de guvernare.

•

Revizuirea acţiunilor în termeni de eficacitate și impact în contextul angajamentelor asumate
de Republica Moldova. Fixarea unor ţinte clare (indicatori de progres și performanţă în baza
unor date de referinţă) va permite re-analizarea acţiunilor propuse în Programul de integrare
a îmbătrânirii în politici.

•

În vederea asigurării unui impact vizibil al implementării, este nevoie ca abordarea problemei
îmbătrânirii să aibă loc în toate instituţiile executive și în Parlament. Este primordial ca impactul politicilor asupra îmbătrânirii să fie introdus în Analiza Imactului de reglementare sau
în orice tip de analiză a politicilor publice, înainte ca acestea să fie aprobate.

•

Identificarea clară a priorităţilor Guvernului în domeniul îmbătrânirii. Racordarea obiectivelor
generale şi specifice la angajamentele conform MIPAA / SRI. Includerea şi Valorificarea subiectului îmbătrânirii în toate politicile de referinţă. Planificarea activităţilor realiste.

•

Fortificarea mecanismelor de colaborare inter-sectorială, de coordonare a politicilor, în special prin consolidarea activităţii CNDP, a parteneriatului cu CALM, Platforma pentru îmbătrânire şi cu comunitatea academică, OSC.

•

Consolidarea structurii instituţionale, prin consolidarea reţelei de persoane responsabile
cu problema îmbătrânirii ar permite construcţia unui schelet instituţional de suport pentru
implementarea acestui plan și elaborarea viitorului. Este necesară instruirea persoanelor
abilitate care, la rândul lor, să instruiască funcţionarii din instituţia din care vin, diminuind,
astfel, riscul pierderii capitalului uman și instituţional în momentul plecării specialiştilor din
sistem.

•

Crearea și utilizarea unor indicatori de progres și indicatori de rezultat pentru fiecare acţiune
din planurile existente sau viitoare, pentru a reuși calcularea exactă a impactului politicilor
asupra populaţiei. Monitorizarea regulată a acestora la nivel central şi raional.

•

Crearea unui program separat ”Îmbătrânirea activă”, astfel încât acesta să poată fi utilizat
pentru toate politicile de îmbătrânire.

•

Implementarea mecanismului de elaborare la nivel naţional a prognozelor demografice şi
utilizarea plenară a acestora în programele de dezvoltare şi planificare etc.

•

Crearea sinergiilor dintre programele existente deja în domeniu și sintetizarea acestora într-o
viziune sintetică.

•

Gestionarea eficientă a problemelor de îmbătrânire demografică, integrarea în strategiile de
dezvoltare a obiectivelor de adaptare la schimbările în structura populaţiei şi de ameliorare a
indicatorilor calitativi ai capitalului uman.

•

Promovarea multilaterală a politicilor familiale şi fortificarea solidarităţii intra şi intergeneraţionale ca valori fundamentale de dezvoltare a societăţii, fortificarea coeziunii sociale etc.
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•

Focusarea pe acţiunile care pot produce rezultate vizibile și perceptibile pentru cetăţeni pentru următorii trei ani, cu integrarea îmbătrânirii în toate politicile nou elaborate.

Recomandări specifice (care vizează următorul plan de acţiuni)

•

Corelarea obiectivelor generale ale Programului şi a acţiunilor cu angajamentele MIPAA / SRI,
formularea acţiunilor în termeni de eficacitate și impact.

•

Fortificarea capacităţilor instituţionale în domeniu prin crearea structurilor relevante, instruirea continue a specialiștilor abilitaţi, extinderea dialogului cu societatea civilă, în special cu
grupurile persoanelor în etate.

•

Instruirea persoanelor decizionale, primarilor, preşedinţilor de raion, inclusiv prin intermediul
Academiei de Administrare Publică cu referire la problemele îmbătrânirii şi strategiile de
abordare eficientă.

•

Organizarea Şedinţelor ad-hoc ale reprezentanţilor Guvernului (în echipă multidisciplinară) în
teritoriu cu abordarea subiectului de referinţă.

•

Ajustarea Strategiilor de dezvoltare comunitară prin includerea expres a acţiunilor şi resurselor adresate vârstnicilor. Identificarea resurselor necesare bugetare, locale în vederea promovării îmbătrânirii active la nivel local.

•

Dezvoltarea mişcării de voluntariat a vârstnicilor prin extinderea practicilor pozitive şi mobilizarea comunităţilor. Susţinerea, inclusiv financiară, a grupurilor de auto-ajutorare a vârstnicilor și a voluntarilor de toate vârstele care lucrează în vederea integrării și asistenţei acestora.

•

Implementarea programelor de instruire a jurnaliştilor, editorilor şi producătorilor mass-media în domeniul abordării pozitive a fenomenului îmbătrânirii.

•

Ajustarea Codului Audiovizualului al Republicii Moldova prin introducerea unui aliniat special
la art.6 de a interzice difuzarea de programe care conţin orice formă de incitare la ură pe
considerente de vârstă şi dizabilitate (alături de rasă, religie, naţionalitate, sex).

•

Ajustarea infrastructurii, bazei materiale a locurilor publice de agrement la necesităţile persoanelor în etate, eliminând barierele în activitatea şi mobilitatea vârstnicilor.

•

Dezvoltarea programelor de abilitare socială şi politică a persoanelor în etate în vederea implicării active în viaţa socială, inclusiv în calitate de consilieri în APL etc.

•

Dezvoltarea şi susţinerea programelor de antreprenoriat social a persoanelor în etate, care ar
ameliora situaţia lor socio-economică dificilă, ar atenua consecinţele negative ale procesului
de îmbătrânire a populaţiei.

•

Dezvoltarea mecanismului de motivare a agenţilor economici de a angaja persoane vârstnice.

•

Identificarea şi dezvoltarea mecanismelor de finanţare a serviciilor sociale comunitare (în
contextul descentralizării resurselor).

•

Ajustarea sistemului de asigurări sociale și de asistenţă socială pentru a asigura suport social
decent persoanelor în etate fără alte mijloace de sprijin, celor care au în îngrijire persoane
dependente.

•

Crearea oportunităţilor pentru intervenţia comunităţii prin dezvoltarea unor parteneriate durabile cu OSC în baza dezvoltării sistemului de acreditare a serviciilor; Fortificarea sistemului
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de acreditare a serviciilor sociale.

•

Extinderea serviciilor sociale existente şi asupra persoanelor vârstnice victime ale abuzului,
violenţei.

•

Elaborarea măsurilor politice, programelor naţionale menite să asigure calitatea vieţii prin
oferirea unui minim garantat persoanelor vârstnice cu respectarea drepturilor acestora.

•

Asigurarea echităţii în distribuirea bunurilor sociale prin sporirea gradului de corelare a mărimii pensiei stabilite cu aportul individual al persoanei la sistemul de pensionare.

•

Crearea unui sistem de pensionare echitabil pentru toate generaţiile, având în vizor faptul că
pensionarea reprezintă un drept, nu obligaţiune.

•

Dezvoltarea şi implementarea programelor de susţinere a modului de viaţă sănătos, reducera
morbidităţii şi mortalităţii, a migraţiei, având în visor specificul de vârstă şi de gen al populaţiei, în vederea diminuării declinului demografic.

•

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor paliative şi geriatrice, a mecanismului de compensare a
medicamentelor din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală; fortificarea capacităţilor specialiştilor de lucru cu vârstnicii.

•

Implementarea programelor informativ-educaţionale a educaţiei de gen, de prevenire a violenţei asupra persoanelor în etate atât în viaţa publică cât şi în familie, care ar contribui în
final la diminuarea discriminării în bază de gen şi de vârstă.

•

Informarea vârstnicilor asupra propriilor drepturi și a obligaţiilor legale ale copiilor faţă de
părinţi în vederea prevenirii / eliminării practicilor de discriminare a vârstnicilor.

•

Crearea programelor comunitare de învăţare reciprocă pentru vârstnicii și copiii lăsaţi acasă
în urma migraţiei. Crearea programelor de mentorat pentru tineri și adulţi, extinderea bunelor
practice de dialog intergeneraţional.

•

Organizarea campaniilor informaţional-educaţionale de combatere a stereotipurilor legate
de vârsta a treia, promovarea imaginei pozitive a persoanelor în vârstă, valorificarea modelelor pozitive de integrare a vârstnicilor în diferite domenii.

•

Prezentarea explicită a termenilor de bază precum „îmbătrânirea activă”, „educaţia adulţilor”
şi “educaţia persoanelor în etate” în vederea depăşirii confuziilor în interpretarea şi utilizarea
acestora.

•

Elaborarea Ghidului de bune practici în domeniul îmbătrânirii şi asigurarea transferului / implementării experienţelor pozitive.

•

Extinderea colaborării în domeniul politicilor demografice, în special în problema îmbătrânirii,
cu alte state și structuri internaţionale, valorificarea bunelor practici.
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Lecţii învăţate
•

Adoptarea cadrului legal-normativ în domeniul îmbătrânirii nu duce automat la soluţionarea
problemelor, necesitând asigurarea mecanismelor de implementare, mobilizarea resurselor
umane şi financiare

•

Politicile din domeniul îmbătrânirii active pot avea succes doar dacă sunt implementate
printr-o abordare sistemică intersectorială

•

În contextul îmbătrânirii participarea socială prezintă beneficii atât pentru furnizori, cât şi
pentru beneficiarii activităţilor de voluntariat

•

În vederea elaborării politicilor relevante în domeniul îmbătrânirii sunt necesare informaţii
fiabile și comparabile despre evoluţia demografică în ţară şi în Europa

•

Utilizarea respectuoasă a definiţiilor / termenilor de referinţă reprezintă precondiţie în evitarea confuziilor şi discriminării în bază de vârstă.

•

Învăţarea din bunele practici în domeniul îmbătrânirii / valorificarea acestora poate contribui la un management mai eficient al proceselor demografice, în special al îmbătrânirii
populaţiei.

•

Dezvoltarea cooperării şi colaborării tuturor actorilor interesaţi reprezintă unul dintre pilonii
succesului. Avantajele parteneriatelor și colaborarea strategică dintre structurile de stat,
APL, OSC, şi donatori trebuie valorificate.

Lecţii învăţate cu referire la monitorizare / evaluare:
•

Monitorizarea / evaluarea politicilor necesită implicarea mai multor actori sociali, atât a reprezentanţilor structurilor de stat, cât şi a societăţii civile, în scopul asigurării unei abordări
realistice a domeniului / documentului analizat.

•

Realizarea eficientă a monitorizării / evaluării politicilor necesită dezvoltarea capacităţilor
respective atât a reprezentanţilor structurilor de stat, cât şi a societăţii civile; elaborarea ghidurilor speciale.

•

Antrenarea în procesul de monitorizare / evaluare a mai multor actori sociali poate duce la
unele avantaje: conştientizarea comună a problemelor şi identificarea soluţiilor / recomandărilor relevante pentru domeniul prioritar de intervenţie.
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ANEXA 1. LISTA PARTICIPANŢILOR LA CONSULTĂRILE PUBLICE
Lista persoanelor intervievate (reprezentanţilor instituţiilor relevante domeniului de referinţă)
1. Aliona Creţu, MMPSF
2. Djulieta Popescu, MMPSF
3. Lilia Pascal, MMPSF
4. Nelea Rusu, MMPSF
5. Valentina Stratan, Parlamentul Republicii Moldova
6. Oxana Domentii, Parlamentul Republicii Moldova
7. Galina Morari, MS
8. Galina Gavriliţa, MEd
9. Tatiana Zatîc, MS
10. Anatol Usatii, MDRC
11. Monica Babuc, Ministerul Culturii
12. Laura Grecu, Casa Naţională de Asigurări Sociale
13. Liuba Stoianov, BNS
14. Galina Savelieva, CCD
15. Tatiana Sorocan, HelpAge
16. Dina Ciubotaru, HelpAge
17. Claudia Cîrja, Carabetovca, Platforma pentru îmbătrânire
18. Valentina Lungu, ANOFM
19. Dana Tincu, MF
20. Ivan Guranda, primar satul Goleni, raionul Edineţ
21. Ludmila Ceaglic, primară, Calfa, raionul Anenii Noi
22. Constantin Olteanu, consilier, satul Manta, întreprinzător
23. Lilia Grimalschi, MJ
24. Olga Stratulat, CNSM
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25. Rodica Luţa , Centru comunitar satul Rubleniţa, raionul Soroca
26. Simion Sîrbu, Centrul de reabilitare a abuzatorilor, Drochia
27. Vladimir Nicuţa, Vicepreşedinte al raionului Soroca
28. Maria Ursachi, asistent social satul Rubleniţa, raionul Soroca
29. Adrian Ţîlea, Inspectoratul Poliţie Cahul
30. Maria Vieru, beneficiară, satul Carabetovca
31. Medic, Centrul de Gereatrie, Spitalul Clinic Republican al MS
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ANEXA 2. Lista documentelor analizate
I.

