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Sumar executiv

Acest raport prezintă o analiză a politicilor publice în contextul implementării Planului de 
acțiuni privind implementarea principiului îmbătrînirii active 2018-2021 și o evaluare a 
progreselor înregistrate în țară după adoptarea Planului internațional de acțiune pentru 
îmbătrânire de la Madrid MIPAA / RIS în Republica Moldova în timpul implementării celui 
de-al patrulea ciclu.

• Evaluarea se bazează pe analiza informațiilor obținute în urma realizării cercetării cali-
tative, documentelor de politici;

• informațiilor de referință;

• evaluărilor ascendente care implică persoanele în vârstă pentru a analiza impactul 
acțiunilor politice asupra calității viețile lor.

Raportul utilizează indicatori instrumentali și finali, pe baza datelor furnizate de toate 
părțile interesate (organisme guvernamentale naționale, administrația publică locală, 
organizații nonguvernamentale) cu privire la acțiunile întreprinse pentru realizarea obiec-
tivelor  Declarației ministeriale de la Lisabona (2017) și  implementarea MIPAA / RIS în 
Republica Moldova în perioada anilor 2018-2021. O parte componentă a acestui raport 
prezintă cercetare calitativă ”De jos în sus”, care a cuprins 25 interviuri cu diverși actori: 
părți interesate naționale și locale relevante; reprezentanți ai societății civile implicate în 
lucru cu persoanele în vârstă și în promovarea îmbătrânirii active, membri ai grupurilor de 
inițiativă de seniori, voluntari în vârstă, persoane în vârstă (inclusiv beneficiarii unor pro-
iecte implementate de către MMPS, UNFPA, HelpAge International Moldova). 

Se constată că proporția persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste a crescut între anii 
2014 și 2020 de la 10,9% la 14,4%. Conform prognozelor CCD, ponderea acestui contin-
gent se va majora până la 23-24% către anul 2040. Proporția persoanelor în vârstă de 70 
de ani și peste va crește de la 8% până la 17,2%. Totodată, contextul social și economic 
complex al Republicii Moldova are un impact important asupra situației persoanelor vârst-
nice și oportunităților de valorificare a potențialului acestora. 

Principalii actori instituționali implicați în procesul de decizie și de implementare a politi-
cilor în domeniul îmbătrânirii demografice sunt reprezentați de structuri guvernamentale, 
inclusiv ministere, ANOFM. Serviciul Politici Demografice din cadrul MSMPS este res-
ponsabil pentru coordonarea implementării Programului pentru integrarea problemelor 
îmbătrânirii în politici. MSMPS prezintă anual Guvernului un raport privind implementarea 
Planului de acțiune privind implementarea principiului îmbătrînirii active, în conformitate 
cu indicatorii de progres stabiliți în plan. În prezent, ministerele nu au unități speciale / 
specialiști responsabili pentru integrarea îmbătrânirii în politici.

Pandemia a subminat principiile îmbătrânirii active, iar unele măsuri încalcă drepturile 
persoanelor în vârstă. Chiar dacă pentru a preveni răspândirea COVID-19 toate resursele 
sistemului de sănătate din Republica Moldova au fost deviate pentru combaterea virusu-
lui, acestea nu au fost suficiente pentru a acoperi toate necesitățile apărute în situație de 
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urgență. Persoanele în vârstă din mediul rural și centrele raionale au avut un acces mai 
redus la serviciile medicale în perioada pandemiei, chiar și în cazul infectării cu COVID-19, 
fiind constatate unele dificultăți în accesarea medicilor și tratamentul bolii. S-au înregis-
trat diferite situații de manifestare a atitudinilor ageiste.

Politicile publice elaborate la nivel central și local au contribuit la îmbunătățirea Indice-
lui Îmbătrânirii Active (IÎA), care pentru anul 2020 este în creștere cu 5.6% față de anul 
2016. Potrivit estimărilor, în anul 2020 IÎA a acumulat scorul de 28.7 puncte, în creștere 
comparativ cu anul 2016 (valoare IÎA fiind 27.1 puncte), accentuând că mai puțin de 1/3 
din populația în vârstă de 55 ani și peste, are potențial valorificat și oportunități pentru 
îmbătrânire activă. În raport cu țările UE, unde valoarea medie a IÎA este de 36.8 puncte, 
Republica Moldova se află pe poziții inferioare. În contextul schimbărilor și progreselor 
în ajustarea politicilor la principiul îmbătrânirii active, creșterea cu 25% a IÎA ca rezultat 
setat pentru anul 2021 (ceea ce presupune ca IÎA să atingă valoarea 33.9 puncte) are încă 
o probabilitate mică de realizare în condițiile dezvoltării economice actuale ale țării și a 
șocului socioeconomic ca urmare a pandemiei COVID-19.

Pentru implementarea Planului de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii 
active pentru anii 2018-2021, Guvernul Republicii Moldova a alocat resurse financiare, re-
flectate în bugetul aprobat. Astfel, pentru realizarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-
2021 au fost prevăzute cheltuieli în suma de 3790,0 mii lei, din care 48,5%  din bugetul de 
stat și 51,5% din sursele ale partenerilor sociali. Perspectiva îmbătrânirii a fost integrată 
în mai multe documente de politici, inclusiv în Strategia națională de dezvoltare ”Moldo-
va-2030”. 

O atenție deosebită a fost acordată integrării perspectivei îmbătrânirii la nivel local, fiind 
elaborate de mai multe autorități publice locale planuri de acțiuni în domeniul îmbătrânirii 
În acest scop, MSMPS a lansat un program de granturi pentru APL și ONG-uri, privind 
promovarea principiului îmbătrânirii active la nivel local. Au fost acordate granturi mici 
pentru 5 organizații, bugetul total al programului a constituit 132 mii MDA. Programul de 
granturi mici a fost axat pe integrarea îmbătrânirii în politici, dezvoltarea serviciilor pentru 
vârstnici, participarea vârstnicilor și promovarea voluntariatului și activismului civic. 

Totodată, mai multe bariere încetinsec implementarea, menționăm atât lipsa de resurse 
financiare, cât și mecanismului slab de coordonare intersectorială a activităților, precum 
și între APC și APL. Se constată gradul scăzut de implicare al APL-urilor în realizarea do-
cumentelor de politici ce țin de îmbătrânirea activă, prioritizarea scăzută a problemei la 
nivel local, disponibilitatea surselor financiare. APL-urile se implică mai activ atunci, când 
se realizează unele granturi la nivel local implementate de societatea civilă.

O contribuție importantă în promovarea intereselor persoanelor vârstnice și în implemen-
tarea MIPAA / RIS și a Foii de parcurs privind îmbătrânirea a fost crearea Platformei pentru 
îmbătrânire activă, care colaborează eficient cu MSMPS și organizațiile societății civile. 
De asemenea se constată creșterea numărul de ONG-uri care lucrează cu vârstnicii în 
coordonare cu  HelpAge International Moldova. 

În scopul dezvoltării mecanismelor de stimulare a participării populației la procesul de-
cizional, autoritățile administrației publice la nivel central și local au lansat și au imple-
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mentat mai multe acțiuni, precum: în scopul incluziunii sociale a persoanelor în etate, 
MSMPS a dezvoltat consultarea vârstnicilor la nivel local și a mobilizatorilor comunitari. 
În acest context, a fost creată rețeaua mobilizatorilor comunitari, care are drept obiectiv 
oferirea suportului vârstnicilor. A fost elaborat Conceptul de consultare a persoanelor în 
vârstă la nivel local privind integrarea îmbătrâniri în strategiile de dezvoltare, susținerea 
inițiativelor de voluntariat și crearea organizațiilor de susținere reciprocă a vârstnicilor. Au 
fost documentate 30 de practici bune ale APL de implicare activă și consultare a vârstni-
cilor, numărul total de participanți - 160, inclusiv 116 femei și 44 de bărbați.  

În scopul creării și extinderii a organizațiilor de suport reciproc al vârstnicilor la nivel local 
(în baza experienței HelpAge International Moldova) a fost elaborat Conceptul programu-
lui național pentru mobilizatorii comunitari, care a fost consultat cu HelpAge International 
Moldova și cu organizațiile neguvernamentale ale Platformei pentru Îmbătrânire Activă. A 
fost creată rețeaua mobilizatorilor comunitari pentru vârstnici și organizate instruiri spe-
ciale.

A fost elaborat conceptul Programului de voluntariat, care a fost consultat cu CALM, 
selectați vârstnicii activi, în colaborare cu APL și cu ONG-urile au fost organizate mai 
multe instruiri în conformitate cu Programul de voluntariat. Au fost organizate o serie de  
activități care au promovat dialogul intergenerațional de către organizațiile câștigătoare 
de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active.

Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active a fost axat pe participarea 
vârstnicilor, promovarea voluntariatului și activismului civic, dezvoltarea serviciilor pen-
tru vârstnici, crearea oportunităților economice pentru vârstnici și susținerea antrepre-
noriatului în rândul vârstnicilor. Prin intermediul programului de granturi pentru mobili-
zarea vârstnicilor, pe parcursul anilor 2018-2020, în total au fost create 12 cluburi ale  
persoanelor vârstnice, organizate instruiri de utilizare de către vârstnici a tehnologiilor 
informaționale moderne și activități de informare privind drepturile vârstnicilor, create 
ateliere de meșteșugărit, organizate seminare privind oportunitățile de angajare și auto-
angajare a persoanelor vârstnice. De asemenea, au fost organizate activități de volun-
tariat și activități de promovare a modului sănătos de viață în rândul vârstnicilor. În total, 
aproximativ 530 de persoane sunt implicate în activităţile cluburilor. 

