
Context
Republica Moldova trece printr-o tranziție demo-
grafică caracterizată printr-un proces de îmbătrâ-
nire continuă datorat ratei scăzute de fertilitate, 
creșterii treptate a speranței de viață la naștere, 
migrației populației de vârstă activă etc. Pen-
tru a face față acestor provocări demografice,  
Guvernul Republicii Moldova și-a propus să ela-
boreze politici bazate pe evidențe și pe drepturile 
omului. 

În acest context, Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale (MSMPS) a lansat în anul 
2018 Programul “Generații și Gen” în Republica 
Moldova (PGG) pentru a consolida disponibilitatea 
datelor statistice despre procesele demografice din 
Republica Moldova. 
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AgențiA de implementAre: Fondul Națiunilor Unite pentru Populație

Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) 
a devenit partener de bază al MSMPS în cadrul 
acestui Program, având rolul de a capacita 
instituțiile locale în realizarea Studiului Generații 
și Gen (SGG), și de a oferi asistență tehnică 
Guvernului în elaborarea politicilor demografice 
bazate pe date și drepturile omului. 

Scop
Realizarea studiului demografic Generații și Gen, 
care va oferi date statistice dezagregate despre 
procesele demografice din Republica Moldova, în 
baza cărora vor fi elaborate politici demografice 
referitoare la: infertilitate, intenția de a avea 
copii, numărul de copii dorit, îmbătrânire activă, 
migrație, speranța de viață joasă (în special în 
rândul bărbaților) etc.
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pArteneri StrAtegici
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  
(MSMPS), Fondul Națiunilor Unite pentru 
Populație (UNFPA), Biroul Național de Statistică 
(BNS), Institutul Interdisciplinar de Demografie 
din Olanda (NIDI), Fondul Parteneriatului pentru  
Dezvoltare India-ONU.

BeneficiAri finAli
Guvernul Republicii Moldova, Ministerele de 
resort, Biroul Național de Statistică, instituțiile de 
cercetare de la nivel național și global, mediul 
academic, populația generală, inclusiv grupurile 
vulnerabile. 
 
Acoperire
Întreg teritoriu al Republicii Moldova, cu excepția 
regiunii din stânga Nistrului.   

Activități
 Vizite de studiu în țările care au implementat 

deja SGG 
 Capacitarea Biroului Național de Statistică 

privind utilizarea metodologiei internaţionale a 
SGG și a softurilor digitale de colectare a datelor

 Organizarea unui Atelier regional axat pe 
metodologia de cercetare a SGG 

 Ajustarea metodologiei internaționale la con-
textul și necesitățile locale

 Realizarea unui proces de listare a 64,712  
clădiri 

 Extragerea eșantionului probabilist de până la 
20,000 gospodării

 Realizarea unei campanii de informare şi sen-
sibilizare a populaţiei despre SGG

 Instruirea operatorilor de teren 
 Colectarea și procesarea datelor din teren
 Diseminarea și mediatizarea datelor SGG la 

nivel național și internațional
 Interpretarea datelor SGG și elaborarea sce-

nariilor de politici 
 Asistență tehnică Guvernului Republicii Moldo-

va în abordarea schimbărilor demografice. 

rezultAtele proiectului
 Consolidarea disponibilității datelor privind pro-

cesele demografice ale țării, în baza metodolo-
giei SGG recunoscute internațional. 

 Elaborarea scenariilor de politici demografice 
bazate pe date și drepturile omului, în baza 
rezultatelor SGG, care vor fi oferite Guvernului 
Republicii Moldova. 

 Sprijinirea implementării agendei Conferinței 
Internaționale pentru Populație și Dezvoltare și 
monitorizarea progreselor înregistrate a Obiec-
tivelor de Dezvoltare Durabilă stipulate în Ca-
drul de Parteneriat dintre Guvernul Republicii 
Moldova și ONU (ținta ODD 5.6.1 și 5.6.2 care 
abordează barierele și dimensiunile bazate pe 
drepturile omului privind sănătatea sexuală și 
reproductivă și drepturile reproductive).
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deSpre Studiul “generAții și gen”
Studiul este parte componentă a PGG și reprezintă 
cel mai complex studiu demografic din Republica 
Moldova care va monitoriza tendințele demografice, 
schimbările de comportament, modificările care au 
loc în sistemul de valori, intenția de a crea o familie, 
numărul de copii, schimbările în structura familiei și 
altele. În contextul pandemiei COVID-19, metodo-
logia studiului a fost completată cu un bloc de în-
trebări care evaluează impactul socio-economic al 
pandemiei asupra principalelor domenii sociale.  

Vor fi intervievate până la 20,000 de persoane în 
vârstă de 15-79 ani de pe întreg teritoriul țării, cu 
excepția regiunii din stânga Nistrului.. 
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