Documente de politici:
a) Cu accent pe fenomenul îmbătrânirii
1. Ghidul de parcurs pentru integrarea problemei îmbătrânirii în politici în Republica
Moldova, Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa, New York și Geneva, 2012,
http: / / www.unece.org / index.php?id=30030
2. Programul pentru integrarea problemei îmbătrânirii în politici și Planul de acţiuni privind
implementarea Foii de parcurs pentru integrarea problemei îmbătrânirii în politici pentru
perioada 2014–2016
3. Integrarea îmbătrânirii în politicile publice. Ghidul practic pentru factorii de decizie din
domeniul elaborării de politici. UNDESA, UNFPA, MMPSF. Chişinău, octombrie, 2015

b)

cu integrarea îmbătrânirii

4. Programul naţional strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011–
2025) http: / / lex.justice.md / viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340745&lang=1
5.

Politica naţională de sănătate pe anii 2007–2021

6. Strategia naţională privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007–2015
http: / / lex.justice.md / md / 324604 /
7. Strategia Naţională de Dezvoltare ”Moldova 2020” http: / / www.cancelaria.gov.md / lib.
php?l=ro&idc=435&nod=1&
8. Strategia naţională a sănătăţii reproducerii pentru anii 2005–2015

II. Rapoarte relevante
9. Rapoarte sociale anuale / MMPSF (2013, 2014)
10. Raport privind realizarea Politicii Naţionale de Sănătate, pentru anul 2014 (2013)
http: / / www.ms.gov.md / sites / default / files / raport_privind_realizarea_politicii_nationale_de_sanatate_pentru_anul_2014.pdf
11. Raportul privind implementarea Strategiei de cheltuieli pentru sectorul ocrotirea sănătăţii pentru anul 2014
http: / / www.ms.gov.md / sites / default / files / 11_1.pdf
12. Raportul privind implementarea Strategiei de ocupare a forţei de muncă
13. Situaţia medico-demografică în Republica Moldova pe anul 2015 comparativ cu anul 2014
http: / / www.demografie.md / index.php?pag=news&tip=noutate&opa=view&id=535&l=
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14. Informaţia cu privire la activitatea Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare în
anul 2015, 2014, 2013
http: / / www.demografie.md / index.php?pag=rapoarte_de_activitate&id=2014&l=
15. Raportul de progres privind realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008–2017, pe anul 2014 (2013)
http: / / www.ms.gov.md / sites / default / files / sdss_2014.pdf
16. Calitatea și siguranţa serviciilor medicale din Republica Moldova, Charles D Shaw. WHO, 2015
http: / / www.ms.gov.md / sites / default / files / quality_safety_of_health_care_in_mda.pdf

III. Documente internaţionale
17. Planul Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea (MIPAA)
18. Strategia de implementare regională (MIPAA / SIR) 2012–2017
19. Declaraţia ministerială de la Viena din anul 2012: Asigurarea unei societăţi pentru toate vârstele: Promovarea calităţii vieţii și a îmbătrânirii active
http: / / www.euroblind.org / media / lobbying / Vienna-Ministerial-Declaration-as_adopted.pdf
20. Towards An age-Friendly European UNION by 2020. AGE Platform Europe, 2012
21. Programul de ţară al UNFPA pentru anii 2013–2017, aprobat de Consiliul Executiv UNFPA
la sesiunea ordinară din 4 – 10 septembrie 2012, http: / / unfpa.md / images / stories /
docs / UN_version_CPD_for_the_Republic_of_Moldova_2013–2017_Engl.pdf
22. Raportul ”Drepturile omului pentru persoanele în etate din Europa – Cui ii pasa?” Seminarul comun al Consiliului Europei / Comisiei Europene / DG Ocuparea Forţei de Muncă /
AGE Platform Europe http: / / www.age-platform.eu / images / FINAL_Report_event_23_
June_morning_AGE_CoE_DGEMPL.pdf
23. Recomandarea CM / Rec(2014)2 a Comitetelor Miniştrilor pentru statele membre referitor la promovarea drepturilor omului pentru persoanele în etate (Adoptată de Comitetul
Miniştrilor la 19 februarie 2014, la cea de-a 1192-a reuniune a viceminiştrilor)
24. Comunicatul de presă al Platformei AGE de Ziua Internaţională a Persoanelor în Etate, 1
octombrie 2013: www.age-platform.eu / images / stories / media / PR_01_0ct_2013-OP_
international_day_2013.pdf
25. Activitatea Platformei AGE cu privire la nediscriminare și drepturile omului: HYPERLINK
„http: / / europa.eu / age-policy-work / anti-discrimination” \t „_blank”www.age-platform.
eu / age-policy-work / anti-discrimination
26. Indicele global AgeWatch 2015. Raport profund. HelpAge file: / / / C: / Documents%20
and%20Settings / Gender / My%20Documents / Downloads / global-agewatch-index–2015-insight-report.pdf
27. Sinteza de politici UNECE privind problema îmbătrânirii 2015, nr 16
28. Sinteza de politici UNECE privind problema îmbătrânirii 2015, nr 15
29. Sinteza de politici UNECE privind problema îmbătrânirii 2013, nr 14
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IV. Cercetări / studii
30. BUCIUCEANU-VRABIE, M. INDICELE DE ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA,
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ANEXA 3. GHID PENTRU INTERVIU

Evaluarea MIPAA / SIR și a Foii de parcurs privind problema
îmbătrânirii la Planul de acţiuni al Guvernului pentru integrarea
problemei îmbătrânirii în politicile sectoriale
pentru perioada 2014–2016
Martie 2016

INTRODUCERE
Înainte de a începe, aș dori să mă prezint și să vă reamintesc că nu există răspunsuri corecte sau
greşite în această discuţie. Suntem interesaţi să aflăm ce gândiţi, prin urmare vă rugăm să nu ezitaţi
să fiţi sinceri și să împărtășiţi punctul dvs. de vedere. Interviul va dura nu mai mult de o oră. Vă rugăm
să ne permiteţi să înregistrăm această sesiune, dacă este posibil. Înregistrarea are ca scop facilitarea activităţii și nu va fi distribuită sau partajată altor persoane. De asemenea, dacă este necesar,
anonimatul dvs. va fi respectat cu stricteţe de către echipa de evaluare.
Dorim să vă mulţumim pentru timpul și dorinţa de a împărtăşi opiniile dvs.

ARGUMENTARE
Republica Moldova, ca membră în Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa, a aderat în
anul 2002 la Planul Internaţional de Acţiuni de la Madrid privind Îmbătrânirea (MIPAA), angajându-se
să ia măsuri care vor răspunde provocărilor îmbătrânirii demografice și de integrare a acesteia în
politicile naţionale.
În 2012, Guvernul Republicii Moldova, cu sprijinul Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru
Europa (UNECE), a elaborat Foaia de parcurs pentru integrarea problemei îmbătrânirii, care oferă ândrumări privind modul în care Republica Moldova poate respecta angajamentele din cadrul
MIPAA și Strategia de implementare regională a acestuia (SIR). Rolul acestei Foi de parcurs este
să contribuie la identificarea unor măsuri concrete, relevante pentru specificul economic, social,
cultural și politic al Republicii Moldova, și să ajute ţara la ândeplinirea angajamentelor acceptate la
nivel internaţional în cadrul situaţiei naţionale. Implementarea angajamentelor Republicii Moldova
referitoare la îmbătrânire a fost inclusă în Programul pentru integrarea problemei îmbătrânirii în
politicile sectoriale și Planul de acţiuni al acestuia privind implementarea Foii de parcurs pentru
integrarea problemei îmbătrânirii în politici pentru perioada 2014–2016, adoptat de Guvernul Republicii Moldova în iunie 2014.
Acest interviu amănunţit va contribui la evaluarea autorităţilor publice cu mandat în politicile cu privire la îmbătrânire, inclusiv capacităţi instituţionale.
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CAPITOLUL 1: PARLAMENTUL, ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ
1. Vă rugăm să descrieţi modul în care volumul de muncă și atribuţiile dvs. are legătură cu politicile din domeniul îmbătrânirii populaţiei.
2. Care este opinia dvs. cu privire la capacitatea autorităţilor centrale de a integra politicile din
domeniul îmbătrânirii populaţiei în GRM. Consideraţi că argumente clare, compatibile sunt
formulate, partajate și accesibile între sectoare?
3. Care sunt principalele mecanisme de intervenţie care favorizează obţinerea rezultatelor politicilor din domeniul îmbătrânirii populaţiei?
4. Care sunt principalele provocări întâlnite în ceea ce priveşte integrarea proiectelor / programelor privind problema îmbătrânirii?
5. Care este opinia dvs. în ceea ce priveşte factorii cheie care sunt sau, în cele din urmă, ar putea
fi obstacole în procesul de implementare a politicilor, strategiilor, proiectelor și programelor
privind problema îmbătrânirii?
6. Cum apreciaţi importanţa evaluării realizărilor, a rezultatelor și a impactului strategiilor de
dezvoltare sectorială elaborate și puse în aplicare și a politicilor din domeniul îmbătrânirii
populaţiei?
7. În ce mod instrumentele clare și practice de evaluare, cum ar fi indicatorii, metodele, orientările, procedurile de evaluare etc., ar putea spori eficienţa integrării politicilor și strategiilor
din domeniul îmbătrânirii populaţiei?
8. Ce anume s-a întreprins în organizaţia dvs. pentru a integra politicile din domeniul îmbătrânirii populaţiei?
9. În ce măsură acestea contribuie la bunăstarea persoanelor în etate? În ce măsură aceste
politici sunt aplicate în practică? Vă rugăm să descrieţi.
10. Care este viziunea dvs. cu privire la consolidarea capacităţilor, cunoștinţele, instruirea și nevoile personalului organizaţiei dvs., în ceea ce priveşte integrarea problemei îmbătrânirii în
strategiile sectoriale de dezvoltare și politici?
11. În ce mod procesul de integrare a problemei îmbătrânirii în strategiile de dezvoltare sectorială și politici ar putea fi mai eficient?
12. Care ar fi recomandările dvs. pentru viitorul Plan de acţiuni pentru Republica Moldova?
13. Există ceva ce aţi dori să adăugaţi?
14. Are MMPSF suficientă capacitate și cunoştinţe pentru implementarea MIPAA / Foii de parcurs
privind problema îmbătrânirii?

CAPITOLUL 2: ONG-urile, PARTENERII PRIVAŢI
1. Sunteţi familiarizaţi cu cadrele internaţionale de politici convenite (MIPPA / SIR) cu privire
la problema îmbătrânirii? În ce mod astfel de obiective convenite la nivel internaţional
și principiile legate de problema îmbătrânirii sunt reflectate în politicile din Republica
Moldova?
2. Aţi putea să specificaţi câteva exemple de implementare a politicilor din domeniul îmbătrânirii
populaţiei în Republica Moldova?
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3. Credeţi că există un sprijin administrativ și bugetar suficient (la nivel naţional și local) pentru
implementarea politicilor din domeniul îmbătrânirii populaţiei?
4. Care este opinia dvs. în ceea ce priveşte satisfacerea nevoilor tuturor categoriilor de populaţie: copii, tineri, adulţi sau persoanele în etate? Consideraţi că unele categorii sunt privilegiate sau discriminate, și în ce fel?
5. Ce trebuie făcut pentru a satisface nevoile tuturor categoriilor?
6. Cum aţi aprecia monitorizarea și evaluarea politicilor guvernamentale din domeniul îmbătrânirii populaţiei? Există instrumente și date suficiente pentru o evaluare obiectivă și clară?
7. Credeţi că politicile naţionale încurajează independenţa și bunăstarea persoanelor în etate?
Dacă da, în ce mod? Dacă nu, de ce?
8. Credeţi că beneficiarii politicilor din domeniul îmbătrânirii populaţiei au perceput efectul intervenţiei asupra lor? Ce a fost şi ce nu a fost îmbunătăţit?
9. Există coordonare efectivă între Guvern şi societatea civilă / partenerii privaţi în implementarea MIPAA / SIR şi a Foii de parcurs privind problema îmbătrânirii şi Planul de acţiuni al
acesteia? Ce acţiuni ar face coordonarea mai eficientă?
10. În ce mod procesul de integrare a problemei îmbătrânirii în strategiile de dezvoltare sectorială și politici ar putea fi mai eficient?
11. Care ar fi recomandările dvs. pentru viitorul Plan de acţiuni pentru Republica Moldova?
12. Există ceva ce aţi dori să adăugaţi?

CAPITOLUL 3: Întrebări orientative pentru INTERVIUL ÎN GRUP
1. Aţi spune că sunteţi mulţumit de situaţia actuală, cu modul în care lucrurile au loc?
2. (Dacă da) De se anume sunteţi mulţumit? De ce se întâmplă astfel? (Sau, ”Ce funcţionează
bine...?”)
3. Există lucruri de care nu sunteţi mulţumit, care aţi dori să fie schimbate? (Sau, ”Ce nu merge
bine ...?”)
4. (Dacă da) Care sunt acestea? De ce se întâmplă astfel? Cum ar trebui să fie schimbate? Care
acţiuni aţi dori să aibă loc?
5. Ce părere aveţi despre serviciile de sănătate pentru dvs.? Care sunt opiniile dvs. în această
privinţă? Aţi dori să beneficiaţi de servicii medicale la domiciliu?
6. Care este relaţia dvs. cu tinerii și adulţii? Vă vizitează unii din copii sau nepoţi?
7. Aţi dori să învăţaţi ceva nou? Ce anume?
8. Participaţi la activităţi culturale? Care a fost ultima?
9. Într-o zi obişnuită, ce v-ar face viaţa mai uşoară?
Odată ajunși la sfârșitul acestui interviu, aș dori să vă mulţumesc pentru răspunsurile oferite. Ne propunem să prezentăm constatarea principală a evaluării în cadrul atelierului de validare care, cel mai
probabil, va avea loc fie în iunie, sau septembrie 2016. Vom reveni cu mai multe detalii în timp util.
10. Vă mulţumim pentru răspunsurile oferite!
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Documentare

Programul contribuie la promovarea drepturilor vârstnicilor.