Dezvoltarea unui sistem de protecție socială durabilă a persoanelor vârstnice reprezintă 
o prioritate fundamentală a Guvernului, fiind promovate reformele ce țin de îmbunătățirea 
calității serviciilor sociale, aplicarea mecanismelor noi de protecție socială a diferitor 
categorii de populație, inclusiv a vârstnicilor. Au fost aprobate un șir de acte legislati-
ve cu privire la indexarea pensiilor, indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor 
prestații sociale de stat, creșterea cuantumului pensiilor pentru limita de vârstă etc. Toto-
dată, au fost realizate un șir de măsuri ce țin de îmbunătățirea  serviciilor sociale prestate 
vârstnicilor. Au fost întreprinse măsuri de eficientizare a mecanismelor de organizare și 
funcționare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, pentru a satisface pe cât de mult 
posibil necesitățile persoanelor vârstnice și persoanelor cu dizabilități și a-i menține în 
propriile case și comunitate. În pofida unor eforturi depuse în domeniul protecției sociale 
a persoanelor în vârstă, majoritatea experților și persoanele în vârstă au declarat situația 
materială precară a acestei categorii de populație, capacitatea lor redusă de a satisface 
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nevoile de prima necesitate. O proporție înaltă a persoanelor vârstnice se referă la cate-
goria populației vulnerabile cu venituri mici care nu acoperă minimul de existență, peste 
37% se află sub pragul sărăciei. 

A fost elaborat Conceptul privind locurile de muncă prietenoase vârstnicilor, care preve-
de o nouă abordare asupra condițiilor de muncă, productivității și organizării muncii, sti-
mulării și creșterii motivației ocupării în rândul persoanelor vârstnice, măsuri de prevenire 
a discriminării după criteriul de vârstă. În conformitate cu Conceptul au fost consolidate 
capacitățile a 5 companii privind crearea locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor. Cu 
toate acestea testarea a 30 de organizații a arătat că 2/3 din acestea nu satisfac deloc 
sau aproape deloc necesitățile vârstnicilor și doar o treime se caracterizează printr-un 
mediu prietenos vârstei.

Deși angajamentele privind participarea vârstnicilor în câmpul muncii sunt clar definite 
în program și cu acțiuni în plan, care își propun să încurajeze participarea vârstnicilor cât 
mai mult timp posibil, după dorință, acest fapt este limitat de alte acțiuni. Codul Muncii al 
Republicii Moldova (art.86 Concedierea) prevede întreruperea contractului cu angajații 
din motivul deținerii statutului de pensionar pentru limită de vârstă, la inițiativa angajato-
rului. Ca rezultat, se constată cazuri multiple de discriminare a persoanelor care ajung la 
vârsta de pensionare prin eliberarea acestora din funcție, uneori fără avizare prealabilă și 
în pofida dorinței de a continua activitatea de muncă.

Au fost întreprinse unele măsuri în domeniul asigurării învațării pe tot parcursul vieții, 
însă acest subiect nu a devenit o prioritate a Guvernului. Deși a fost elaborat Conceptul 
Programului de Garanție a Competențelor pentru Adulți, din lipsa finanațării acesta nu a 
fost implementat. Acțiunile în domeniu sunt, preponderent , organizate de ONG-uri. Pe 
parcurs, au fost create 5 Centre de educație a adulților. Circa 150 de biblioteci publice 
teritoriale oferă servicii moderne precum: „50+”, „Clubul pentru seniori”, ”Îmbătrânește 
sănătos” etc. De asemenea sunt oferite instruiri pentru vârstnici în domeniul TIC. Se con-
stată necesitatea extinderii acestor practici și domeniilor de referință cum ar fi sănătatea 
vârstnicilor și majorarea finanțării pentru granturile mici. Se constată o discrepanță sem-
nificativă în accesul la informații a persoanelor vârstnice pe medii de reședință, aceștia 
prea puțini cunosc despre existența diferitor proiecte, legi, strategii ce vin în susținerea 
lor, despre serviciile de asistența socială etc., fiind necesară promovarea, informarea și 
diseminarea, în special a practicilor pozitive privind participarea activă a persoanelor în 
vârstă la nivel local și național. 

Asigurarea calității vieții la toate vârstele și menținerea traiului independent, inclusiv a 
sănătății și a bunăstării prezintă o direcție importantă a politicilor sectoriale. A fost elabo-
rat proiectul Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a asistenței 
medicale comunitare integrate/asistență comunitară integrată, care a fost pilotat în unele 
raioane ale țării. Au fost implementate mai multe proiecte, inclusiv cu implicarea societății 
civile,  ce țin de informarea populației vârstnice privind modul de viață sănătos, preveni-
rea unor boli. Totodată, în contextul pandemiei COVID-19 persoanele în vârstă din mediul 
rural și centrele raionale au avut un acces mai redus la serviciile medicale în perioa-
da pandemiei, chiar și în cazul infectării cu COVID-19, fiind constatate unele dificultăți / 
deficiențe în accesarea medicilor și tratamentul bolii.
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În urma evaluării procesului de implementare a Programului pentru integrarea proble-
melor îmbătrânirii în politici și a Planului de acţiuni aferent (2018–2021) s-a constatat că 
în pofida faptului că la toate angajamentele de referinţă au fost obținute unele progrese, 
există necesitatea de a intensifica eforturile tuturor actorilor implicați prin acțiuni și resur-
se financiare alocate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 

Introducere
Populația în vârstă de 60 ani și peste constituie mai mult de 1/5 din numărul total al 
populației Republicii Moldova, iar prognozele1 arată că ponderea acestora se va mări în 
următorii ani. Atenția față de îmbătrânirea populației și necesitatea dezvoltării unor politici 
reziliente la acest proces crește. Până în anul 2020 guvernele își asumau responsabilitate 
să promoveze un set ambițios de acțiuni promovând ”conceptul de îmbătrânire activă”. În-
cepând cu anul  2020 se marchează Deceniul pentru îmbătrânire sănătoasă (2021-2030), 
propus de OMS și aprobat la nivelul ONU2 ca o colaborare globală în conștientizarea 
viziunii îmbătrânirii sănătoase drept un proces de menținere a capacității funcționale care 
permite bunăstarea la vârste mai înaintate și respectiv dezvoltarea lumii în care ”toți oa-
menii trăiesc mai mult și mai sănătoși”.  În acest context, evaluarea procesului de imple-
mentare MIPAA / RIS în perioada anilor 2018-2021și evidențierea succeselor și punctelor 
slabe prezintă un aspect important în definitivarea măsurilor care urmează să fie între-
prinse în perioada următoare.

Metodologia
Raportul de evaluare al MIPAA a fost realizat pe baza abordării participative ”de jos în 
sus”, în conformitate cu recomandările și metodologia propusă de UNDESA „Liniile direc-
toare pentru revizuirea și evaluarea Planului internațional de acțiune de la Madrid privind 
îmbătrânirea. Abordare participativă de jos în sus ”și liniile directoare CEE-ONU pentru 
rapoarte naționale privind MIPAA / RIS.

Se propune de a evalua eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul, conducerea și mana-
gementul instituțional și abordarea bazată pe drepturile omului și problemele transver-
sale relevante în implementarea de către Republica Moldova a Foii de parcurs privind 
îmbătrânirea și a planului său de acțiune privind integrarea principiului îmbătrânirii în po-
liticile sectoriale 2018 - 2021 aprobate de Guvern. Sunt analizate rezultatele obținute, 
factorii care au facilitat / împiedicat realizările, sunt documentate bunele practici și lecțiile 
învățate și se oferă recomandări pentru dezvoltarea noului plan de acțiune privind îmbă-
trânirea.

Pentru evaluarea impactului acțiunilor politice a fost utilizată atât abordarea cantitativă, 
cât și calitativă, precum și o combinație de instrumente de colectare a datelor, în limitele 
resurselor și disponibilității datelor.

1 Centrul de Cercetări Demografice, 2021. 
2 Rezoluția 75/131 al Națiunilor Unite. https://www.who.int/initiatives/decade-of-healthy-ageing/decade-development/

process-overview; https://www.who.int/docs/default-source/decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/ 
decade-proposal-final-apr2020-en.pdf?sfvrsn=b4b75ebc_5
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Evaluarea implementării MIPAA a fost realizată prin aplicarea:

• Analizei  principalelor documente (rapoarte anuale privind implementarea foii de par-
curs privind îmbătrânirea și planul său de acțiune prezentat guvernului, rapoarte ale 
autorităților naționale responsabile cu implementarea strategiei);

• Analizei secundare a diferitelor studii naționale și de evaluare a politicilor (rapoarte și 
studii efectuate de partenerii de dezvoltare, alte publicaţii relevante);

• Studiul cantitativ / analiza datelor sunt realizate pe baza studiilor privind îmbătrânirea, 
atât transversală (evaluarea impactului politicilor în mai multe sectoare), cât și longitu-
dinală (observarea unui impact politic specific pe o perioadă de timp).

• Pentru imaginea comparativă la nivel regional sunt utilizați după disponibilitate indica-
torii compoziți ai îmbătrânirii active.

• Analiza primară a datelor din studiul GGS3 este aplicată în estimarea indicatorilor îm-
bătrânirii active, în evaluarea bunăstării sociale și mentale, gradului de participare în 
societate a populației în vârstă (în special indicatori sau probleme care nu sunt acope-
rite de studiile anterioare).

• Aplicarea cercetării calitative: 

 sunt utilizate studii calitative realizate de Centrul Cercetări Demografice al INCE în 
perioada 2018-2021, privind descrierea situației persoanelor în vârstă și a calității 
vieții acestora.

Ca parte a acestui raport de evaluate a fost realizată o cercetare calitativă ”De jos în 
sus”, implicând o abordare participativă, care asigură reflectarea perspectivelor tuturor 
partenerilor și actorilor implicați în aplicarea Planului de acțiuni privind implementarea 
principiului îmbătrânirii active (2018-2021). Astfel, pentru asigurarea triangulării datelor 
au fost realizate 25 de interviuri semi-structurate cu actori relevanți de nivel național și 
local: reprezentanți ai ministerelor, autorităților locale, ONG-uri,  organizații care reprezin-
tă interesele populației în vârstă, membri ai grupurilor de inițiativă de seniori, persoane 
în vârstă, inclusiv beneficiari a unor programe/proiecte implementate de către MSMPS și 
partenerii donatorii. (Anexa: Lista persoanelor intervievate pentru studiul calitativ ”De jos 
în sus”). Pentru realizarea studiului calitativ, informatorii cheie au fost selectați în colabo-
rare cu reprezentanții MSMPS și UNFPA Moldova. Unii din beneficiarii în vârstă au fost 
selectați prin recomandare, în timpul procesului de intervievare. 