Structura instituţională pentru implementare este precară. E nevoie de consolidarea capacităţilor. Această component poate determina implementarea
cu succes a problemei îmbătrânirii în politici. Soluţia propusă de experţi este
aplicarea modelului The whole of Government approach, expus mai pe larg în
recomandări. Plus la aceasta este nevoie ca programul să fie extins la nivel
local, astfel încât APL să desemneze puncte focale pentru îmbătrânire.

Beneficiarii resimt foarte puţin impactul politicilor asupra calităţii vieţii lor

Deși există un subprogram bugetar, nu sunt alocate resurse pentru implementarea Programului, în afară de pensii și ajutoare sociale. Există o dependenţă de bugetele locale, care periclitează sustenabilitatea acţiunilor. Este
recomandată elaborarea unui program bugetar separat pentru Îmbătrânirea
populaţiei. Acest lucru va permite ca acţiunile planificate, care sunt relevante
raportat la obiective, să devină eficiente.

Mecanismele pentru participarea vârstnicilor nu sunt suficient dezvoltate.
Componenta de informare trebuie îmbunătăţită. Piaţa forţei de muncă nu
este pregătită pentru a angaja pre-pensionari și pensionari. Sunt intreprinse măsuri pentru consolidarea solidarităţii intergeneraţionale. Sistemul de
monitorizare trebuie îmbunătăţit.

Multe acţiuni din program nu sunt implementate, fie din cauza că sunt planificate pentru 2016, fie din cauza lipsei resurselor financiare, fie din cauza
instabilităţii politice în ţară. Totodată, acţiunile propuse sunt relevante în
raport cu obiectivele propuse și cu angajamentele. Este nevoie ca o serie de
acţiuni să fie prioritizate în raport cu impactul resimţit de vârstnici.

Principalele rezultate
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ANEXA 5. INDICATORII DEMOGRAFICI
Tabelul 1.1. Principalii indicatori demografici

Numărul populaţiei la începutul anului, mii persoane

2012

2013

2014

2015

2016

3559,5

3559,49

3557,6

3555,1

3553,05

125

189

878

1296

–125

–189

–878

...

…

31

764

1818

2707

…

–0,02

–0,00

–0,05

–0,07

–0,06

36,7

37,0

37,2

37,5

71,12

71,85

71,48

…

…

45,0

45,7

46,5

47,5

48,5

23,5

23,5

23,4

23,0

…

Scădere natural
Spor natural
Spor migratoriu
Creștere anuală, %
Vârsta medie a populaţiei, ani
Durata medie a vieţii, ani
Sarcina demografică
Indicii sarcinii demografice:
a copiilor 0–14 /
a vârstnicilor (60+)

21,5

22,3

23,0

23,9

…

1,279

1,238

1,279

...

...

Rata reproducerii nete

0,61

0,603

0,618

...

…

Rata reproducerii brute

0,599

0,592

0,608

11,1

10,6

10,9

Rata totală de fertilitate

Rata natalităţii

…
10,9

…

Sursa: BNS

Tabelul 1.2. Nupţialitatea și divorţialitatea
Casatorii

Divorturi

Durata medie a căsătoriei

Total pe
republica

Urban

Rural

Total pe
republica

Urban

Rural

Total pe
republica

Urban

Rural

2012

6,8

8,3

5,8

3

5,2

1,4

11,0

11,0

11,0

2013

6,9

8,4

5,8

3

5,1

1,5

11,0

11,0

10,0

2014

7,2

8,9

6

3,1

5,2

1,6

12,0

12,0

11,0

Sursa: BNS

Tabelul 1.3. Speranţa de viaţă la naştere, pe sexe la anumite vârste, ani
Total

Mediul urban

Mediul rural

Anii

Ambele
sexe

Bărbaţi

Femei

Ambele
sexe

Bărbaţi

Femei

Ambele
sexe

Bărbaţi

Femei

2012

70,99

67,08

74,86

73,42

69,31

77,24

69,55

65,71

73,4

2013

71,85

68,05

75,55

74,01

70,08

77,6

70,53

66,76

74,29

2014

71,48

67,52

75,39

74,1

70,35

77,51

69,81

65,81

74,01

2015

71,56

67,54

75,55

74,12

70,15

77,77

69,9

65,91

74,08

Sursa: BNS
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Tabelul 1.4. Coeficientul îmbătrânirii populaţiei după medii și sexe
Total pe republica

Urban

Rural

Ambele
sexe

Barbati

Femei

Ambele
sexe

Barbati

Femei

Ambele
sexe

Barbati

Femei

2012

15,3

12,6

17,8

14,6

12,4

16,5

15,8

12,8

18,7

2013

15,7

13

18,3

15,2

12,9

17,3

16,1

13

19

2014

16,2

13,4

18,8

15,9

13,5

18,1

16,4

13,4

19,4

Sursa: BNS

Tabelul 1.5. Repartiţia vârstnicilor pe grupe de vârstă şi medii de reşedinţă, la 1 ianuarie 2016
Republica Moldova
Total populaţie
Vârsta

Populaţie urbană

Populaţie rurală

ambele
sexe

masculin

feminin

ambele
sexe

Masculin

feminin

ambele
sexe

masculin

feminin

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

3553056

1709085

1843971

1511051

709179

801872

2042005

999906

1042099

60–64

211657

92203

119454

94952

39574

55378

116705

52629

64076

65–69

136386

56782

79604

60622

25559

35063

75764

31223

44541

70–74

91150

35932

55218

36907

15134

21773

54243

20798

33445

75–79

74766

25984

48782

29809

10495

19314

44957

15489

29468

80–84

44214

14699

29515

15847

5115

10732

28367

9584

18783

85+

34456

10664

23792

12397

3648

8749

22059

7016

15043

Sursa: BNS

Tabelul 1.6. Numărul pensionarilor, la 1 ianuarie
2012
Total

2013

2014

2015

658,4

670,1

679,9

690,2

638,3

649,9

659,6

669,9

pentru limită de vârstă

473,1

484,5

495,9

507,5

de dizabilitate

135,8

136,5

136,4

136,7

în urma pierderii întreţinătorului

20,6

20,0

18,4

16,6

pentru vechime în muncă etc.

8,8

8,9

8,9

9,1

20,1

20,2

20,3

20,4

pentru limită de vârstă

16,8

17,0

17,2

17,4

de dizabilitate

0,8

0,9

0,9

0,9

în urma pierderii întreţinătorului

2,5

2,3

2,2

2,1

pentru vechime în muncă etc.

0,0

0,0

0,0

0,0

inclusiv:
Aflaţi în evidenţa organelor de asigurare socială
din care, primesc pensie:

Aflaţi în evidenţa altor ministere
din care, primesc pensie:
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Tabelul 1.7. Evoluţia proiectată a pensionarilor pentru anii 2020–2050, număr persoane
2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

bărbaţi 62+, persoane

209,4

232,1

230,3

222,3

221,9

223,2

259,9

bărbaţi 62+, %

12,6

14,4

14,9

15,1

15,9

17,0

21,2

femei 57+, persoane

459,8

472,6

473,2

477,2

489,5

522,7

542,5

femei 57+, %

25,3

2,7

27,5

28,9

31,1

35,0

38,6

total pensionari, persoane

669,2

704,7

703,5

699,5

711,4

745,9

802,4

total pensionari, %

19,2

20,8

21,5

22,4

23,9

26,6

30,5

Total populaţie

3481,3

3389,2

3267,1

3125,2

2970,8

2805,7

2630,7

total bărbaţi

1664,5

1613,2

1547,5

1473,4

1395,1

1312,5

1225,4

total femei

1816,8

17761

1719,6

1651,8

1575,7

1493,2

1405,3

Sursa: IIEȘP al AȘM

Tabelul 1.8. Mortalitatea populaţiei

Total pe republica

Total cauze de deces
Boli infectioase si parazitare
Tumori
Tulburari mentale
Boli ale aparatului circulator
Bolile endocrinice de nutritie si metabolism
Boli ale aparatului digestiv
Bolile organelor genito-unitare
Sarcina, nasterea, lauzia
Accidente, intoxicatii si traume
..sinucideri
..omucideri

Urban

Total cauze de deces
Boli infectioase si parazitare
Tumori
Tulburari mentale

2013

2014

38060

39494

541

437

471

5810

5883

5972

105

54

168

22837

22130

22850

447

375

392

3671

3364

3618

291

291

283

12

6

7

3084

2839

3035

571

576

581

207

236

184

12792

12655

13047

247

198

194

2402

2489

2583

28

12

43

6960

6903

7074

161

137

151

1072

1023

1146

102

108

105

2

1

2

Accidente, intoxicatii si traume

981

915

954

..sinucideri

155

187

174

..omucideri

65

74

50

Boli ale aparatului circulator
Bolile endocrinice de nutritie si metabolism
Boli ale aparatului digestiv
Bolile organelor genito-unitare
Sarcina, nasterea, lauzia

Cuprins

2012
39560

63
Rural

Total cauze de deces

26768

25405

26447

294

239

277

3408

3394

3389

77

42

125

15877

15227

15776

286

238

241

2599

2341

2472

189

183

178

10

5

5

2103

1924

2081

..sinucideri

416

389

407

..omucideri

142

162

134

Boli infectioase si parazitare
Tumori
Tulburari mentale
Boli ale aparatului circulator
Bolile endocrinice de nutritie si metabolism
Boli ale aparatului digestiv
Bolile organelor genito-unitare
Sarcina, nasterea, lauzia
Accidente, intoxicatii si traume

Rata mortalităţii (la
1000 locuitori), ‰

11,1

10,7

11,1

Sursa: BNS

Grafic 1.1. Mortalitatea vârstnicilor pe medii de reşedinţă şi sexe, la 1000 locuitori de
vârsta respectivă, cazuri

Sursa: BNS

Grafic 1.2. Mortalitatea persoanelor în vârstă de 60 ani şi peste după principalele clase
ale cauzelor de deces (persoane)

Sursa: BNS, Vârstnicii în Republica Moldova în 2014

Cuprins

Cuprins

56

61

Femei

58

Femei

Barbati

73

64

Femei

Barbati

71

Barbati

0–4
ani

58

72

67

59

66

77

5–9
ani

63

63

69

66

60

67

10–14
ani

76

82

91

105

92

116

15–19
ani

Sursa: BNS

3093

Total

955

La
munca

614

La
studii

1054

Imigratie de
familie

2012

149

Activitati
religioase,
umanitare si
de voluntariat
321

1062

1073

77

80

85

74

97

66

75

57

64

83

78

45–49
ani

159

Activitati
religioase,
umanitare
si de voluntariat

103

40–44
ani

Imigratie de
familie

2013

92

70

108

106

137

119

35–39
ani

708

La
studii

146

109

128

102

162

135

30–34
ani

La munca

114

124

138

122

156

138

25–29
ani

3349

Total

81

108

89

90

137

110

20–24
ani

Alte
cauze /
motive

Tabel 1.13. Imigranţi şi repatriaţi (persoane)

Sursa: BNS

2014

2013

2012

Emigranţi

Tabelul 1.12. Migraţia

347

Alte
cauze /
motive

83

63

92

91

99

79

50–54
ani

4187

Total

98

72

104

69

142

77

55–59
ani

1359

La
munca

79

70

77

76

124

103

60–64
ani

928

La
studii

57

30

65

31

79

35

65–69
ani

1242

Imigratie de
familie

2014

41

15

69

38

70

35

70–74
ani

17

6

23

5

25

12

80–84
ani

201

Activitati
religioase,
umanitare si
de voluntariat

40

22

50

26

51

32

75–79
ani

457

Alte
cauze /
motive

6

2

14

4

26

5

85 ani
si peste
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7,589

12,06

37946,69

2135,92

13,06

39834,70

2312,64

8,216

27982,08

109,4

100,5

2013

15,62

41833,10

2524,43

8,969

30839,22

104,6

111,8

2014

21,00

43924,68

2751,73

9,776

34162,14

98,0

119,8

2015

lei

%

Ritmul de creştere al salariului real (martie)

Unitatea
de
măsură

Salariul nominal mediu lunar al unui salariat în economia naţională
(martie, martie în % faţă de luna respectivă a anului precedent)

Indicatorii

104,9

4397,3

aprilie

3,4

…

p.p.

112,4 *

ianuarie-aprilie în % faţă
de perioada
respectivă a
anului precedent

…

ianuarie-aprilie

2015

Tabelul 2.2. Principalii indicatori social-economici ai veniturilor şi standardelor de viaţă ale populaţiei

Sursa: BNS, IMF, World Economic Outlook, Ministerul Economiei

Cursul de schimb al leului, Leu / USD, la sf.
Anului

Inflaţia, preţurile medii de consum

PIB pe cap de locuitor (preţuri curente), USD

PIB (preţuri curente), mil. USD

25371,50

99,3

faţă de anul precedent în preţuri
comparabile

PIB pe cap de locuitor (preţuri curente), lei

88,2

PIB (preţuri curente), mil.lei

2012

Tabelul 2.1. Principalii indicatori macroeconomici

ANEXA 6. INDICATORII NIVELULUI DE TRAI

98,7

4749,7

aprilie

…

…

ianuarie-aprilie

2016

–6,2 p.p.

108,0 *

ianuarie-aprilie
în % faţă de perioada respectivă a anului
precedent
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Cuprins

Cuprins
mii pers.

beneficiari de ajutor de şomaj

lei

mii pers.

plasaţi în cîmpul muncii

Mărimea medie a ajutorului de şomaj

mii pers.

înregistraţi oficial de la începutul anului

%

Creșterea reală a cheltuielilor de consum

mii pers.

lei

Cheltuielile medii lunare de consum pe o persoană (anii 2014–2015)

Numărul şomerilor:
conform clasificării Biroului Internaţional al Muncii (anii 2014–2015)

%

creşterea reală a veniturilor disponibile

mil.lei

sănătate şi asistenţă socială

lei

mil.lei

Învăţămînt

Veniturile disponibile medii lunare pe o persoană (anii 2014–2015)

mil.lei

administraţie publică

%

mil.lei

tranzacţii imobiliare

creşterea reală a pensiei medie

mil.lei

transporturi şi comunicaţii

lei

mil.lei

Construcţii

Mărimea medie a pensiei programate (la 1 aprilie)

mil.lei

Industrie

lei

mil.lei

inclusiv în:
agricultură, economia vînatului şi silvicultură

Minimul de existenţă (anii 2014–2015)

mil.lei

Suma restanţelor pentru retribuirea muncii cu termenul de achitare expirat
(sume neachitate mai mult de o lună) (la 1 aprilie)

1236,4

2,3

1,3

2,8

1240,0

3,1

5,0

17,7

47,5

97,3

1816,7

100,0

1767,5

99,5

1087,8

1627,1

1,8

0,9

0,4

9,1

6,7

17,7

36,7

35,9

104,0

107,1 *

89,7

98,1

117,3

75,3

–8,9 p.p.

102,3 *

–6,5 p.p.

105,1 *

–1,3 p.p.

106,5 *

100,9 *

14,1 ori*

2,4 ori*

2,6 ori*

122,2 *

118,9 *

98,5 *

88,6 *

93,8 *

84,6 *

1219,6

3,1

1,5

3,0

1308,6

4,1

5,3

19,3

62,1

102,8

2048,5

100,9

1956,6

97,9

1278,04

1734,1

0,7

0,8

0,3

6,9

6,0

11,2

37,7

32,2

142,9

105,5 *

134,3

106,4

108,8

130,7

5,4 p.p.

112,8 *

0,9 p.p.

110,7 *

–1,6 p.p.

107,1 *

106,6 *

37,9 *

90,1 *

66,3 *

75,9 *

89,1 *

63,3 *

102,7 *

89,8 *

137,4 *
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1726,8
1343,7
1734,1
1842,2

Populatie apta de munca

Pensionari pentru limita de virsta

Total populatie

Populatie apta de munca
1437,4

1627,1

Total populatie

Pensionari pentru limita de virsta

1326,9

1710

1612,3

Pensionari pentru limita de virsta

Populatie apta de munca

Sursa: BNS

2015

2014

2013

Total populatie

Minimul de existenţă, după ani, categorii de populaţie
Media anuala

0,6

Ponderea populatiei aflate sub nivelul minim de consum alimentar, exprimat in valoare energetica (2 282 kcal / zi) (rata
saraciei extreme)

Sursa: BNS

8,9

16,6

2012

–1,2 p.p.

Ponderea celei mai sarace chintile in consumul national

3,9

2,9

%

Indicele profunzimii saraciei

Ponderea populatiei sub pragul national absolut al saraciei (rata saraciei absolute)

Alţi indicatori socio-economici, conform ODM

Sursa: Ministerul Economiei

Rata şomajului conform clasificării Biroului Internaţional al Muncii (anii 2014–2015)

0,3

9,1

2

12,7

2013

4,9

0,1

9,7

1,5

11,4

2014

1,0

p.p.
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Cuprins
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Tabel 2.3. Valoarea minimului de existenţă în semestrul I 2015
medii lunare pe o persoană, lei
Total
populaţie

Populaţia
aptă de
muncă

Bărbaţi în
vârstă aptă
de muncă

Femei în
vârstă aptă
de muncă

inclusiv în vârstă de:
Pensionari

Copii

până la
1 an

1–6ani

7–17 ani

Total

1724,9

1823,9

1971,9

1665,0

1444,6

1653,0

644,5

1431,5

1866,9

Oraşe mari

1873,1

1961,1

2125,5

1803,1

1573,4

1803,9

735,5

1580,9

2035,8

Oraşe mici

1700,0

1791,8

1934,0

1641,6

1425,2

1650,0

663,1

1447,8

1854,2

Sate

1673,7

1773,4

1921,2

1605,9

1402,4

1610,7

613,3

1381,5

1823,8

Co-raportul dintre valoarea minimului de existenţă și a veniturilor populaţiei
2013

2014

2015

1608,3

1667,7

1724,9

Veniturile disponibile ale populaţiei, medii lunare pe o persoană, lei

1613,5

1703,1

1925,4

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat, lei

3638,4

3944,2

4448,3

Co-raportul dintre veniturile medii lunare disponibile pe o persoană şi valoarea
medie a minimului de existenţă, în %

100,3

102,1

111,6

Co-raportul dintre salariul mediu lunar pe economie al unui angajat şi valoarea
medie a minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă, în %

214,0

223,2

243,9

Minimul de existenţă, medii lunare pe o persoană, lei
1

Tabelul 2.4. Veniturile disponibile medii lunare, pe o persoană echivalent adultă pe ani
Urban

2012

Barbati

Femei

Barbati

Lei, medii
Procente
lunare pe o fata de
persoana
total

Lei, medii
lunare pe o
persoana

Procente
fata de
total

Femei

Lei, medii
lunare pe o
persoana

Procente
fata de
total

Lei, medii
lunare pe
o persoana

Procente
fata de
total

Venituri disponibile –
total

1860,9

100

1880,8

100

1230,7

100

1271,9

100

Activitatea salariata

1125,8

60,5

903,8

48,1

388,2

31,5

276,5

21,7

26,4

1,4

21,4

1,1

253,4

20,6

185,1

14,6

172,3

9,3

133,2

7,1

84,1

6,8

44,7

3,5

1

0,1

11,4

0,6

1,6

0,1

0

0

Activitatea individuala
agricola
Venit din activitatea
individuala non-agricola
Venit din proprietate
Prestatii sociale

288,7

15,5

324,5

17,3

256,4

20,8

335,3

26,4

..pensii

243

13,1

278,7

14,8

206

16,7

274,7

21,6

..indemnizatii pentru copii

16,4

0,9

7,7

0,4

7,4

0,6

11,4

0,9

6,2

0,3

5,1

0,3

5,6

0,5

6

0,5

..compensatii
..ajutor social

2013

Rural

3,7

0,2

3,7

0,2

17,3

1,4

18,8

1,5

Alte venituri

246,8

13,3

486,6

25,9

247

20,1

430,4

33,8

..remitente

151,7

8,2

313,4

16,7

208,6

17

376,8

29,6

2097,1

100

1969,2

100

1395,3

100

1431,8

100

Venituri disponibile –
total

Cuprins
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Activitatea salariata

1215,3

58

925,6

47

439,1

31,5

299,9

21

23,8

1,1

20,9

1,1

274,7

19,7

193,7

13,5

170,2

8,1

134,3

6,8

105,1

7,5

38,7

2,7

4,5

0,2

8,5

0,4

0,7

0,1

2,5

0,2

383,1

18,3

374,3

19

267,9

19,2

376,3

26,3

..pensii

316

15,1

340,2

17,3

221,9

15,9

318,7

22,3

..indemnizatii pentru copii

Activitatea individuala
agricola
Venit din activitatea
individuala non-agricola
Venit din proprietate
Prestatii sociale

2014

25,4

1,2

7

0,4

9,7

0,7

8,4

0,6

..compensatii

0,5

0

0,3

0

0,1

0

0,1

0

..ajutor social

2,7

0,1

2,7

0,1

12,4

0,9

19,7

1,4

Alte venituri

300,2

14,3

505,7

25,7

307,8

22,1

520,6

36,4

..remitente

195,2

9,3

335,3

17

269,9

19,3

445,3

31,1

Venituri disponibile –
total

2174,1

100

2013

100

1505,7

100

1505,7

100

Activitatea salariata

1243,4

57,2

976,4

48,5

474,5

31,5

318,2

21,1

Activitatea individuala
agricola

34,3

1,6

30,3

1,5

297,8

19,8

212,4

14,1

Venit din activitatea
individuala non-agricola

201

9,2

78,3

3,9

109,3

7,3

41,4

2,7

2,7

0,1

5,1

0,3

0,8

0,1

0

0

Venit din proprietate
Prestatii sociale

390,5

18

436,6

21,7

287,7

19,1

391,7

26

..pensii

322,3

14,8

384,9

19,1

254,4

16,9

348,7

23,2

27,5

1,3

17,2

0,9

11,6

0,8

8,4

0,6

-

-

-

-

-

-

-

-

..indemnizatii pentru copii
..compensatii
..ajutor social
Alte venituri
..remitente

2

0,1

2,9

0,1

5,7

0,4

9,6

0,6

302,2

13,9

486,2

24,2

335,6

22,3

542

36

193

8,9

358,3

17,8

298,1

19,8

479,2

31,8

Sursa: BNS

Cuprins

Cuprins

Sursa: BNS

6,5

13,4

Alte venituri

Transferuri din afara ţării

65,0

0,2

Venit din proprietate

Prestaţii sociale

1,1

1,0

Venit din activitatea individuală non-agricolă

5,4

13,2

65,8

0,3

2,8

16,7

2069,1

9,6

10,9

1758,1

Urban

Venit din activitatea individuală agricolă

Venit din activitatea salariată

inclusiv în % pe surse de formare:

Total venituri disponibile (medii lunare pe o persoană), lei

Total

Gospodării numai cu vârstnici

Tabelul 2.7. Structura veniturilor disponibile pentru gospodăriile cu vârstnici, 2014

7,6

13,7

64,1

0,0

0,8

16,7

4,8

1516,3

Rural

13,7

16,4

31,6

0,1

4,0

12,0

35,8

1511,0

Total

7,6

11,0

30,8

0,2

4,4

2,2

51,3

1810,5

Urban

18,9

21,0

32,3

0,0

3,8

20,2

22,7

1327,1

Rural

Gospodării cu vârstnici şi alte persoane
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2013

2012

1

11,6

Diverse

Hoteluri, restaurante, cafenele etc.
50,2

5,6

8,7
11,9

55,9

Comunicatii

Agrement

44,9

Transport

Invatamint

68,4

Ingrijire medicala si sanatate

40,9

206,6

Intretinerea locuintei

Dotarea locuintei

154,6

3,9

0,4

0,9

0,7

4,3

3,5

5,3

3,2

16

12

1,9

48,1

621,8
24,5

100

3,5

0,2

3,9

1293,9

40,9

Imbracaminte, incaltaminte

Bauturi alcoolice, tutun

Produse alimentare

Cheltuieli de consum – total

Diverse

Hoteluri, restaurante, cafenele etc.