Principalele întrebări de cercetare ale studiului calitativ au fost structurate în contextul re-
flectării relevanței, efectivității și impactului acțiunilor implementate și scoate în evidență 
succesele și insuccesele acestora, dar și domeniile de  prioritate și politici / programe ce 
ar trebui să fie focusul strategic al Guvernului Republicii Moldova în abordarea de jos în 
sus (Anexa: Ghidul de interviu). 

3 Republica Moldova-Studiul Generații și Gen (2020). Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii 
Moldova, Biroul Național de Statistică (elaborarea eșantionului), UNFPA, NIDI-GGP (partener și distribuitor de date)
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Analiza contextului îmbătrânirii  
în Republica Moldova 

Contextul social, economic și demografic al Republicii Moldova are un impact important 
asupra situației persoanelor vârstnice și oportunităților de valorificare a potențialului aces-
tora. Dinamica economică, socială și demografică, bunăstarea populației, funcționalitatea 
instituțiilor de stat și stabilitatea politică în mare măsură determină mersul procesului de 
implementare al MIPAA. 

Contextul demografic. În ultimii ani, în Republica Moldova se înregistrează o tendință 
demografică continuă de scădere a numărului populației și îmbătrânire demografică, fiind 
determinată de sporul natural negativ și nivelul înalt al migrației internaționale. Conform 
datelor oficiale, efectivul populației cu reședință obișnuită a scăzut de la 2,869 milioane 
în 2014 la 2,597 milioane în 2021 (Anexe: Tabelul 1: Indicatorii demografici, 2017-2020).

Conform prognozei demografice a Centrului de Cercetări Demografice pentru anii 2019-
20404, în deceniile viitoare, declinul demografic va continua cu ritmuri rapide, scăde-

4 Elaborat în baza datelor BNS privind populația cu reședința obișnuită

FOTO: UNFPA/NataliaGîrbu2021
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rea anuală, conform scenariului scăzut, se va majora de la 1,6% până la 2,3%, numărul 
populației micșorându-se până la 1754,6 mii (cu 34,5%) către anul 2040. Doar în condițiile 
de reducere substanțială a migrației, îmbunătățirii indicatorilor sănătății populației și 
creșterii fertilității, dimensiunile declinului demografic pot fi reduse. Conform scenariului 
mediu, numărul populației se va micșora până la 1924,9 mii (28,2%), iar conform scenariu-
lui înalt – până la 2094,5 mii (cu 21,5%). 

Republica Moldova se află în grupul de țări cu o speranță de viață relativ scăzută: 66,8 ani 
pentru bărbați și 75,1 de ani pentru femei (2019), pe când media UE constituie pentru fe-
mei 84,0 ani, iar pentru bărbați - 78,5 ani. Se constată un decalaj semnificativ în speranța 
de viață a bărbaților și femeilor, constituind 8,3 ani în favoarea femeilor (în UE -5,5 ani). 
Menționăm că în anul 2020, valorile speranței de viață sunt mai mici ca urmare a impac-
tului pandemiei COVID-19 (65.9 ani pentru bărbați și 73.9 ani pentru femei). Rata de îmbă-
trânire demografică este în creștere continuă.  Proporția persoanelor în vârstă de 65 de 
peste a crescut între anii 2014 și 2020 de la 10,9% la 14,4%.  Conform prognozelor CCD, 
în deceniile viitoare acest fenomen va avea o amploare, ponderea acestui contingent se 
va majora până la 23-24% către anul 2040. Proporția persoanelor în vârstă de 70 de ani 
și peste va crește de la 8% până la 17,2%.

Contextul social și economic. Deși în ultimii ani indicatorii macroeconomici principali de-
monstrează o dinamică ascendentă, aceștia sunt cu mult mai scăzuți în comparație cu alte 
țări (Anexe: Tabelul 2. Indicatorii macroeconomici principali, 2017-2020). 

În 2020, PIB per capita, luând în considerație paritatea puterii de cumpărare constituia cir-
ca 13 mii USD reprezentând în jur de 29% din media țărilor UE și aproximativ 39% din cea a 
mediei țărilor din Europa Centrală. Productivitatea muncii în economia națională este scă-
zută în comparație cu alte state europene din regiune, fapt care determină discrepanțele 
majore în veniturile populației. În anul 2019 peste 25% din numărul total al populției sunt 
sub pragul sărăciei, iar rata sărăciei extreme  constituie 10,7%. Populația rurală este expu-
să unui risc de sărăcie mult mai mare decât populația urbană. Rata sărăciei în mediul rural 
a constituit 34,5% față de 11,2% în mediul urban.5

Contextul politico-instituțional.  În perioada 2007-2017, elaborarea și implementarea po-
liticilor demografice, inclusiv cele ce țin de îmbătrânirea demografică, au fost coordonate 
de Comisia Națională pentru Populație și Dezvoltare, prezidată de viceprim-ministru, iar 
secretariatul fiind facilitat de Secția politici demografice din cadrul Ministerului Muncii, 
Protecției Sociale și Familiei. După lichidarea funcției de viceprim-ministru pe probleme 
sociale, ca urmare a reorganizării Guvernului, în anii 2018-2021 Comisia nu s-a mai reunit.

Principalii actori instituționali implicați în procesul de decizie și de implementare a po-
liticilor în domeniul îmbătrânirii demografice sunt autoritățile publice centrale și locale. 
Serviciul Politici Demografice din cadrul MMPS este responsabil pentru coordonarea im-
plementării Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici.

MMPS prezintă anual Guvernului un raport de evaluare a Planului de acțiuni privind imple-
mentarea principiului îmbătrânirii active, în conformitate cu indicatorii de progres stabiliți 
în plan. În prezent, ministerele nu au unități speciale / specialiști responsabili pentru inte-
grarea îmbătrânirii în politici.

5 Nivelul sărăciei în Republica Moldova în anul 2019 https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6865
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În procesul de elaborare a politicilor și punerea în aplicare a diferitelor acțiuni sunt con-
sultate cu părțile interesate – alte autorități publice centrale și locale, societatea civilă 
- Platforma pentru îmbătrânirea activă (constituită în 2016 include în prezent 18 entități 
membre, în mare parte asociații obștești și continuă să activeze ca entitate independen-
tă, neformală, apolitică6), HelpAge International Moldova, Congresul autorităților locale 
din Moldova, UNFPA, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația 
Națională a Patronatelor din Moldova și alți parteneri. În același timp, orice act normativ 
elaborat se supune discuțiilor publice.

Pandemia COVID-19: măsuri întreprinse. Sistemul național a fost pregătit doar parțial 
pentru situații de urgență de sănătate publică. Datele oficiale arată că, de la începutul 
pandemiei COVID-19 în Republica Moldova și până în prezent (iulie, 2021), peste 32% din 
infecții și circa 81% din decese au avut loc în rândul persoanelor cu  vârsta de 60 de ani 
și peste. În numărul total al persoanelor în vârstă de 60 de ani și peste infectate cu CO-
VID-19 femeile reprezintă 58,7%, pe când în distribuția deceselor cauzate de COVID-19, 
bărbaților le revine 52%7. Distribuția de gen a cazurilor pozitive de COVID-19 în rândul 
persoanelor în vârstă se explică prin ponderea mai mare a femeilor în totalul populației 
cu vârsta de 60 ani și peste, raportul bărbați / femei constituind 60 / 100. Se constată o 
rată de fatalitate mai înaltă pentru bărbați - 6,5%, iar pentru femei - 4,5% (calculat pentru 
persoane în vârstă de 60-79 de ani).

Viteza și eficacitatea măsurilor preventive ale infecției COVID-19 de către instituțiile de 
stat au fost cruciale. Unele măsuri au avut un efect pozitiv și au contribuit la îmbunătățirea 
situației persoanelor în vârstă, și anume: asigurarea continuă cu pensii și prestații sociale, 
inclusiv distribuirea acestora la domiciliu, acordarea de consultații medicale telefonice, 
prelungirea termenului de dizabilitate din oficiu, campanii de informare privind COVID-19, 
plasarea informației cu detalii de contact ale persoanelor cheie din localitate. O altă parte 
a măsurilor impuse de stat a fost contraproductivă și a avut ca efect înrăutățirea situației 
și a calității vieții persoanelor în vârstă. De menționat: interdicția de a pleca de acasă 
pentru persoanele în vârstă de 63 de ani și peste, amenzi disproporționat de mari pentru 
nerespectarea restricțiilor, reducerea timpului petrecut de asistenții sociali la domiciliul 
persoanelor în vârstă8.

Studiile realizate cu privire la situația vârstnicilor în perioada pandemiei COVID-19 au 
permis să evidențiem câteva lecții învățate din gestionarea consecințelor și impactului 
situației de urgență asupra persoanelor vârstnice în situație de urgență provocată de 
pandemia COVID-19:

Chiar dacă pentru a preveni răspândirea COVID-19 toate resursele sistemului de sănă-
tate din Republica Moldova au fost deviate pentru combaterea virusului, acestea nu au 
fost suficiente pentru a acoperi toate necesitățile apărute în situație de urgență. Acest 
fapt accentuează necesitatea creșterii investițiilor în domeniul ocrotirii sănătății, inclusiv 
consolidării serviciilor medicale oferite persoanelor vârstnice. 

6 HelpAge International. Notă informative, iulie 2021.
7 Calculat de autori în baza datelor platformei ”COVID-19 în Republica Moldova: situaţia la zi” https://gismoldova.maps.

arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/d274da857ed345efa66e1fbc959b021b
8 Report on COVID-19 infection response measures (January-December 2020)]. https://msmps.gov.md/wp-content/

uploads/2020/12/Raport-COVID.pdf ; Qualitativ study: Mitigation of the negative effects of the Covid-19 pandemic on 
Family. CDR, Chisinau, 2021;
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Discrepanțele în accesarea serviciilor medicale pe medii de reședință alimentează ine-
galitatea populației în domeniul sănătății. Persoanele în vârstă din mediul rural și centrele 
raionale au avut un acces mai redus la serviciile medicale în perioada pandemiei, chiar și 
în cazul infectării cu COVID-19, fiind constatate unele dificultăți / deficiențe în accesarea 
medicilor și tratamentul bolii.