2

7,7

Agrement

Invatamint

0,7

45,2

Comunicatii

3,1

53,8
36,1

4,6

3,4

Ingrijire medicala si sanatate

39,7

16,3

Transport

Dotarea locuintei

189,5

Intretinerea locuintei

2,2
12,1

25,1
140,4

49

100

569,1

1161,1

Imbracaminte, incaltaminte

Bauturi alcoolice, tutun

Produse alimentare

Cheltuieli de consum – total

50,7

10,4

12,7

12,5

51,4

52,9

54,9

40,6

191,9

145,3

32,3

615

1270,6

44,8

6,9

8

7,9

46

29,1

73,4

35,7

178,4

137,2

35,3

571,9

1174,5

Lei, medii
lunare pe o
persoana

Lei, medii
lunare pe o
persoana
Procente
fata de total

Angajati
in sectorul
agrar

Fermieri

4

0,8

1

1

4,1

4,2

4,3

3,2

15,1

11,4

2,5

48,4

100

3,8

0,6

0,7

0,7

3,9

2,5

6,3

3

15,2

11,7

3

48,7

100

Procente
fata de total

94,1

53,2

19,2

45,7

97,5

121,4

80,4

76,9

380,4

231,4

32,2

830,5

2062,7

90,7

61,8

22,5

38,1

94,6

113,4

82,6

67,7

349,2

226,5

31,1

760,5

1938,7

Lei, medii
lunare pe o
persoana

Angajati in
sectorul nonagrar

4,6

2,6

0,9

2,2

4,7

5,9

3,9

3,7

18,4

11,2

1,6

40,3

100

4,7

3,2

1,2

2

4,9

5,9

4,3

3,5

18

11,7

1,6

39,2

100

Procente
fata de total

2.8. Structura cheltuielilor de consum a pensionarilor în raport cu alte categorii de populaţie

23,9

8,7

0

8,5

144,7

115

125,4

81,9

403,5

198,5

10,6

746,4

1867

68,6

49,8

9,5

27,1

105,3

243,2

36,3

65,9

314

260,2

30,3

742,4

1952,3

Lei, medii
lunare pe o
persoana

Intreprinzatori

1,3

0,5

0

0,5

7,8

6,2

6,7

4,4

21,6

10,6

0,6

40

100

3,5

2,6

0,5

1,4

5,4

12,5

1,9

3,4

16,1

13,3

1,6

38

100

Procente
fata de total

48,2

8

5,9

16,6

50

40,9

150,4

55,7

341,8

116,7

19,5

766,2

1619,8

40,5

4,8

5,3

13,9

44,1

28,3

123,1

46,4

279,4

101,7

20

680,3

1387,7

Lei, medii
lunare pe o
persoana

Pensionari

3

0,5

0,4

1

3,1

2,5

9,3

3,4

21,1

7,2

1,2

47,3

100

2,9

0,3

0,4

1

3,2

2

8,9

3,3

20,1

7,3

1,4

49

100

Procente fata
de total
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Cuprins

Cuprins
3,9

Diverse

46,4

4

0,5

6,9
7,1

Agrement

Invatamint

Hoteluri, restaurante, cafenele etc.

4,4

62,1

Comunicatii

3,3

0,3

0,5

4,1

56,8

Transport

5,7

80,4

54,4

16

Ingrijire medicala si sanatate

Dotarea locuintei

223,7

Intretinerea locuintei

12

47,7

4,7

6,9

8,6

52,8

35,1

58,9

48,7

242,7

159,6

30,3

663,9

1360

3,5

0,3

0,5

0,6

3,9

2,6

4,3

3,6

17,8

11,7

2,2

48,8

100

95,5

52,8

18,3

33,7

102,3

121

88,2

64,4

374,3

233,8

28,5

853,7

2066,5

3,7
9,3
4,5
4,3

Sănătate

transport şi comunicaţii

alte bunuri şi servicii

22,8

6,7

48,8

1868,9

dotarea locuinţei

întreţinerea locuinţei

îmbrăcăminte, încălţăminte

produse alimentare

inclusiv , %

Total cheltuieli de consum (medii lunare pe o persoană), lei

Total

4,5

5,2

9,6

3,1

24,2

5,6

47,8

2134,7

Urban

Rural

4,0

3,8

8,9

4,4

21,3

7,7

49,7

1662,2

4,6

2,6

0,9

1,6

4,9

5,9

4,3

3,1

18,1

11,3

1,4

41,3

100

Gospodării numai cu vârstnici

Tabel 2.9. Structura cheltuielilor de consum pentru gospodăriile cu vârstnici, anul 2014

2014

168,5

Imbracaminte, incaltaminte

47,4

663
25,6

Produse alimentare

Bauturi alcoolice, tutun

1,8

100

1399,1

Cheltuieli de consum – total

78,2

2,4

34,6

14,5

130,5

124

208,6

100,4

363,2

157,7

30,9

1012,9

2257,9

45,6

7,6

6,1

13,1

52,6

38,2

136,6

58,4

348,9

125,8

18,2

796,1

1647

7,7

8,0

6,4

3,3

18,1

10,0

46,3

1560,4

Total

9,8

8,5

5,7

3,0

18,7

8,8

45,5

1758,0

Urban

2,8

0,5

0,4

0,8

3,2

2,3

8,3

3,5

21,2

7,6

1,1

48,3

100

6,2

7,7

7,0

3,6

17,7

10,9

46,9

1439,2

Rural

Gospodării cu vârstnici şi alte persoane

3,5

0,1

1,5

0,6

5,8

5,5

9,2

4,4

16,1

7

1,4

44,9

100
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Someri BIM

Ocupati

618,4
596,1
576,2
570,5
42,2
25,6

Barbati

Femei

Barbati

Femei

Barbati

Femei

25,1

38

580,7

592,1

605,8

630

2013

18,6

28,9

588,3

596,6

606,9

625,5

2014

22,7

39,3

603,9

599,7

626,6

639

2015

285,8

275,7

188,1

35-44 ani

45-54 ani

55-64 ani

35,3

321,3

25-34 ani

65 ani si peste

91,8

1198,1

Total

15-24 ani

TOTAL

sexe, medii

Grupe de vîrstă,

35,3

182,8

262,7

270,0

293,8

79,0

1123,7

Ocupate

Pe rso an e act ive

-

5,3

12,9

15,9

27,5

12,8

74,4

Şomeri BIM

345,6

279,5

187,7

227,2

351,3

396,2

1787,4

Persoane
inactive

9,3

40,2

59,5

55,7

47,8

18,8

40,1

Rata de
activitate, %

9,3

39,1

56,7

52,6

43,7

16,2

37,6

Rata de
ocupare, %

-

2,8

4,7

5,6

8,6

13,9

6,2

Rata şomajului
BIM, %

Tabel 3.2. Populaţia de 15 ani şi peste după situaţia economică, pe grupe de vîrstă, sexe şi medii (trimestrul I anul 2016)

Sursa: BNS

Total pe republica

Activi

2012

Tabelul 3.1. Nivelul de ocupare al populaţiei (persoane)

ANEXA 7. INDICATORII PRIVIND OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ
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Cuprins

Cuprins

Sursa: BNS

65 ani si peste

55-64 ani

45-54 ani

35-44 ani

25-34 ani

15-24 ani

Grupe de virsta - total

..

Rata somajului

9,6

Rata de activitate
9,6

3,6

Rata de ocupare

51,1

Rata somajului

53

Rata de activitate

Rata de ocupare

4,8

Rata somajului

59

Rata de activitate
56,1

6,7

Rata somajului

Rata de ocupare

52,4

Rata de activitate

Rata de ocupare

8,4
56,2

Rata somajului

52,6

Rata de activitate
48,2

12,8

Rata de ocupare

19,4

22,2

Rata de activitate

Rata somajului

6,8

Rata somajului

Rata de ocupare

40,6

43,5

Rata de ocupare

Rata de activitate

Barbati

2012

..

5

5

1,2

31,7

32,1

3

58,9

60,8

3,4

60,6

62,8

5,4

43,1

45,5

13,4

15,6

18

4,3

36,5

38,2

Femei

0,8

9,1

9,2

3,6

49,5

51,4

4,3

57,9

60,5

6,3

53,3

56,9

6,6

50,3

53,9

11,9

20,5

23,2

6

41,8

44,5

Barbati

Tabelul 3.3. Ratele ocupării forţei de muncă după grupe de vârstă și sexe
2013

..

5,6

5,6

1,3

31,8

32,2

3,3

60,3

62,3

3

61,9

63,8

5,5

42,4

44,9

12,7

15,5

17,8

4,1

37

38,6

Femei

..

12,3

12,3

2,5

50,8

52,1

3,3

58,1

60,1

5,7

54,2

57,5

4,7

49,2

51,6

9,6

19,6

21,7

4,6

42,1

44,1

Barbati

2014

..

6,8

6,8

0,6

32,9

33,1

2

60,1

61,3

2,5

61,2

62,7

4,6

42,5

44,6

10,2

14,7

16,4

3,1

37,4

38,6

Femei

1

13,4

13,6

3,1

51,2

52,8

4

58,2

60,6

6,2

54,8

58,5

7,9

47

51,1

12,4

20,6

23,5

6,2

42,3

45,1

Barbati

2015

..

7,9

7,9

1,6

33,8

34,3

2

62,7

63,9

3,3

62,2

64,3

4,6

42,7

44,8

13,5

15,5

17,9

3,6

38,4

39,9

Femei
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75%

80%
Inactivi

85%
Ocupaţi

Şomeri

90%

14,5
12,9

13,8

14,3

16,4

95%

46,4
7,6
9,7
13,1

Agricultură și silviculută

Industrie
Invăţământ
Sănătate și asistenţă socială

Sursa: BNS

Distribuţie % din total

Activităţi economice

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

100%

Repartizarea populaţiei ocupate în vîrstă de 60 ani şi peste după statutul profesional, pe cele mai ocupate actvități economice, în %

Sursa: BNS, http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=4916&idc=168

2010

2011

2012

2013

2014

Tabelul 3.4. Activitatea economică a persoanelor vîrstnice
Distribuţia persoanelor de 60 ani şi peste după participarea la activitatea economică

75

Cuprins

Cuprins

11. Polonia

10. Cehia

9. Ungaria

8. Luxemburg

7. Bulgaria

6. România

5. Lituania

4. Belgia

3. Portugalia

2. Estonia

1. Austria

Până în anul 2014 Republica Moldova a încheiat acorduri în domeniul securităţii sociale cu 11 state:

2. Italia

1. Israel

Acorduri cu privire la migraţia de muncă

ANEXA 8. LISTA ŢĂRILOR CU CARE AU FOST ÎNCHEIATE ACORDURI
DE SECURITATE SOCIALĂ ȘI ACORDURI ÎN DOMENIUL MIGRAŢIEI DE MUNCĂ
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Călăraşi

Căuşeni

7

8

9

Comrat

Cantemir

6

12

Cahul

5

Cimişlia

Briceni

4

11

8

Basarabeasca

3

Ceadîr
Lunga

32

Anenii
Noi

2

10

23

mun.
Bălţi

1

Cuprins

20

25

19

33

32

27

50

35

104

mun.
Chişinău

d/o

Asistenţi
sociali
(unităţi)

Unitatea
administrativ-teritorială

Nr

49

42

25

90

36

31

90

49

45

54

72

226

(unit)

Lucr.
soc.

481

368

230

924

284

273

948

520

470

481

829

2269

Ben

Îngrijire socială
la domiciliu

1

5

1

3

6

1

2

2

2

8

Nr

169

168

160

90

70

10

50

60

112

872

Ben.
lunar

55

41

58

65

44

5

23

46

75

499

vârst

Incl.

Cantine de ajutor
social

1

5

Nr

ANEXA 9. Tipul serviciilor sociale pe raioane

89

2232

Ben.
lunar

32

464

vârst

Incl.

Centre de zi

1

1

1

2

Nr

116

13

228

506

Ben.
lunar

45

11

69

159

vârst

Incl.

Centre de plasament temporar

Servicii sociale

1

Nr.

20

Ben.
lunar

20

vârst

Incl.

Centre de reabilitare

2

1

1

1

1

3

1

1

Nr.

39

30

20

49

25

50

22

25

Ben.
lunar

28

30

16

13

16

22

11

21

vârst

Incl.

Centre de plasament
de lungă durată

3

4

2

3

3

Nr.

302

172

40

84

304

lunar

Ben.

138

94

12

25

118

vârst

Incl.

Centre mixte / multifuncţionale

77

Cuprins

23

29

25

Donduşeni

Drochia

Dubăsari

Edineţ

Făleşti

Floreşti

Glodeni

Hînceşti

Ialoveni

Leova

Nisporeni

Ocniţa

Orhei

Rezina

Rîşcani

Sîngerei

Soroca

Străşeni

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

41

29

29

28

44

23

33

42

20

43

36

36

12

35

31

Criuleni

13

41

95

68

90

42

72

73

38

35

46

73

58

91

84

114

21

101

65

43

414

998

528

907

431

686

625

341

323

392

687

528

729

639

1039

162

985

784

355

2

3

2

1

2

1

4

4

1

6

2

4

3

1

2

72

118

72

20

95

100

140

229

200

326

19

239

178

50

40

33

74

47

10

71

58

78

121

140

112

12

193

122

46

-

1

1

1

2

1

4

3

4

20

25

37

95

47

99

112

328

13

25

37

71

47

63

79

269

1

1

2

2

16

33

24

25

28

20

22

1

1

30

56

30

36

3

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

65

46

30

37

29

18

35

109

22

38

16

20

74

43

32

20

27

9

16

30

81

29

16

20

60

1

1

1

2

4

3

4

1

3

23

18

25

54

89

18

111

79

83

7

17

24

54

8

87

65

76
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25

39

6

1143

1112.5

ŞtefanVodă

Taraclia

Teleneşti

Ungheni

Vulcăneşti

Total

Sem
I.2015

33

34

35

36

37

2397

2352

10

85

51

30

53

64

22818

22348

103

898

473

312

410

522

83

79

1

1

1

6

1

6694

4377

15

107

105

446

45

4174

2509

13

78

60

303

27

17

23
4909

3084
1025

1100
11

12

1

810

983

22

234

361

7

5

6

1

1

1

591

223

50

33

34

552

153

38

29

30

32

1

1

1

1

806

857

17

9

5

27

546

566

7

7

4

8

40

38

3

1747

1719

317

1014

932

207

Evaluation questions drawn
from TORs

1. Are the implemented activities of the Strategy consistent
with the objectives and expected
results?

Evaluation
criteria

Relevance

The majority of the activities are consistent with the objectives and expected results. Still, the
majority of the actions are partialy imeplemented or not impemented at all. therea are two reasons
for that: either they are planned for 2016 or there are no budgetary resources. Regarding the policy
documents that do not require financial resources the root is related to political instability.