Reziliența persoanelor vârstnice în combaterea cu pandemia COVID-19 a fost determina-
tă de resursele individuale / familiale, în special în cazul infectării și necesității de urmărire 
a unui tratament special. Acest fapt indică la necesitatea dezvoltării suportului familiilor cu 
vârstnicii sau persoanelor care îngrijesc persoanele vârstnice.

Consecințele pandemiei COVID-19 se asociază cu agravarea stării de sănătate a per-
soanelor vârstnice, în special a celor care au fost bolnavi de acest virus, ceea ce implică 
necesitatea extinderii serviciilor de recuperare și asistență psihologică pentru această 
categorie de populație, cartografierea acestora și monitorizarea stării de sănătate pe du-
rata perioadei de recuperare.

Provocările pandemiei COVID-19 în raport cu vârstnicii face trimitere la un sistem de 
protecție și ajutor social inechitabil și imatur la diverse situații de criză. Se constată 
importanța dezvoltării unor politici sociale și economice prietenoase vârstei, cu accent și 
pe relații inter generaționale. 

Pandemia a subminat principiile îmbătrânirii active, iar unele măsuri încalcă drepturile 
persoanelor în vârstă. Politicile ce vizează populația în vârstă  urmează să revină la abor-
darea îmbătrânirii active, fiind regândită în baza lecțiilor din pandemia  COVID-19. Măsuri-
le antiepidemice urmează să fie corelate cu măsuri de adaptare socială. 
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Măsuri naționale și progrese 
în implementarea principiului 
îmbătrânirii active 
MIPAA / RIS (2018-2021)

FOTO: UNFPA/NataliaGîrbu2021
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OBIECTIVUL 1. 
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

Rezultat scontat: politicile publice elaborate la nivel central și local integrează perspec-
tiva îmbătrânirii prin îmbunătățirea indicelui îmbătrânirii active în Republica Moldova cu 
25% în 2021, având ca reper 27,1% în 2016. 

Indicatori de progres: Perspectiva integrării principiului îmbătrânirii a fost inclusă în poli-
ticile și activitățile autorităților publice centrale și locale. În general, acestea au fost reali-
zate atât din sursele bugetare după posibilitate, cât și cu sprijinul organizațiilor donatoare. 

Indicele Îmbătrânirii Active (IÎA) pentru anul 2020 este în creștere cu 5.6% față de anul 
2016. Potrivit estimărilor, în anul 2020 IÎA a acumulat scorul de 28.6 puncte, în creștere 
comparativ cu anul 2016 (valoare IÎA fiind 27.1 puncte). Astfel, se constată că, mai puțin 
de 1/3 din potențialul uman în vârstă de 55 ani și peste din țară este capacitat și are 

FOTO: UNFPA/NataliaGîrbu2021
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oportunități de a avea o îmbătrânire activă și sănătoasă.  IÎA 2020 pentru bărbați consti-
tuie 30.5 puncte, pe când pentru femei 27.1. Discrepanțe de gen semnificative se atestă 
la o bună parte din indicatorii compoziți ai IÎA. Femeile, deși au o durată a vieții mai lungă, 
sunt cu șanse inegale, comparativ cu bărbații, de a îmbătrâni activ și sănătos, fiind dez-
avantajate social și cu un nivel înalt de vulnerabilitate ocupațională, materială, financiară 
și fizică pe parcursul înaintării în vârstă. Față de obiectivul-țintă a IÎA (57.5) propus în fața 
țărilor în contextul adaptării la schimbările demografice, țara noastră are drum dublu de 
parcurs. În raport cu media țărilor UE de 36.8 puncte, Republica Moldova prezintă un 
decalaj negativ de 8 puncte. 

În contextul schimbărilor și progreselor în ajustarea politicilor la principiul îmbătrânirii ac-
tive, creșterea cu 25% a IÎA ca rezultat setat,  în Planul de acțiuni privind implementarea 
principiului îmbătrânirii active pentru anii 2018-2021, pentru anul 2021 (ceea ce presu-
pune ca IÎA să atingă valoarea 33.9 puncte) are încă o probabilitate mică de realizare în 
condițiile dezvoltării economice actuale ale țării și a șocului socioeconomic ca urmare a 
pandemiei COVID 19.  

1.1.  Realizarea programului-suport de integrare în politicile publice 
sectoriale a perspectivei îmbătrânirii 

Realizat 2018-2019 prin desfășurarea a 3 acțiuni:

• Selectarea a 2 ministere partenere responsabile de domeniile sănătate, muncă, 
educație;

• Desemnarea responsabilităților pentru integrarea perspectivei îmbătrânirii;

• Program de instruire și oferire a suportului metodologic pentru persoanele responsa-
bile desemnate.

Aplicarea angajamentelor Republicii Moldova privind îmbătrânirea activă a fost efectuată 
în temeiul Programului pentru integrarea îmbătrânirii în politici, Planului de acțiuni privind 
implementarea acestuia și a Ghidului de Parcurs pentru integrarea îmbătrânirii în politici, 
fiind părți integrante ale Programului, adoptat de Guvernul Republicii Moldova în iunie 
20149.

Guvernul Republicii Moldova a fost primul din regiunea Europei de Est și Asia Centrală 
care a beneficiat de consiliere tehnică la nivel înalt și de expertiză a Grupului consulta-
tiv internațional pentru populație și dezvoltare. Ca rezultat, o nouă viziune conceptuală 
asupra populației și dezvoltării a fost elaborată cu sprijinul UNFPA și validată de Comisia 
Națională pentru Populație și Dezvoltare, cu un mix politic de intervenții politice pro acti-
ve și adaptive, inclusiv în domeniul îmbătrânirii populației.

La finele anului 2017 prin Hotărârea de Guvern Nr. 1147 din  20.12.2017 cu privire la com-
pletarea Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici a fost apro-
bat Planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active pentru anii 
2018-202110, un document intersectorial de bază, are ca scop  crearea  și  consolidarea  
societății  cu oportunități egale pentru oamenii de toate generațiile, bazat pe principiul 

9 Cu privire la aprobarea Programului pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici. HOTĂRÎRE Nr. 406 din  
02.06.2014. Publicat : 13.06.2014 în Monitorul Oficial Nr. 153-159 art Nr : 453

10 Anexa 3 la Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici. http://lex.justice.md/md/373613/
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îmbătrânirii active, impune crearea condițiilor adecvate unui trai decent, care ar permite 
integrarea socială a  persoanelor în vârstă. Obiectivele Planului sunt axate pe: Integrare, 
Participare, Dezvoltare economică durabilă, Protecție sociala, Piața muncii, Educație și 
învățare continua, Viață independentă.

Pentru implementarea Planului de acțiuni pentru anii 2018-2021, Guvernul Republicii Mol-
dova a alocat resurse interne din bugetele instituțiilor responsabile pentru implementare 
și sunt reflectate în bugetul aprobat11. Astfel, în bugetul aprobat pentru realizarea Planului 
de acțiuni pentru anii 2018-2021 au fost prevăzute cheltuieli în suma de 3790,0 mii lei, din 
care 48,5% din bugetul de stat și 51,5% din sursele ale partenerilor sociali. 

În 2018, Guvernul a alocat mijloacele financiare, în suma de cca 500.0 mii USD de la 
bugetul de stat, pentru implementarea Programului Generații și Gen, având drept scop 
elaborarea unui nou cadru de politici relevant în abordarea provocărilor demografice, 
inclusiv în domeniul îmbătrânirii. Rezultatele studiului Generații și Gen12 ca parte a Progra-
mului, au constituit surse fiabile de date pentru elaborarea indicatorilor compoziți nece-
sari în estimarea Indicelui Îmbătrânirii Active (Active Age Index) pentru anul 2020.

Metodologia utilizată în domeniu a fost inclusă în ghidul practic, în baza căruia s-a oferit 
sprijin metodologic reprezentanților ministerelor și APL-urilor pentru a integra perspecti-
va îmbătrânirii în politici în cadrul a 7 seminare13. 

În anii 2018-2019 cu suportul Fondului ONU pentru Populație și UNDESA au fost organi-
zate 2 seminare pentru persoanele responsabile desemnate din cadrul MMPS, MF, MEC 
și MEI14. 

Perspectiva îmbătrânirii a fost integrată în Planul național de acțiuni pentru implementa-
rea Strategiei naționale privind ocuparea forței de muncă, 2017-2021; în Planul de acțiuni 
privind implementarea Strategiei naționale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020; 
Proiectul Legii pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova-2030”15; în 
Hotărârea Guvernului nr.381/2019 cu privire la aprobarea Programului național în domeni-
ile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și Planului de acțiuni privind implementarea 
acestuia, care include direcția strategică Migrația, diaspora și schimbările sociodemogra-
fice, inclusiv cercetări în domeniul îmbătrânirii16.

Problema îmbătrânirii  a fost inclusă în Programul național strategic în  domeniul  
securității demografice a Republicii Moldova (2011–2025), care include compartimen-
tul V.4.1.Prognoza demografică (îmbătrânirea populației)17. Aspectele sectoriale sunt 
reflectate în alte compartimente, inclusiv piața muncii, politici educaționale, sociale 
etc. Programul include un punct special «e) adaptarea la noua structură demografică și 
promovarea problemelor îmbătrânirii populației» (art.258)18.  

11 Anexa 3 la Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici.
12  Republica Moldova-Studiul Generații și Gen (2020). Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Biroul 

Național de Statistică (elaborarea eșantionului), UNFPA, NIDI-GGP (partener și distribuitor de date)
13 https://msmps.gov.md/ro/content/consolidarea-capacitatilor-functionarilor-publici-privind-integrarea-imbatranirii-elaborarea
14 http://demografie.md/index.php?pag=news&tip=noutate&opa=view&id=673&start=&l=
15 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf
16 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124073&lang=ro#
17 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr40_12_0.pdf
18 http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=340745&lang=
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Cu suportul partenerilor de dezvoltare a fost elaborat Programul Național pentru Dezvol-
tarea Antreprenoriatului Social în Republica Moldova, care înglobează un Plan de acțiuni 
pentru dezvoltarea antreprenorialului social în anii 2021-2025. Aplicarea acestor acte nor-
mative  va asigura condițiile ca persoanele în vârstă să-și poată realiza potențialul în 
termeni de bunăstare fizică, mentală și socială de-a lungul întregii vieții, participând și 
contribuind la societate în conformitate cu capacitățile și nevoile lor19. 

MECC a inclus „Educația pentru Drepturile Omului” (2015) în lista cursurilor opționale. 
Acesta cuprinde subiecte referitoare la „Discriminarea bazată pe vârstă”, „Conceptul de 
solidaritate între generații”, „Drepturile tinerilor în contextul solidarității” între generații ”. 
În cadrul cursului opțional „Etica vieții de familie” sunt incluse subiecte ce țin de  relația 
dintre părinți și copii, bunici și nepoți.

1.2. Realizarea programului-pilot de integrare a perspectivei îmbătrânirii  
la nivel local

Printre subacțiunile setate pentru anul 2018-2021 se înscriu: 

• Selectarea a 5 autorități ale administrației publice locale partenere;

• Desemnarea responsabililor pentru integrarea perspectivei vârstnicilor;

• Program de instruire și oferire a suportului metodologic.

 Ca urmare, în 5 companii au fost testate proceduri adaptate vârstei;  a fost acordat suport 
ANOFM în testarea Programului de garantare a competențelor în 5 agenții teritoriale;  
80 de APL au fost implicate în programe ce țin de îmbătrânire activă;  a fost oferit sprijin 
metodologic persoanelor responsabile din ministere pentru a integra perspectiva îmbă-
trânirii în politici;  516 voluntari în vârstă au fost identificați, formați și implicați în activități 
de voluntariat și dialog intergenerațional.

MSMPS a lansat un program de granturi pentru APL și ONG-uri, privind promovarea prin-
cipiului îmbătrânirii active la nivel local. Astfel, din 78 de ONG-uri participante la concurs, 
mici granturi au fost acordate pentru 26 organizații implicate în promovarea îmbătrânirii 
active. Programul de granturi mici a fost axat pe integrarea îmbătrânirii în politici, dezvol-
tarea serviciilor pentru vârstnici, participarea vârstnicilor și promovarea voluntariatului și 
activismului civic. Bugetul total al Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii 
pentru anii 2018-2021 a constituit 1 milion MDL.

HelpAge International Moldova  în comun cu alți parteneri, prin campania „Vârsta Cere 
Acțiuni” a susținut persoanele în vârstă în procesul de monitorizare a implementării poli-
ticilor naționale și revendicare a drepturilor acestora. În parteneriat cu MSMPS, anual, se 
desfășoară  trei evenimente  cheie: 7 aprilie - Ziua Mondială a Sănătății; 15 iunie - Ziua 
mondială de conștientizare a abuzului față de vârstnici și 1 octombrie - Ziua internațională 
a persoanelor în vârstă. Sunt desfășurate activități speciale care prezintă o platformă 
pentru persoanele în vârstă, societatea civilă, mass-media și alți actori sociali pentru a 
aborda problemele legate de îmbătrânire, a analiza progresul integrării îmbătrânirii în po-
litici și a identifica direcțiile viitoare de activitate.  

19 https://mei.gov.md/ro/content/antreprenoriat-social
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În total, pentru realizarea acțiunilor preconizate, pe parcursul anilor 2018-2019 a fost acor-
dat un suport financiar în sumă de 56 970 mii USD din partea UNDESA.

Realizări în 2019-2020: MSMPS a organizat Concursul de selectare a APL-urilor care au 
dorit să beneficieze de suportul Ministerului și partenerilor de dezvoltare – UNFPA și 
Departamentului ONU pentru Afaceri Economice și Sociale, în integrarea perspectivei 
îmbătrânirii în strategiile de dezvoltare locală, consultarea vârstnicilor și instruirea mobili-
zatorilor comunitari pentru vârstnici20

Opt APL au beneficiat de suport în integrarea perspectivei îmbătrânirii demografice în 
documentele de dezvoltare locală (primăriile Calfa, Anenii Noi, primăria Siret, Strășeni, 
Consiliul raional Şoldănești, consiliul raional Edineț, primăria Horești, r-l Fălești, com. Oco-
lina, r-l Soroca, Mihăileni, r-l Rîșcani, Teliţa, r-l Anenii Noi)21. 

Periodic, MSMPS, Președinția și Parlamentul organizează conferințe, mese rotunde, ate-
liere în care sunt abordate diferite teme legate de îmbătrânire. La nivel local, MSMPS, în 
colaborare cu UNDESA și UNFPA, a organizat ateliere de instruire a funcționarilor publici 
și a persoanelor în vârstă cum să răspundă provocărilor îmbătrânirii22. 

În anul 2019, cu implicarea voluntarilor în vârstă, a rețelelor de voluntari la nivel local și 
suportul HelpAge International Moldova, 13 ONG-uri locale au desfășurat unele activități 
la nivel local și național. Guvernul a fost un partener cheie în acest eveniment.  Totodată, 
cu participarea MSMPS, în cadrul campaniei din 7 aprilie la nivel național, a fost lansat 
raportul Global AgeWatch Insights prezentat de HelpAge International ca o analiză gene-
rală a progreselor în realizarea dreptului la sănătate al persoanelor în vârstă. –Mai multe 
instituții de stat au participat la activități ce țin de sensibilizarea opiniei publice cu privire 
la vârstă și discriminarea persoanelor în vârstă, cu implicarea Consiliului pentru preveni-
rea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității (155 persoane în total, 5 comunități 
din raionul Orhei23), și cu participarea Inspectoratului de Poliție în evenimentul orașului 
Şoldănești (70 persoane în total, 5 comunități din raioanele Şoldănești și Rezina24). Pentru 
o acoperire publică mai largă, o serie din 3 spoturi TV produse de HelpAge International 
Moldova au fost difuzate pe canalele TV regionale și naționale în perioada 2018-2019, 
pentru a informa persoanele în vârstă și membrii familiei lor despre cum să recunoască 
abuzurile și violența domestică, unde să se adreseze pentru sprijin și cum să fii mai bine 
informat și protejat. 

La nivel regional și local se constată, dezvoltarea și implicarea mai largă a grupurilor co-
munitare de seniori și a ONG-lor din domeniu în promovarea vieții active la vârsta înainta-
tă, inclusiv promovarea imaginii pozitive a vârstnicilor prin diverse evenimente culturale, 
expoziții, concursuri ș.a. (de exemplu Bunica & Bunelul Fest, 4 ediții25) Menționăm aici și 
consolidarea grupurilor comunitare de seniori în Rețeaua Națională a Seniorilor Activi din 
Moldova26. 
20  http://demografie.md/index.php?pag=news&opa=view&id=674&tip=noutate&start=100&l=ro
21  http://demografie.md/index.php?pag=news&tip=noutate&opa=view&id=677&start=&l=ro
22 http://demografie.md/index.php?pag=news&opa=view&id=683&tip=noutate&start=10&l= http://demografie.md/index.php

?pag=news&opa=view&id=678&tip=noutate&start=20&l=
 http://www.cr-falesti.md/index.php/articole-postari/17-daspfc/2613-atelier-de-instruire-a-functionarilor-publici-si-persoa-

nelor-in-etate
23 https: //bit.ly/30nquPC
24 https://bit.ly/2S2LnN7
25 https://www.facebook.com/BunicaBunelulFest/
26 https://www.facebook.com/senioriactivi.md 
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La 1 octombrie 2021 a fost lansat evenimentul „Călătoria către egalitatea de vârstă” și  
creșterea gradului de conștientizare privind barierele, cu care se confruntă persoanele în 
vârstă în fața egalității și experiențele lor de ageism și discriminare. 

1.3. Ajustarea cadrului normativ cu privire la introducerea în toate 
politicile sectoriale, inclusiv în cadrul bugetar pe termen mediu, a 
perspectivei îmbătrânirii

Realizat în 2018-2019 prin desfășurarea 3 acțiuni:

• Revizuirea cadrului legal aferent luării deciziilor (Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 
2006 privind administrația publică locală.

• Organizarea dezbaterilor publice cu părțile interesate relevante.

• Promovarea și adoptarea amendamentelor.

În cadrul multiplelor acțiuni organizate de MSMPS în comun cu reprezentanții APL a fost 
invocată problema introducerii în politicile sectoriale, inclusiv în cadrul bugetar pe termen 
mediu, a perspectivei îmbătrânirii.  

În procesul de elaborare a politicilor autoritățile publice au consultat Platforma pentru 
îmbătrânirea activă . Platforma  reunește în prezent 18 organizații obștești implicate la 
nivel național în apărarea intereselor persoanelor în etate, Congresul autorităților locale 
din Moldova, UNFPA, Confederația Sindicatelor și Angajatorilor și alți parteneri. În același 
timp, consultările publice sunt organizate când este elaborat orice act normativ. Bunele 
practici de implicare a persoanelor în vârstă în procesul de luare a deciziilor la nivel local 
constă în activitatea Cluburilor pentru vârstnici; dialog constructiv între organizația feme-
ilor în vârstă și APL-uri etc.