Comments

Number of
activies (non)
consistent with
the objectives and
expected resuls

Preliminary
Performance
Indicators

Action Plans,
inteviews,
reports

Data Sources

Desk review /
interviews fiches

Data Collection
Methods

Matricea de evaluare în baza criteriilor de relevanţă, eficacitate, eficienţă, impact, leadership, management și capacităţi instituţionale și abordarea bazată pe drepturile omului

ANEXA 10. Matricea criteriilor de evaluare

34

16

24

Şoldăneşti

32

79

Cuprins

Effectiveness

Cuprins
Desk review /
interviews fiches

Desk review /
interviews fiches

Desk review /
interviews fiches

Action Plan,
inteviews,
reports

Action Plan,
inteviews,
reports

Action Plan,
inteviews,
reports

Degree of implementation of the 4
Goals , Commitment 4 and achievement of planned
results
Degree of implementation of the 4
Goals , Commitment 6 and achievement of planned
results
Degree of implementation of the 4
Goals , Commitment 7 and achievement of planned
results

The labour force is not prepared to empoly pre-pensioners and pensioners. At the moment information points for returning migrants are preparing to be opened in the entire country. There are
discussions and negotiations with the destination countries on social security agreements. The
negotiations with Russia are not progressing.

The LLL program is being developed at the moment. The vocational education reform has started.
No interest to learn something new has been detected by different studies among older persons.
This happens because the education and learning is perceived as a formal proces. There is a need to
promote LLL among elders.

The national documents focus on improving health and well-being. Important achievments (opening
geriatric services, paliative care systems, educating geriatric doctors etc) have been done. Still, the
changes are so far minor for the perceived impact. Elders are often discriminated by doctors. The
next program should be built on specific communication techniques based on older persons needs,
for the doctors and policemen.

7. To what extent the lifelong
learning was promoted and educational system adapted in order
to meet the changing economic,
social and demographic condition?

8. To which extent policy documents on ageing strived for
ensuring quality of life at all
ages and maintaining independent living including health and
well-being?

6. Have the labour market and
migration been enabled to respond
to the economic and social consequences of population ageing?

Desk review /
interviews fiches
Action Plan,
inteviews,
reports
Degree of implementation of the 4
Goals , Commitment 4 and achievement of planned
results

The social protection system is being reformed in order to adjust to demographic changes.

5. To which extent social protection systems have been adjusted in
response to demographic changes
and their social and economic
consequences?

Desk review /
interviews fiches
Action Plan,
inteviews,
reports
Degree of implementation of the 4
Goals , Commitment 3 and achievement of planned
results

The majority of the actions related to sustainable economic growth are not achieved. There are
some policies developed for youth employnment, but they are not implemented.

4. To what extent did the implementation of policy documents on
ageing promoted equitable and
sustainable economic growth in
response to population ageing?

Desk review /
interviews fiches
Action Plan,
inteviews,
reports

Degree of implementation of the 4
Goals , Commitment 2 and achievement of planned
results

The mechanism for elders participation did not have been suffciently developed. Although, Moldova
has legislation on participation and transparency, the specific tools for elders participation have not
been developed yet. Still, there are initiatives that could serve as best practicess.

3. Have the mechanisms for
stakeholder’s participation, including elderly, been developed and
consolidated?

Desk review /
interviews fiches

Desk review /
interviews fiches

Action Plan,
inteviews, focus
groups reports

Action Plan,
inteviews,
reports

Degree of implementation of the
4 Goals, Commitment 1 and
achievement of
planned results

The latest studies show that the image of older persons is positive among other populationn segments. Yet is difficult to understand if the fact is rooted in Government actions. Active ageing index
and discussions during the evaluation shows on the contrary that population has little understanding of the concept.

2. How the above-mentioned policy documents contributed to the
perceptions and images of ageing
and older persons?

Degree of implementation of the 4
Goals , Commitment 2 and achievement of planned
results

There are actions that prove a progress in integration of older persons. Those actions are rather
implemented by NGOs (including voluntary activities). There is a need for local public administration
to acknowledge the importance of integration of older persons in society, including when allocating
budgetary resources for the ageing activities.

1 To what extent did the implementation of the MIPAA / RIS and
Road Map on Ageing and its Action Plan contributed to integration
of older persons in society?
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Degree of implementation of the 4
Goals , Commitment 1, 9, 10 and
achievement of
planned results
Existence of a
monitoring and
evaluation system,
number and
quality of results
acieved

Yes. There are regulations and laws that need to be changed and improved, but the Government is
working on it (pensions, social security, social support etc)

The system of monitoring has to be improved. There are no baselines, clear progress indicators
and the result indicators are too vague. A software may be developed, in order to centralize data
collection.

10. Have the necessary legislative
framework been developed and
amended to support the implementation of the policy documents
on ageing?

11. Assess effectiveness of monitoring and information system for
the implementation?

Degree of implementation of the 4
Goals , Commitment 9 and achievement of planned
results

There is an annual Family Festival and different events organized in the entire country.

9. To what extent were taken
measures for building intergenerational solidarity?

Desk review /
interviews fiches

Desk review /
interviews fiches
Action Plan,
inteviews,
reports

Desk review /
interviews fiches

Action Plan,
inteviews,
reports

Action Plan,
inteviews,
reports
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Existance and quality of coordination mechsnism

Existance and quality of coordination mechsnism

Yes. There is a coordination mechanism. The program is well sinergized and do not overlaps with
other significant documents, for example with Strategy for Demographic Security

Yes. The Government cooperates well with national and international organizations in the implementation

2. Did the management of the
MIPAA / RIS and Road Map on
Ageing and its Action Plan implementation ensure co-ordination
with other similar interventions
to encourage synergy and avoid
overlaps?

3. Is there effective coordination among the government and
civil society organization in the
implementation of the MIPAA / RIS
and Road Map on Ageing and its
Action Plan?

Reports of
line ministries,
interviews wit
the members
of coordination
mechanism,
including SCOs

Reports of
line ministries,
interviews wit
the members
of coordination
mechanism

Interview, desk
review

Interview, desk
review

Interviews , desk
review
Existance and
degree and quality
of the administrative regulatory
framework and
procedures

The intervention mechanisms fostered the acievement of results. Still, there is a strong need to
consolidate the institutional structure and capacities of focal points. The approach suggested is
The-whole-of-Government approach to ageing.

1. To what extent did the intervention mechanisms (administrative regulatory framework and
procedures) foster or hinder the
achievement of the results?

Leadership,
Management and
Institutional
Arrangements

Normative
documents,
practices and
interviews

Interview, desk
review

Positive / negative Interviews
feedback from beneficiaries, number
of recommendations provided

Desk review /
interviews fiches

Desk review /
interviews fiches

During consultations, the respondents marked the impact with 3 out of 5 points. There is a need for
information campaigns on policy documents, that will express clear, simple and coherently what are
states’ objectives and what actions are planned. The effect of interventions is perceived as being
small also due to economic and financial challenges and problems. Those are being indicated by
the beneficiaries as primary and most important issues that older persons are confronting. Over
60 recommedations have been provided during consultations, focus groups and interviews. The
majority reffer to economic conditions, well-being, health care, pensions system and communication
and information.

Reports from
line ministries

NYS, Action
Plan, inteviews,
reports, legislative / normative
documents

1. Do the beneficiaries and other
stakeholders affected by the
MIPAA / RIS and Road Map on
Ageing and its Action Plan perceived the effect of the interventions
on themselves? What has been
improved and what has not been
improved? What are their recommendations for the future in this
regard?

Amount of funds
planned vs. implemented

Ageing is not reflected in the medium term budgetary framework, except social protection system,
which constitutes around 35% from the National Budget and medical care. There is a need to prioritize ageing at the Government and local levels, so the budgtes for services will be allocated.

2. What was the domestic
financial support provided by the
authorities nationally and locally
in implementation of these policy
documents and to which extent
ageing were reflected in the medium term budgetary framework?

Existence of RBM
system, Number
and quality of the
results achieved

Altough, there is a separate budgetary sub-program, dedicated to older persons, it contains just
actions related to pensions and social support. There is a dependence on local budget, that may risk
the sustainability of the services developed by national authorities.

1. How efficiently has result based
management been applied in
achieving the results of the MIPAA
/ RIS and Road Map on Ageing and
its Action Plan?

Impact

Efficiency
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Human
rights based
approach
and relevant
cross-cutting issues

The program contributes to promotion of elderly’s rights. There is still need for more information
and awareness raising campaigns that will target older persons themselves.

It did. Still, one of the recommendations is to develop specific programs for women.

1. Does the implementation of
the MIPAA / RIS and Road Map on
Ageing and its Action Plan actively
contribute to the promotion of
elderly’s rights?

2. To what extent and how the
MIPAA / RIS and Road Map on
Ageing and its Action Plan ensured
a non-discrimination and equity
focus?
Number of
activities and
results achieved
with ensurance on
non-disrimination
and equity focus

Number of activities achieved to
promote certain
older people’s
rights
Reports, interviews,

Reports, interviews,

Interview, desk
reviews, focus
groups (where
possible)

Interview, desk
reviews, focus
groups (where
possible)
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Anexa 11. Termenii de Referinţă

UNITED NATIONS NATIONS UNIES
United Nations Department for Economic and Social Affairs
(UNDESA)

Revised as of February 29th, 2016

TERMS OF REFERENCES
Two National Consultants for the third review and appraisal cycle of the implementation
of the Madrid International Plan of Action on Ageing and its Regional Implementation
Strategy (MIPAA / RIS) 2012–2017

Job title:

Two National Consultants for the third review and appraisal cycle of the implementation
of the Madrid International Plan of Action on Ageing and its Regional Implementation
Strategy (MIPAA / RIS) 2012–2017

Duty Station:

Chisinau, Republic of Moldova

Deadline for application:

14 February 2016, 23:59 GMT+2

Expected Duration
of Assignment:

01 March – 30 June, estimated volume of work – 30 working days per each consultant

Partner institutions:

Funded by:

 National Commission on Population and Development (NCPD)
 Ministry of Labour, Social Protection and Family (MoLSPF)
United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) and UNFPA, United
Nations Population Fund

1. Purpose
UNFPA, United Nations Population Fund in the Republic of Moldova in partnership with the Ministry
of Labour, Social Protection and Family, with the financial support of the United Nations Department
for Economic and Social Affairs (UNDESA) requires the services of the two National Consultants to
perform the third review and appraisal cycle of the implementation by the Republic of Moldova of the
Madrid International Plan of Action on Ageing and its Regional Implementation Strategy (MIPAA / RIS)
2012–2017.
The consultancy will be conducted based on the bottom-up participatory approach. Review and appraisal of the cycle of the implementation by the Republic of Moldova of the Madrid International
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Plan of Action on Ageing and its Regional Implementation Strategy (MIPAA / RIS) 2012–201770. This
also includes the Road Map on Ageing71 and its Action Plan on mainstreaming ageing into sectorial
policies 2014–2016 approved by the Government of the Republic of Moldova. The evaluation will
assess the effectiveness, efficiency, relevance, impact, leadership and institutional management and
human rights based approach and relevant cross-cutting issues in imple72mentation by the Republic
of Moldova of the above-mentioned policy documents, results achieved, factors that facilitated /
hindered the achievements, will document good practices and lessons learned and provide recommendations for development of the new Action Plan on Ageing.