Pentru factorii de decizie, unul din obiectivele importante prezintă asigurarea îmbătrânirii 
sănătoase și vieții independente a vârstnicilor. În acest context, în perioada 7-8 decem-
brie 2020 MSMPS a lansat consultările publice asupra proiectului Strategiei Naționale 
de Sănătate 203027, ce are drept scop dezvoltarea pe termen lung a sistemului de sănă-
tate, în conformitate cu ODD 2030. HelpAge International Moldova și Platforma pentru 
Îmbătrânire Activă au analizat proiectul Strategiei prin prisma specificului necesităților 
persoanelor vârstnice, au identificat domeniile ce pot fi îmbunătățite în conformitate cu 
politicile internaționale, au formulat unele recomandări ținând cont de rezultatele evaluării 
Strategiei precedente și în corelare cu politicile internaționale promovate de OMS și poli-
ticile ONU pentru Europa. Această activitate s-a realizat în cadrul proiectului „Integrarea 
îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova”, implementat cu suportul 
Fundației Est-Europene, în parteneriat cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din re-
sursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia28.

27 https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/strategia-nationala-de-sanatate-2030-lansata-pentru-consultari-docu-https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/strategia-nationala-de-sanatate-2030-lansata-pentru-consultari-docu-
mentul-prezinta-viziunile-strategice-de-dezvoltare-a-sistemului-de-sanatate-din-republica-moldova-pentru-urmatorii-
10-ani/

28 https://eef.md/media/files/files/nota_analitica-proiectul_sns_2030_3536841.pdf
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Probleme identificate în baza studiului ”de jos în sus”
În pofida unor acțiuni complexe de ajustare a cadrului legislativ național și integrarea as-
pectului îmbătrânirii în diferite documente de politici, inclusiv la nivel sectorial, problema 
implementării rămâne un punct slab atât din cauza lipsei de resurse financiare, cât și din 
cauza mecanismului slab de coordonare intersectorială a activităților, precum și între APC 
și APL.

Gradul scăzut de implicare al APL-urilor în realizarea documentelor de politici ce țin de îm-
bătrânirea activă, prioritizarea scăzută a problemei la nivel local, dependența de factorul 
politic, disponibilitatea surselor financiare. Implicarea APL-urilor se constată mai intensă 
atunci, când se realizează unele granturi la nivel local implementate de ONG-uri.

A fost recunoscută necesitatea unui Consiliu Național al Persoanelor în Etate de către 
organizațiile neguvernamentale și de către Guvern, fiind organizate în acest sens de către 
MSMPS consultări publice organizată în 201929. Un concept al Consiliului a fost elaborat 
de HelpAge International Moldova și consultat cu MSMPS, după care crearea acestuia 
este susținută de Ambasadă Austriei la Chișinău (proiect realizat de către HelpAge In-
ternational Moldova în mai 2020 – iulie 2021). Au fost identificați membrii Consiliului și 
au avut loc primele două ședințe. Totodată, pentru etapa următoare este necesar regle-
mentarea prin decizie de Guvern a activității unui Consiliu guvernamental, care ar avea 
atribuții stricte în domeniul protecției drepturilor persoanelor în etate. 

29 http://www.demografie.md/index.php?pag=news&opa=view&id=692&tip=noutate&start=70&l
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OBIECTIVUL 2. 

Asigurarea integrării și participării depline  
a persoanelor în etate în societate

Rezultat scontat: creșterea gradului de participare a vârstnicilor la procesul de luare a 
deciziilor de la 7,8% în 2015 până la 15% în anul 2021.  

Indicatori de progres: Participarea populației în vârsta de 55 ani și peste la activități de 
integrare în viața socială a crescut în ultimii ani. Potrivit Indicelui de Îmbătrânire Activă 
2020, la domeniul participare socială - scorul obținut este de 13.0 puncte, pe când în anul 
2016 – 10.4 puncte (Anexa: Indicatorii Îmbătrânirii Active). Persoanele în vârstă se implică 
cu preponderență în formele individuale de participare, în familie și în mediul social apro-
piat și cunoscut. În baza studiului GGS30 se constată că, cel puțin o dată în lună, 22.1% 
participă în activități de îngrijire a nepoților și 15.5% se implică la îngrijirea adulților în vâr-
stă (de 75 ani și peste). În general, femeile în vârstă sunt mult mai implicate în activități de 
îngrijire comparativ cu bărbații. 

30 Studiul Generații și Gen (2020). Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Biroul Național de Statistică 
(elaborarea eșantionului), UNFPA, NIDI-GGP (partener și distribuitor de date)

FOTO: UNFPA/NataliaGîrbu2021
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Din datele disponibile și actuale se atestă că, circa 11% din populația de 55 ani și peste se 
implică ocazional în activități de participare politică, în creștere semnificativă comparativ 
cu anul 2016 când se înregistrau circa 2%31. Indicatorul se referă la participarea persoane-
lor în vârstă la diverse întruniri a partidelor politice sau grup de acțiune politică, precum și 
completarea diferitor petiții, inclusiv online. Participarea la activități politice este mai des 
întâlnită în rândul (circa 16%), comparativ cu femeile (7%). 

Potrivit datelor autorităților publice se constată că ponderea persoanelor pensionate 
după limita de vârstă în totalul funcționarilor publici a constituit 10,5% în 2019 și diferă 
mult pe niveluri de administrare: în APC - 5,2%, în timp ce în APL 18,1% (nivelul II) și 19,7% 
(nivelul I). Se observă o creștere semnificativă în raport cu anul 2018 (APC- 2,6%, APL 
nivelul I – 13,7% și în APL nivelul II – 14,5%)32. 

Strategia de dezvoltare a societății civile 2018-2020 și Planul de acțiuni pentru imple-
mentarea acesteia33 a avut drept scop crearea unui cadru normativ eficient pentru dez-
voltarea societății civile în Republica Moldova, stimularea coeziunii sociale și valorificarea 
potențialului uman în baza principiilor de cooperare dintre autoritățile publice și societa-
tea civilă34.  

Prin Planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii active (2018-2021)35 
se accentuează promovarea măsurilor de extindere a participării persoanelor vârstnice în 
viața socială și economică. 

Realizarea Obiectivului 2, au fost integrate în 5 acțiuni.  

2.1. Consolidarea capacităților instituționale ale Platformei pentru 
Îmbătrânire Activă, în special în domeniile advocacy și analiză a politicilor 
publice

Indicatori de progres:  comentarii relevante furnizate anual de către Platforma pentru Îm-
bătrânire Activă în procesul de elaborare a cel puțin 10 politici publice adoptate de către 
autoritățile publice centrale.

Realizat 2018-2019 prin desfășurarea 3 sub-acțiuni:

2.1.1.  Realizarea a minimum 3 module de instruire în domeniul analizei de politici publice 
pentru membrii Platformei pentru Îmbătrânire Activă;

2.1.2. Instituirea funcției de analist de politici publice în cadrul Platformei pentru Îmbătrâ-
nire Activă;

2.1.3. Elaborarea anuală a planului de consultare reciprocă a politicilor dintre Guvern și 
Platforma pentru Îmbătrânire Activă.

Pe parcursul anului 2019, în cadrul Platformei pentru Îmbătrânire Activă și-au desfășurat 
activitatea 3 grupe de lucru, care au monitorizat 3 politici relevante îmbătrânirii, după cum 
urmează:
31 Calculat în baza Barometrelor de Opinie Publică pentru anii 2016 și respective 2019. IPP.
32  Raport cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Chișinău 2020. https://cancelaria.gov.md/sites/default/

files/document/attachments/raport-l158-2019.pdf 
33  Monitorul Oficial al RM, nr.157-166, 2018, art.298:  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105436&lang=ro
34 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/raport_upr_2021_dupa_consultari.pdf;
 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_integral_sdsc_2018-2020.pdf 
35 Monitorul Oficial al RM, 2018, nr.1-6, art.01, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102497&lang=ro
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• Planul național de acțiuni pentru implementarea Strategiei Naționale privind Ocuparea 
Forței de Muncă pentru anii 2017-2021;

• Programul național privind alimentația și nutriția pentru anii 2016-2020; 

• Programul Național privind promovarea sănătății pentru anii 2016-2020.

Politicile publice au fost selectate prin prisma interesului membrilor Platformei pentru 
asigurarea realizării drepturilor vârstnicilor în domeniul sănătății, asigurarea unui venit 
decent pentru vârstnici, consolidarea sistemului de pensii echitabil și realizarea dreptului 
la muncă. În acest context, au fost organizate 2 instruiri, la care au participat circa 20 
reprezentanți ai organizațiilor-membre, pentru consolidarea capacităților membrilor Plat-
formei în analiza documentelor de politici.

HelpAge International Moldova a prezentat principalele constatări și recomandări ale ce-
lor 3 rapoarte de monitorizare în cadrul a 2 evenimente de advocacy. Totodată au fost 
analizate 7 proiecte de acte normative. 

Potrivit informației HelpAge International Moldova,  pe parcursul anilor 2018-2019 au fost 
desfășurate 5 instruiri pentru consolidarea capacităților membrilor Platformei pentru Îm-
bătrânire Activă în următoarele domenii: 

• instruire privind monitorizarea politicilor publice (21-22 mai 2018), 

• instruire privind bugetarea sensibilă la gen (18-20 iunie 2018), 

• instruire privind modificările recente în sistemul de asistență socială (22-23 august 
2018), 

• atelier de lucru privind monitorizarea politicilor publice (22-23 aprilie 2019), 

• promovarea bunei guvernări și asigurarea participării grupurilor defavorizate la proce-
sul de luare a deciziilor (10-11 octombrie 2019).

Instruirile au fost desfășurate în cadrul proiectului „Integrarea îmbătrânirii active în poli-
ticile publice în Republica Moldova”, implementat de HelpAge International Moldova și 
Platforma pentru Îmbătrânire Activă, cu suportul Fundației Est-Europene în parteneriat 
cu Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”, din resursele acordate de Agenția Elvețiană 
pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

În perioada raportată nu au fost inițiate acțiuni pentru elaborarea unui plan de consulta-
re reciprocă a politicilor dintre Guvern și Platforma pentru Îmbătrânire Activă (acțiunea 
2.2.1.3). Cu toate acestea, MSMPS și HelpAge International Moldova colaborează prin 
desfășurarea unor consultări reciproce a inițiativelor de modificare a legislației și propu-
neri de politici publice. 