2. Background
Moldova is undergoing a significant demographic change – depopulation and accelerating ageing. It
is a result of low fertility level supported among others also by high secondary infertility, and negative
migration balance of the country during past more than twenty years. If current trends and policies
continue, the total population will be between 2.9m (low case scenario) and 3.4m (high case scenario)
by 203573. According to the Population and Housing Census preliminary results, from the total population of 2.9 million, 329,108 are working abroad74. The official statistics says that in 2014, from total
number of population, 15.7% were elderly and 25% young people75.
The coordination and implementation of the Moldova’s activities in response to the ageing population
were set in the Road Map on Ageing and its Action Plan on mainstreaming ageing into sectorial policies 2014–2016. The demographic sector is coordinated in the Republic of Moldova by the National
Commission for Population and Development, chaired by Deputy Prime-Minister and its secretariat is
facilitated by the Ministry of Labour, Social Protection and Family (MoLSPF). The Commission brings
together representatives from different ministries and government institutions, academia, NGOs and
international partners such as UNFPA. In 2013, the Demographic Research Centre was established
which creates the potential to strengthen overall policy-management in response to ageing population based on up-to-date population forecasts and to prepare actions which should be taken by public
institutions and civil society76.
National development priorities of the Republic of Moldova have been reflected in the National Strategy “Moldova 2020”77, where pension system financial sustainability directly related to population
ageing is one of eight priorities. Therefore, while Moldova has a relatively strong policy and institutional framework in the field of population and development, a sustained effort is required to turn
policy into practice and to achieve actual results for people. As a development partner, UN in the
Republic of Moldova, under the United Nations-Moldova Partnership Framework “Towards Unity in
Action” 2013–201778, aims to assist the Government of the Republic of Moldova in promotion of its
reforms, supporting the implementation of the new Association Agreement with the European Union,
fulfilling the administrative capacity requirements that the Republic of Moldova agreed to meet.
70 MIPAA: The Madrid International Plan of Action on Ageing, The Regional Implementation Strategy for MIPAA for the UNECE Region,
http: / / www.unece.org / population / mipaa.html
71 Road Map on Ageing of the Republic of Moldova, http: / / www.unece.org / index.php?id=30030
72 Action Plan on mainstreaming ageing into sectorial policies http: / / lex.justice.md / index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353338
73 International Conference on Population and Development after 20 years. Sociodemographic profile of the Republic of Moldova.
Demographic Research Center, July 2014.
74 Preliminary results of the Population and Housing Census 2014, 30th December 2014, National Bureau of Statistics, www.statistica.
md
75 National Bureau of Statisitcs, www.statistica.md
76 Population and Development Policy Brief, UNFPA, October 2014
77 National Development Strategy Moldova 2020 http: / / www.cancelaria.gov.md / lib.php?l=ro&idc=435&nod=1&
78 United Nations Partnership Framework 2013–2017 http: / / unfpa.md / images / stories / docs / UN-Moldova_Partnership_Framework_2013–2017.pdf
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In concordance with these policy framework, UNFPA, United Nations Population Fund, is implementing the Country Programme 2013–2017 with the focus on population and development, sexual and
reproductive health and rights, youth and gender. The programmes is based on the Government’s priorities as formulated in the Strategy „Moldova 2020” and in the United Nations-Moldova Partnership
Framework (UNPF) “Towards Unity in Action”79
The Output 4 of the Country Programme 2013–2017 aims to “Enhance national capacity to produce,
utilize and disseminate data to contribute to evidence and rights-based policy mechanism”80, part of
the UNFPA Strategic Plan 2014–2017, Outcome 4 “Strengthened national policies and international development agendas through integration of evidence-based analysis on population dynamics
and their links to sustainable development, sexual and reproductive health and reproductive rights,
HIV and gender equality81”. Within this Country Programme Output UNFPA provides support to the
Government of the Republic of Moldova in addressing demographic ageing through evidence-based
policies.

3. Context
The Republic of Moldova, as part of the United Nations Economic Commission for Europe has adhered in 2002 to the Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA) committing to take measures that will respond to the demographic ageing challenges and integration of ageing into national
policies. In 2012, the Government of the Republic of Moldova, with the support of the United Nations
Economic Commission for Europe (UNECE) has elaborated the Road Map for Mainstreaming Ageing
that provides a guide through which the country can uphold the commitments of the MIPAA and its
Regional Implementation Strategy (RIS). This Road Map is intended to help identify concrete actions
relevant to the economic, social, cultural and political specifies of the Republic of Moldova, to aid the
country in fulfilling these internationally-agreed commitments within the framework of national situation82. Implementation of the Republic of Moldova’s commitments related to ageing were included in
the Programme for integration of ageing issues into policies and its Action Plan on implementation
of the Road Map for mainstreaming ageing in policies for 2014–2016, adopted by the Government
of Moldova in June 201483.
The United Nations Economic and Social Council in its resolution 2014 / 7 ‘Further implementation
of the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002’ (MIPAA) in view of the third review and
appraisal cycle, stresses the importance of international cooperation and calls for countries to share
information, experiences and good practices, to draw conclusions and to set priorities for the future
in order to enhance MIPAA implementation.84 Furthermore, on 13 February 2015, the Commission for
Social Development adopted a draft resolution on ‘Modalities for the third review and appraisal of
the Madrid International Plan of Action on Ageing, 2002’ (E / CN.5 / 2015 / L.3) and was approved by
the Economic and Social Council in June 201585. The resolution invites United Nations Member States
to carry out the review and appraisal exercise and requests the Regional Commissions to assist and
facilitate the review process, including holding regional conferences in 2017.
79 United Nations Partnership Framework 2013–2017 http: / / unfpa.md / images / stories / docs / UN-Moldova_Partnership_Framework_2013–2017.pdf
80 UNFPA Country Programme for 2013–2017, approved by UNFPA Executive Board at the ordinary session of 4 to 10 September
2012, http: / / unfpa.md / images / stories / docs / UN_version_CPD_for_the_Republic_of_Moldova_2013–2017_Engl.pdf
81 UNFPA Strategic Plan 2014–2017
82 Road Map for Mainstreaming Ageing in Republic of Moldova, United Nations Economic Commission for Europe, New York and Geneva, 2012, http: / / www.unece.org / index.php?id=30030
83 Government Decision no. 406 from 02.06.2014 for adoption of the Programme for integration of ageing issues into policies http: / /
lex.justice.md / index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=353338
84 http: / / www.un.org / ga / search / view_doc.asp?symbol=E / RES / 2014 / 7
85 http: / / www.un.org / ga / search / view_doc.asp?symbol=E / RES / 2015 / 5
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In the UNECE region, the first two cycles of review and appraisal of implementation of MIPAA and its
Regional Implementation Strategy (RIS) were concluded with UNECE Ministerial Conferences in 2007
(León) and in 2012 (Vienna), hosted by Spain and Austria, respectively. The 2017 UNECE Ministerial
Conference on Ageing, to be hosted by Turkey in Istanbul in 2017, is planned as a concluding regional
event of the third review and appraisal cycle.
Republic of Moldova, as one of the signatory countries of MIPAA is requested by UNECE to present
a report on national implementation of the third MIPAA cycle 2012–2017. In addition to that, the
Government of the Republic of Moldova would develop a new Action Plan on ageing to reflect next
steps in the upcoming 3–4 years of implementation of the Road Map on Ageing.

4. Scope
The overall scope of the assignment is to perform the third review and appraisal cycle of the implementation by the Republic of Moldova of the Madrid International Plan of Action on Ageing and its
Regional Implementation Strategy (MIPAA / RIS) 2012–2017.
The consultancy will be conducted based on the bottom-up participatory approach. Review and appraisal of the cycle of the implementation by the Republic of Moldova of the Madrid International
Plan of Action on Ageing and its Regional Implementation Strategy (MIPAA / RIS) 2012–2017. This
also includes the Road Map on Ageing and its Action Plan on mainstreaming ageing into sectorial policies 2014–2016 approved by the Government of the Republic of Moldova. The evaluation will assess
the effectiveness, efficiency, relevance, impact, leadership and institutional management and human
rights based approach and relevant cross-cutting issues in implementation by the Republic of Moldova of the above-mentioned policy documents, results achieved, factors that facilitated / hindered the
achievements, will document good practices and lessons learned and provide recommendations for
development of the new Action Plan on Ageing.
For the above mentioned assignment, a team of two National Consultants will be selected. National
Consultants will work under overall leadership of the National Commission for Population and Development, Ministry of Labour, Social Protection and Family and UNFPA, United Nations Population Fund.
Both consultants will be involved in carrying out MIPAA evaluation using a participatory methodology
in alignment with recommendations and methodology proposed by the United Nations Economic and
Social Council. Main findings and proposals collected during this phase will be used for further development of the new Action Plan on Active Ageing 2020.
Evaluation Report of MIPAA will be proposed for comments and suggestions to the members of the
International Advisory Panel on Population and Development (IAPPD) which will meet on 20–21st April
2016 and in late September 2016.

5. Objectives
To achieve the envisaged scope, the following objectives were set:
 Evaluate the extent to which MIPAA / Road Map on Ageing objectives and results were achieved and report on the status of indicators.
 To assess the relevance, effectiveness, efficiency, impact, sustainability leadership and institutional management and human rights based approach and relevant cross-cutting issues in implementation by the Republic of Moldova of MIPAA / RIS 2012–2017 and Road Map on Ageing
and its Action Plan.
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 Analyze and describe the extent to which the national ownership was ensured, including domestic financial allocations in implementation of the policy documents on ageing.
 Describe good practices and provide factors that facilitated and / or hindered the achievements of the results and elaborate lessons learned;
 Present specific recommendations per each objective to be incorporated in the next Action Plan
on Ageing.
The evaluation will consider core results achieved since 2012 and will present, to the extent possible,
implications of the results achieved towards elderly and general population. Evaluation should be
grounded on human rights based approach, ensure that results achieved are evidence-based, proposed recommendations are results-oriented and specific.

6. Evaluation criteria and evaluation questions
The evaluation should take into consideration the following criteria and evaluation questions:
Relevance. Evaluate to what extent the implementation of the MIPAA / RIS 2012–2017 and Road
Map on Ageing and its Action Plan respond to the elderly needs:


Are the implemented activities consistent with the objectives and expected results?

Effectivenes. Evaluate the extent to which planned results and indicators have been effectively achieved as result of MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan implementation:


To what extent did the implementation of the MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its
Action Plan contributed to integration of older persons in society?



How the above-mentioned policy documents contributed to the perceptions and images of
ageing and older persons?



Have the mechanisms for stakeholder’s participation, including elderly, been developed and
consolidated?



To what extent did the implementation of policy documents on ageing promoted equitable
and sustainable economic growth in response to population ageing?



To which extent social protection systems have been adjusted in response to demographic
changes and their social and economic consequences?



Have the labour market and migration been enabled to respond to the economic and social
consequences of population ageing?



To what extent the lifelong learning was promoted and educational system adapted in order
to meet the changing economic, social and demographic condition?



To which extent policy documents on ageing strived for ensuring quality of life at all ages and
maintaining independent living including health and well-being?



To what extent were taken measures for building intergenerational solidarity?



Have the necessary legislative framework been developed and amended to support the implementation of the policy documents on ageing?



Assess effectiveness of monitoring and information system for the implementation?

Cuprins

89

Efficiency. Evaluate how economically or optimally financial, human and technical inputs have been
used to produce results:


How efficiently has result based management been applied in achieving the results of the
MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan?



What was the domestic financial support provided by the authorities nationally and locally in
implementation of these policy documents and to which extent ageing were reflected in the
medium term budgetary framework?

Impact. Assess the extent to which the results achieved have made a real difference to the beneficiaries:
Do the beneficiaries and other stakeholders affected by the MIPAA / RIS and Road Map on
Ageing and its Action Plan perceived the effect of the interventions on themselves? What has
been improved and what has not been improved? What are their recommendations for the
future in this regard?



Leadership, Management and Institutional Arrangements. Asses to which extent the leadership
and management of the interventions ensured the relevance, effectiveness, and the impact of the
MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan implementation:


To what extent did the intervention mechanisms (administrative regulatory framework and
procedures) foster or hinder the achievement of the results?



Did the management of the MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan implementation ensure co-ordination with other similar interventions to encourage synergy and
avoid overlaps?



Is there effective coordination among the government and civil society organization in the
implementation of the MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan?

Human rights based approach and relevant cross-cutting issues. Evaluate to what extent has
human rights and gender equality considerations have been effectively mainstreamed throughout
the MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan in its development and implementation:
 Does the implementation of the MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan
actively contribute to the promotion of elderly’s rights?
 To what extent and how the MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan ensured
a non-discrimination and equity focus?
The evaluation team should consider contribution of all partners to the implementation of the MIPAA
/ RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan.

7. Methodology and approach
The evaluators are expected to submit a context specific evaluation methodology which will highlight the criteria and proposed evaluation questions listed above. The evaluation will be conducted in
close coordination with the Ministry of Labour, Social Protection and UNFPA Moldova Country Office.
Evaluators are expected to submit a context specific evaluation structure / outline as part of the
inception report.
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Proposed methodology should be based on the UNDESA “Guidelines for review and appraisal of
the Madrid International Plan of Action on Ageing. Bottom-up participatory approach” (Annex 3).
The collection of evaluation data will be carried out through a variety of techniques that will range
from desk review, direct observation to informal and semi-structured interviews and focus / reference groups discussions.
Data collection.
The evaluation will use a multiple-method approach including documentary review, group and individual interviews, focus groups and field visits as appropriate. The evaluation will 1) review annual
reports on the implementation of the Road Map on Ageing and its Action Plan presented to the Government, reports and studies carried out by the development partners, other relevant policies and
publication; 2) interview relevant national and local stakeholders.These stakeholders may include
representatives from the government, civil-society organizations, the private-sector, UN organizations, trade unions, other multilateral organizations, bilateral donors, and most importantly, the beneficiaries of the policies; and 3) facilitate local public consultations in North, South and Center of
the country with stakeholders and beneficiaries to determine performance of the implementation of
activities and to collect recommendations for the next Action Plan on Active Ageing.
Stakeholders’ participation
The evaluation will be conducted based on the bottom-up participatory approach, in alignment with
UNDESA guidelines. 3 local public consultations will be organized by HelpAge International with UNFPA support in North, South and Center of the Republic of Moldova and will be facilitated by the
evaluation team in order to evaluate MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan and to
collect recommendations for the new Action Plan on Ageing.
The evaluators will undertake triangulation and consolidation of the data obtained from the methodological processes outlined in the evaluation methodology framework. They will also align objectives
or results of the Road Mp on Ageng to the specific questions, performance indicators, data sources
and data collection requirements to facilitate the evaluation proper. The evaluators should ensure
compliance of the report with the Evaluation Quality Assessment Criteria of the UNFPA Department
of Oversight. (Annex 2)

8. The evaluation process
The evaluation process and development of a new Action Plan on Active Ageing will include the
following key steps:
i.

Preparation
a. This involves briefing, orienting and clarifying relevant issues and approaches to the
evaluators with the UNFPA and the Ministry of Labour, Social Protection and Family.

ii. Inception
a. The evaluation team prepares a brief inception report which will include a clear, time
and resource bound detailed work plan, methodology and clear evaluation questions
and tools. An inception report to be prepared by consultants and presented to UNFPA
CO and the Ministry of Labour, Social Protection and Family for discussion and agreement before the evaluation team moves to the implementation phase.
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iii. Data collection
a. Desk review and analysis of the annual reports on the implementation of the MIPAA
/ RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan, reports of the national authorities
responsible for the implementation of the strategy, reports and studies carried out by
the development partners, other relevant policies and publication. The list of key documents will be agreed with the UNFPA and the Ministry of Labour, Social Protection
and Family.
b. Carrying out individual or collective interviews with partners and stakeholders (national authorities, NGOs, development partners). Additionally, facilitate at least 3 local
public consultations with relevant stakeholders.Consultations are scheduled for March 2016 and final dates will be agreed with Ministry of Labour, Social Protection and
Family and HelpAge International.
iv. Analysis
a. Evaluators will analyze collected data / information, seek clarifications from different
sources to enrich the findings. In the absence of midline and end line data, use available data collection methods as much as practicable to collate feedback on the results
of the MIPAA / RIS implementation from beneficiaries and other stakeholders.
v.

Reporting
a. Evaluators produce and submit a draft report according to the agreed format which
consists of findings that details the current status of the MIPAA / RIS and Road Map
on Ageing and its Action Plan, the assessment of the results and recommendations
for the next strategic document on active ageing. The draft Repor will be presented
not later than April 2016 during the meeting of the International Advisory Panel on
Population and Development which is to take place on 20–21st April 2016.
b. Evaluators produce a final report that incorporates the feedback received. The report
will have two parts. A detailed report in alignment with the proposed methodology
and a short version of that report, based on the UNECE reporting requirements (Annex 3).

vi. Dissemination
Dissemination of the findings to the appropriate stakeholders and beneficiaries will be done as
per agreed schedule. The report will be presented at the meeting of the National Commission
on Population and Development, before it is sent in the final version to the UNECE Working
Group on Ageing.

9. Expected outputs / deliverables and timeframe

A. Inception Report
The Consultants shall submit an electronic copy of a draft inception report to UNFPA and Ministry of Labour, Social Protection and Family. The inception report provides an opportunity for the
Consultants, UNFPA and the Ministry of Labour, Social Protection and Family to ensure that their
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interpretations of the ToR are mutually consistent. The inception report shall:


Explain the evaluators’ understanding of what is being evaluated and why;



Review and strengthen the evaluation methodology (e.g. questions, methods, data-collection
instruments;



Explain how the evaluation questions will be addressed with respect to all evaluative criteria
indicated above by way of proposed methods, evaluation designs, proposed sources of data,
and data-collection procedures;



For each of the evaluative criteria, describe the measurable performance indicators or standards of performance that will be used to assess progress towards the attainment of results;



Discuss (a) the limitations of the proposed methods and approaches and (b) what will be done
to minimize the possible biases and effects of these limitations;



Explain the Consultants’ procedures for ensuring quality control for all deliverables;



Explain the Consultants’ procedures to ensure informed consent among all people to be interviewed or surveyed and confidentiality and privacy during and after discussion of sensitive
issues with beneficiaries or members of the public;



Indicate familiarity with and agreement to adhere to the requirements of the UNFPA’s Evaluation Quality Assessment Criteria, which will be provided to the consultants;



Provide a proposed table of timely schedule of tasks, activities, meetings, field visits, consultations and deliverables consistent with this ToR;



Provide the content of the evaluation report and draft structure of the Action Plan;

Note: Consultants are encouraged to suggest refinements to the TOR and to propose creative or costor time-saving approaches to the evaluation and explain their anticipated value. UNFPA reserves the
right to modify the ToR in response to the inception report.

B. Draft Evaluation Report
The Consultants shall submit an electronic copy of a draft evaluation report. The draft report should
be thoroughly copy edited to ensure that comments on content, presentation and structure can be
reduced to a minimum.
After review of the draft report, the UNFPA shall coordinate written comments on the draft report
and shall submit these to the Consultants. Based on these comments, the consultants shall correct
all factual errors and inaccuracies and make changes related to the report’s structure, consistency,
analytical rigor, validity of evidence, and requirements in the TOR. The consultants will not be required to make changes to conclusions and recommendations unless they are regarded as qualitative
improvements. After making the necessary changes, the Consultants will submit a revised draft evaluation report, which may lead to further comments from the International Advisory Panel on Population and Development. After the second round of review and, if necessary, further revision to the draft
evaluation report, the Consultants can then submit the final report.
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C. Final Report
The final report will address the comments of the International Advisory Panel on Population and Development. The structure of the final report will be suggested by the consultants in the Inception
Report. The final report will have two parts:
•

Frist part which will provide an in-depth evaluation of the MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan in alignment with approved methodology

•

Second part which will consist in a shorter version of the report, in alignment with UNECE
requirements for reporting on MIPAA implementation (Annex 1).

10. Management and composition of the evaluation team
The management of the evaluation will consist of:
1. Evaluation Team composed of two national consultants hired through a selection process. The
consultants will be responsible to carry out the evaluation and to provide deliverables upon
the deadline. It will be given preference to a mixt team of consultants, where one of them will
be specialized in the area of ageing and another one in monitoring and evaluation.
2. International Advisory Panel on Population and Development composed by pro-eminent international experts from a variety of relevant fields related to population and development with
the main role to provide guidance and advice in relation to ageing policies and their social
and economic implications based on the international experiences and practices, which would
include:
a. Analyze and provide inputs for the evaluation report of the MIPAA / RIS and Road Map
on Ageing to the Government’s Action Plan on mainstreaming ageing into sectorial policies 2014–2016.
b. Offer advice and recommendations in development of the new Action Plan on Active
Ageing 2017–2020, which would be founded on national and international experiences
in creating a comprehensive approach to ageing policies.
The International Advisory Panel on Population and Development will work in close cooperation with the National Commission on Population and Development which have the overall
responsibility for the MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan.
Evaluation Report will be validated by the National Commission on Population and Development, based on the recommendations received from the International Advisory Panel on
Population and Development.
3. Coordination Team composed by representatives of the Demographic and Migration Policies
Department of the Ministry of Labour, Social Protection and Family and UNFPA will offer all
the support required (logistics, meetings with stakeholders, dissemination etc). The Coordination Team will meet with the Evaluation Team at agreed schedules, discuss progress and
address any challenges faced. In particular, it will be responsible for the following:
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a. Select and secure appropriate endorsement of consultants;
b. Review and endorse the terms of reference of the evaluation;
c. Provide overall technical guidance and quality assurance on every step of the evaluation
process;
d. Coordinate and set up meeting schedules with beneficiaries and stakeholders;
e. Facilitate the evaluation consultants’ access to all background documents;
f.

Approval of all evaluation deliverables.

11. Work Plan and timeframe

Task

Development of ToR and selection of the National Consultants
Meeting with the selected National Consultants
Preparation and submission of the inception report (English)

Timeline

No. of working
days

Responsible

By midFebruary

UNFPA / MoLSPF

25 February

UNFPA / MoLSPF

6 March

2 days

Evaluation team

Desk review

26 February –
15 March

8 days

Evaluation team

Carrying out individual or collective interviews, field visits and
local consultations

7 – 18 March

5 days

Evaluation team

Draft report prepared and submitted

27 March

10 days

Evaluation team

Draft report presented to and reviewed by the International
Advisory Panel on Population and Development and feedback
is provided

20 or 21st
April

1 day

IAPDD

31 May

3 days

Evaluation team

June

1 day

Evaluation team & IAPDD

Final report prepared and submitted
Dissemination of final findings of the Report
Total working days per each consultant:

30

Note: The duration of the work plan may be adjusted upon request of the consultants. However, the
number of working days for which consultants will receive the payment is 30 working days.

12. Ethics
The evaluation of the MIPAA / RIS and Road Map on Ageing and its Action Plan will be conducted
along highest ethical and legal standards and with due regard for the welfare of those involved in
the evaluation, especially members of vulnerable or disadvantaged groups and in accordance with
the UNEG’s Ethical Guidelines for Evaluation. Due consideration will also be given to beneficiaries
and other stakeholders on confidentiality of information and privacy during consultations and personal interviews.
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13. Evaluation audience
The results of the evaluation will be publically available for any interested parties. The primary users
of the evaluation results are the decision makers within the Government of the Republic of Moldova,
especially the National Commission on Population and Development, where the final report will be
presented and would be proposed to be validated. The recommendations of the evaluation will be
used for the development of the new Action Plan on Active Ageing.
The short version of the report (Annex 1) will be presented to the UNECE Working Group on Ageing
and will be included into the regional third review and appraisal cycle of the implementation of the
Madrid International Plan of Action on Ageing and its Regional Implementation Strategy (MIPAA /
RIS) 2012–2017. The final report of MIPAA will be presented during the regional high-level meeting
on MIPAA which will take place in Istanbul in 2017.

14. QUALIFICATIONS AND COMPETENCIES
The following qualification criteria will be applied during the selection of the National Consultants:
Academic Qualifications:


University degree in Social Policies, Public Policies, Economics, public administration, international development and / or other related science.



Other formal education relevant for the assignment (such as training in Human Rights Based
Approach, Results Based Management or Monitoring and Evaluation) is an asset.

Years of Experience:


At least 5 years of relevant professional experience in ageing policies, social development,
gender or demography OR at least 5 years of relevant experience in monitoring and evaluation, public policy and impact assessments. Please note that in selection of the consultants,
preference will be given to a consultant with extensive expertise in the field of ageing and
another consultant with extensive experience in Monitoring and Evaluation.



Previous experience of collaboration with Government of Moldova in developing sectorial policies, in particular State Chancellery, National Commission on Population and Development and Ministry of Labour, Social Protection and Family.



Experience of work with development partners, in particular UN / UNFPA and EU (successful experience in working with UN agencies is an asset).



Experience in organization, moderation and or facilitation of participatory team-works,
joint researches, national / local level consultations, trainings.

Languages:


Fluency in Romanian and English is required.



Working knowledge of one or more additional languages relevant for Moldova, including Russian, Bulgarian, Gagauzian, Romani, Ukrainian or sign language would be an asset.
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15. Application process
Interested candidates must submit in English the following documents / information to demonstrate
their qualifications:


Cover Letter and proposed methodology, explaining why they are the most suitable for
the work and providing response to each qualification criteria;



Duly completed and signed P11 including past experience in similar assignments and at least
3 reference names.

The application should be submitted with the mark “National Consultant on MIPAA Evaluation”
by February 14, 2016, 23:59 (GMT+2:00) to the following address: UNFPA Moldova, 131, 31 August 1989 Street, MD–2012, Chisinau, or by email to jobs@unfpa.md
Please note that selected consultants would be asked to submit a series of documents (health statement, certification of health insurance; passport, vendor form, security certificates etc.) before
starting their assignment.

16. Selection of the consultants
Selection process will be conducted based on the qualifications and competencies required for this
assignment, as mentioned above. The following score will be provided per each qualification criteria:
Qualification criteria

Scoring

Total possible
score

University degree in Social Policies, Public Policies, Economics, public administration, international development and / or other related science.

BA – 10 pts, MA – 15 pts, PhD–20 pts

20 pts

Other formal education relevant for the assignment (such as training in
Human Rights Based Approach, Results Based Management or Monitoring and Evaluation) is an asset.

5 pts – one training, 7 pts for two trainings and 10 pts for all three trainings in
RBM, M&E or HRBA

10 pts

5 pts–20 pts, each year over 5 years – 5
pts, up to a maximum 40 pts).

40 pts

Previous experience of collaboration with Government of Moldova in
developing sectorial policies, in particular State Chancellery, National
Commission on Population and Development and Ministry of Labour, Social Protection and Family.

No experience – 0 pts, experience with
Governmental institutions – 3 pts; experience with State Chancellery / MoLSPF,
NCPD – 5 pts

5 pts

Experience of work with development partners, in particular UN and
EU (successful experience in working with UN agencies is an asset).

Previous experience with UN / EU – 3
pts, experience with UNFPA – 5 pts.

5 pts

Experience in organization, moderation and or facilitation of participatory team-works, joint researches, national / local level consultations,
trainings.

No experience – 0 pts, some experience
at local or national level (3–4 events) – 5
pts, extensive experience – 10 pts

10 pts

Fluency in Romanian and English is required.

5 pts

5 pts

Working knowledge of one or more additional languages relevant for
Moldova, including Russian, Bulgarian, Gagauzian, Romani, Ukrainian or
sign language would be an asset.

5 pts

5 pts

At least 5 years of relevant professional experience in ageing policies,
social development, gender or demography OR at least 5 years of relevant experience in monitoring and evaluation, public policy and impact
assessments.
Please note that in selection of the consultants, preference will be given
to a consultant with extensive expertise in the field of ageing and another
consultant with extensive experience in Monitoring and Evaluation.

Total score:
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