De la începutul anului 2018 și până în martie 2020, HelpAge International Moldova, din 
numele organizațiilor membre ale Platformei pentru îmbătrânire activă, a expediat cir-
ca 22 documente de poziție cu privire la proiectele propuse spre consultare de către 
autoritățile publice centrale, spre exemplu: proiectul de lege pentru modificarea Le-
gii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018 (Lege nr.280 din 
15.12.2017 fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2018, Monitorul 
Oficial al RM, nr.464-470, 2017, art.80436); proiectul hotărârii cu privire la aprobarea Pla-

36 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105731&lang=ro
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nului național de acțiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2018-202237, aprobat 
ulterior ă prin Hotărârea Parlamentului nr.89 din 24.05.201838;inițierea consultărilor pro-
iectului HG pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare a Antreprenorialului 
Social 2021-2025 înregistrat cu numărul unic 982/MEI/202039.

2.2. Realizarea inițiativei de consultare a vârstnicilor la nivel local

Indicatori de progres: Fiecare a zecea Autoritate Publică Locală de nivelurile I și II con-
sultă vârstnicii.

Realizat 2018-2021 prin desfășurarea 4 acțiuni:

• Selectarea a 10 autorități ale APL de nivelurile I și II pentru a testa măsuri speciale de 
consultare a vârstnicilor.

• Suport metodologic acordat autorităților APL  în consultarea vârstnicilor.

• Documentarea rezultatelor și identificarea practicilor pozitive. Instituționalizarea prac-
ticilor pozitive prin modificarea legislației.

În scopul dezvoltării mecanismelor de stimulare a participării populației la procesul decizi-
onal, autoritățile administrației publice la nivel central și local au lansat și au implementat 
mai multe acțiuni. În scopul incluziunii sociale a persoanelor în etate, MSMPS a dezvoltat 
consultarea vârstnicilor la nivel local și a mobilizatorilor comunitari. A fost creată rețeaua 
mobilizatorilor comunitari, care are drept obiectiv oferirea suportului vârstnicilor, au fost 
susținute inițiativele de voluntariat și create grupe de susținere reciprocă a vârstnicilor. 
În conformitate cu prevederile Conceptului de consultare a persoanelor în vârstă la ni-
vel local privind integrarea îmbătrâniri în strategiile de dezvoltare, în anul 2018 au fost 
organizate 5 sesiuni de instruire pentru APL în mun.Chișinău, raioanele Fălești, Edineț și 
Şoldănești, la care au participat cca 100 de persoane40.

Au fost documentate 30 de practici bune ale APL de implicare activă și consultare a 
vârstnicilor, numărul total de participanți - 160, inclusiv 116 femei și 44 de bărbați.  Rezultat 
scontat - au fost consolidate capacitățile a 160 de reprezentanți ai APL privind consultarea 
persoanelor în vârstă.

În cadrul proiectului „Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldo-
va”, pe parcursul anilor 2018-2019, HelpAge International Moldova a selectat 5 organizații 
membre ale Platformei ÎA  (AO Prudens din s.Răspopeni, r.Şoldănești, AO LRG Viitorul din 
or.Şoldănești, AO Clubul de femei ”Comunitate” din s. Carabetovca, r. Basarabeasca, AO 
Oamenii pentru Oameni din or.Edineț, AO Pro Democrație din s.Satul Nou, r.Cimișlia), care 
au colaborat cu APL-urile și alți actori comunitari pentru asigurarea implicării persoanelor 
vârstnice din comunitate în procesul decizional local. În acest scop, au fost desfășurate 
activități comunitare cu aplicarea instrumentului de dezbateri publice în consultare a 
vârstnicilor cu privire la problemele cu care se confruntă în localitate (spre exemplu, ac-
cesul și calitatea serviciilor de transport, calitatea serviciilor medicale și programarea la 
medic de familie, medic specialist și internare, accesul la serviciile de aprovizionare cu 
37 (http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/LegislativId/3988/language/ro-RO/Default.

aspx)
38 Monitorul Oficial al RM, nr.295-308, 2018, art.457, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110031&lang=ro)
39 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/982-mei.pdf
40 http://www.demografie.md/index.php?pag=news&opa=view&id=688&tip=noutate&start=110&l=    
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apă potabilă și de canalizare ș.a.). La evenimentele organizate au participat circa 180 din-
tre membrii activi  din comunitățile sus-menționate, factori de decizie la nivel local și alți 
actor relevanți.

2.3. Crearea și extinderea (în baza experienței HelpAge International 
Moldova) a organizațiilor de suport reciproc al vârstnicilor la nivel local

Indicatori de progres: Fiecare a zecea comunitate din Republica Moldova are o organizație 
activă de susținere reciprocă a vârstnicilor. 

Realizat 2018-2019 prin desfășurarea 4 acțiuni:

• Desemnarea responsabilului pentru mobilizarea comunității în cadrul autorităților APL.

• Elaborarea și implementarea unui program național de instruire a mobilizatorilor comu-
nitari.

• Acordarea de suport metodologic pentru crearea grupelor de autoajutor al vârstnicilor.

• Crearea rețelei naționale a organizațiilor de ajutor reciproc al vârstnicilor.

Realizată parțial. A fost elaborat Conceptul programului național pentru mobilizatorii co-
munitari, care a fost consultat cu HelpAge International Moldova și cu organizațiile ne-
guvernamentale ale Platformei pentru Îmbătrânirea Activă. Comentariile au fost luate în 
considerare în procesul de finalizare. Responsabilii pentru mobilizarea comunității au fost 
desemnați din cadrul a 85 APL. 

Suportul metodologic pentru mobilizatorii comunitari a fost oferit în procesul de creare 
a grupurilor de autoajutorare pentru persoanele în etate și în cadrul unei instruiri pentru 
implementarea programului de mobilizare comunitară, în cadrul căreia au fost prezentate 
modele pozitive internaționale și naționale privind mobilizarea comunității.

În anul 2018 a fost creată rețeaua mobilizatorilor comunitari pentru vârstnici și organizate 
instruiri în cadrul cărora au fost discutate modele pozitive internaționale și naționale pri-
vind mobilizarea comunității, a avut loc un schimb de experiență privind activitățile organi-
zate, colaborarea cu APL. Pe parcursul anului 2018, în incinta MSMPS au fost desfășurate 
2 întruniri ale mobilizatorilor comunitari. Pe parcursul anului 2019  MSMPS cu suportul 
UNDESA și UNFPA în comun cu Asociaţia Obștească “Gender-Centru” a desfășurat 5 
ateliere de instruire cu scopul extinderii rețelei mobilizatorilor comunitari pentru vârstnicii 
din Republica Moldova (3 ateliere organizate în mun.Chișinău și 2 ateliere la mun.Bălți).41

În anul 2020, prin intermediul rețelei de organizații și grupuri de suport comunitar HelpAge 
International Moldova acordă suport metodologic și asistență tehnică pentru menținerea 
și asigurarea continuității activităților desfășurate, inclusiv în afara proiectelor (acțiunea 
2.3.3) în peste 30 de localități din RM (acțiunea 2.3.4).

41 https://sputnik.md/radio_podcasturi/20191216/28557636/Ce-le-ofera-Moldova-batranilor-nostri-Programul-pregatit-de-
autoritati.html   Raport de progres pe marginea implementării Planului de acțiuni al Strategiei de dezvoltare a societății 
civile 2018-2020, Chișinău, 2020.

 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_integral_sdsc_2018-2020.pdf;
 https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/atelierul-de-instruire-pentru-mobilizatorii-comunitari-ai-varstnicilor/
 http://demografie.md/?pag=news&opa=view&id=709&tip=noutate&start=0&l=
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2.4. Implicarea vârstnicilor în activități de voluntariat și dialog 
intergenerațional

Indicatori de progres:  2500 de vârstnici implicați în voluntariat și dialog intergenerațional. 
Dezvoltarea Rețelei Naționale a Seniorilor Activi din Moldova (RNSAM).

În pofida, diversității activităților promovate și a creșterii implicării și participării persoa-
nelor în vârstă la activitățile voluntare din comunitate, potrivit rezultatelor studiului GGS 
(2020)42, se constată că voluntariatul ca metodă de integrare nu este foarte răspândit în 
rândul populației de 55 ani și peste. Fără discrepanțe de gen evidente, doar 3% susțin 
că cel puțin o dată pe lună participă la activități organizate în comunitate (de către servi-
ciile sociale și comunitare; diverse asociații educaționale și culturale; organizații caritabi-
le ș.a.). O subestimare a indicatorului poate fi determinată de percepția eronată privind 
activitățile de voluntariat, ori deseori participarea la acestea nu este conștientizată ca 
fiind voluntariat.

Realizat 2018-2019 prin desfășurarea 3 acțiuni:

• Elaborarea conceptului programului de voluntariat

• Identificarea organizațiilor partenere

• Identificarea voluntarilor vârstnici

Realizată parțial. A fost elaborat conceptul Programului de voluntariat, care a fost consul-
tat cu CALM. Au fost selectați vârstnicii activi, în colaborare cu APL și cu ONG-urile, care 
au fost instruiți în cadrul a 4 training-uri (câte o zi) în conformitate cu Programul de volunta-
riat. În cadrul training-urilor au fost prezentate modele pozitive internaționale și naționale 
privind organizarea activităților de voluntari. În total au fost instruiți 111 participanți (18 
bărbați și 93 femei).

Conform informației MECC până la sfârșitul anului 2018, în Republica Moldova au fost  în-
registrate 111 instituții gazdă a activității de voluntariat cu statut activ, care implică inclusiv 
vârstnici. Totodată, în Hotărârea Guvernului nr.1/2020 pentru modificarea anexei nr.2 a 
Hotărârii Guvernului nr.1006/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvol-
tare a sectorului de tineret 2020 și a Planului de acțiuni privind implementarea acesteia, a 
fost inclusă acțiunea Promovarea voluntariatului și a dialogului intergenerațional.

În anul 2019, au fost organizate o serie de  activități care au promovat dialogul 
intergenerațional de către organizațiile câștigătoare de Granturi mici în domeniul îmbă-
trânirii active. Astfel, Fundaţia Youth Development for Innovation a avut ca obiectiv în 
cadrul proiectului desfășurat în perioada iulie – decembrie 2019 implicarea a cel puţin o 
sută de persoane în etate (regiunile: Hîncești, Telenești, Chișinău, Căușeni) în activităţi de 
voluntariat organizate de 5 ONG de tineret43.

La fel, AO Speranţa Mihăileni a realizat un șir de activităţi cu implicaţia voluntarilor vârst-
nici în cadrul Centrului de zi Dumitru Musteaţă din s. Mihăileni. Astfel, în perioada iulie 
– decembrie 2019 au avut loc 6 ședinţe cu grupurile de informaţii tehnologice, cultural, 

42 Republica Moldova-Studiul Generații și Gen (2020). Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Biroul 
Național de

Statistică (elaborarea eșantionului), UNFPA, NIDI-GGP (partener și distribuitor de date)
43 https://www.facebook.com/media/set/?vanity=y4i.eu&set=a.453767685228695
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economie, mod sănătos de viaţă, voluntari, unde au fost instruite 250 persoane de vârsta 
a treia44.

AO „Adulţii” din sat. Bulboaca, Anenii Noi au realizat proiectul „De la vârstnici adunate – 
tinerilor promovate”, în cadrul căruia au fost realizate un șir de activităţi (iulie – decembrie 
2019), cum ar fi organizarea unui club de lectură seniori – juniori, organizarea unui club 
de ajutor “Juniorii susţin seniorii”. Numărul beneficiarilor direcţi unici după segmentul de 
vârstă/gen ai proiectului în total: circa 70 de vârstnici din s. Bulboaca, 47 de femei și 23 de 
bărbaţi – toţi trecuţi de 60 de ani și circa 50 de copii și adolescenţi din instituţiile preșco-
lare și gimnaziul din localitate45. 

În vederea implementării planului de acțiuni, MSMPS cu suportul tehnic și financiar a 
UNDESA și UNFPA în parteneriat cu Consiliul Național pentru Prevenirea și Eliminarea 
Discriminării, a lansat inițiativa de creare a Platformei Naționale a Voluntarilor Seniori. 
În perioada 4-16 decembrie 2019, au fost organizate evenimente publice de prezentare 
a programului de voluntariat în 5 localități din Republica Moldova (Budești, Comrat, Cri-
uleni, Bălți, Chișinău), fiind organizate instruiri pentru 426 vârstnici. Au fost prezentate 
oportunități de implicare activă a vârstnicilor în programe de voluntariat, de dezvoltare 
personală, precum și cele de parteneriate cu organizații și instituții dedicate promovă-
rii drepturilor persoanelor vârstnice46. În anul 2020, aproximativ 90 de vârstnici au fost 
implicați în acțiuni de voluntariat în cadrul activităților  implementate de către organizaţiile 
câștigătoare de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii active47. 

Fundaţia Open Gates a avut ca obiectiv promovarea îmbătrânirii active și consolidarea 
relațiilor dintre generații prin instituirea atelierelor de cusut în cadrul centrelor de plasa-
ment temporar și crearea condițiilor de comunicare și aplicare a abilităților profesionale 
pentru 10 vârstnici în dialog cu 47 de tineri (vârsta 12-17 ani) din centrele de plasament 
temporar (Bălți, Drochia, Anenii Noi, Hîncești)48. 

AO Ecologie pentru Sănătate a realizat un șir de activităţi întru asigurarea participării soci-
ale și voluntariat pentru 30 vârstnici 60+ și a 10 tineri din s.Costuleni și or.Ungheni pentru 
bunăstare și menținerea traiului independent, familiarizarea și ghidarea de către tineri a 
vârstnicilor cu noile tehnologii informaționale49.

AO „Nufărul” din or. Rezina a realizat proiectul “Activitatea prelungește viața” în cadrul că-
ruia s-a creat Centrul de Educație pentru persoanele 60+ în Biblioteca Publică Solonceni. 
Proiectul a avut ca scop și relansarea activismului civic în s. Solonceni, prin participarea a 
circa 30 de beneficiari direcți ai Centrului la activități de voluntariat50.

44 https://www.facebook.com/profile.php?id=100014135684322&sk=photos
45 https://www.facebook.com/1754607367942296/posts/ultima-activitate-din-cadrul-proiectului-de-la-varstnici-adunate-ti-

nerilor-promo/2702628046473552/
46 https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/a-fost-lansat-programul-de-voluntariat-pentru-bunicii-din-moldova/
47 http://demografie.md/index.php?pag=news&opa=view&id=744&tip=anunt&start=&l=
48 http://demografie.md/index.php?pag=news&tip=noutate&opa=view&id=768&start=&l=
 https://www.facebook.com/demografie.md/photos/165413791915471
49 http://demografie.md/index.php?pag=news&opa=view&id=757&tip=noutate&start=43&l=
 http://demografie.md/index.php?pag=news&opa=view&id=776&tip=noutate&start=30&l=
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198210881811883&id=104014804564825
50 http://demografie.md/?pag=news&tip=noutate&opa=view&id=762&l=
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În cadrul proiectului “C.O.V.O.R. (Creație, Ornamente, Vocație, Originalitate, Renaștere)” al 
Asociației Obștești “Andromeda” din s. Țareuca, 20 de persoane în etate, inclusiv 10 copii, 
au fost implicaţi în procesul de educaţie și instruire în arta ţesutului covorașelor și olăritu-
lui, dezvoltarea abilităților și deprinderilor meșteșugurilor  populare de către persoanele 
în etate și copii. Ca rezultat, a crescut gradul de ocupare, instruire și incluziune socială a 
persoanelor vârstnice51. 

Prin inițiativa Inspectoratului General de Poliție a fost lansat (din 2018) Proiectul „Bunicii 
Grijulii”, prin care se valorifică potențialul persoanelor în vârstă și se promovează volun-
tariatul acestora prin diverse activități (ca însoțitori pe trecere de pieton și  stagieri/in-
struiri la poliția rutieră). Durabilitatea proiectului este asigurată de peste 9000 de polițiști 
din întreaga țară, dar și de APL, oameni de afaceri și parteneri, peste 1500 voluntari și 
peste 300 elevi. În cadrul Galei de premiere „Jos pălăria în fața voluntarilor!”, Asociația 
Obștească „Bunicii grijulii” a fost premiată la categoria „Cea mai bună campanie care 
promovează voluntariatul și implică voluntari”52.

La 20 decembrie 2019 a fost creată Rețeaua Națională a Seniorilor Activi din Moldova 
(RNSAM)53, organizație non-statală și apolitică, bazată pe participarea benevolă și comuni-
tatea de interese a membrilor ei, persoane în vârstă, o platformă de comunicare și schimb 
de experiență privind îmbătrânirea activă și sănătoasă în rândul vârstnicilor. Fondatori ai 
RNSAM sunt 12 grupuri comunitare de seniori din regiunea de nord și centru a țării din ra-
ionele: Edineț, Rîșcani, Drochia, Fălești, Ungheni și Glodeni, dezvoltate, începând cu anul 
2017, cu sprijinul financiar al diferitor donatori54, În 2021, Asociația Obștească ,,CASMED” 
a lansat Proiectul  ,,Consolidarea Rețelei Naționale a Seniorilor Activi din Moldova”55 cu 
sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Cooperării Austri-
ece pentru Dezvoltare. În prezent, RNSAM întrunește 13 grupuri comunitare de seniori.

În contextul pandemiei de COVID-19, în perioada martie-decembrie 2020, HelpAge In-
ternational Moldova, prin intermediul rețelei de organizații și grupuri de inițiativă locală, a 
susținut circa 1555 persoane vârstnice aflate în situație de risc, dintre care aproape 75% 
au fost femeile vârstnice.  La nivel local, au fost implicate 13 organizații partenere, care 
au realizat distribuirea suportului material oferit persoanelor vârstnice (pachete igienice, 
pachete alimentare, dar și produse de protecție, precum măști, mănuși și dezinfectante) și 
au monitorizat situația persoanelor vârstnice. Dintre cei circa 1555 vârstnici, 255 persoane 
au beneficiat de îngrijiri la domiciliu, 1450 persoane au primit prânzuri calde sau pachete 
alimentare, 875  persoane vârstnice au primit pachete igienice. Peste 19 158 de persoane 
vârstnice au fost informate sistematic și corespunzător, pentru a preveni dezinformarea 
acestora, privind riscurile pentru sănătate și măsurile de protecție împotriva COVID-1956. 

Acțiunile au fost realizate în cadrul a două proiecte implementate de către HelpAge In-
ternational Moldova: Proiectul „Regândește-ți vârsta! Conectarea socială și digitală a ti-
nerilor și vârstnicilor din Moldova”, finanțat de UNFPA și implementat de HelpAge Inter-
51 https://cuvintul.md/22336/imbatranirea-poate-fi-activa-si-creativa/
52 https://cuvintul.md/22336/imbatranirea-poate-fi-activa-si-creativa/
53 https://sputnik.md/radio_podcasturi/20191209/28480708/Bunicii-Grijulii-in-plina-desfasurare-Cati-voluntari-participa-la-

acest-proiect.html 
54 https://www.facebook.com/senioriactivi.md 
55 Fundația Elvețiană HEKS, Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Crucea Roșie din Elveția, Uniunea Europeană, 

Ambasada Statelor Unite, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, precum și la nivel local de către APL.
56 http://casmed.md/evenimente/lansarea-proiectului-consolidarea-retelei-nationale-a-seniorilor-activi-din-moldova/ 
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national Moldova în 10 localități din Moldova în parteneriat cu Ministerul Sănătății, Muncii 
și Protecției Sociale și Proiectul ”Realizarea drepturilor omului pentru persoanele în etate 
din Moldova, prin promovarea drepturilor femeilor în vârstă”, implementat de HelpAge 
International Moldova și finanțat de Guvernul Federal Germania (BMZ)57. 

2.5. Realizarea anuală a programului de granturi pentru mobilizarea 
vârstnicilor

Indicatori de progres: Anual, minimum 10 organizații ale vârstnicilor beneficiază de gran-
turi

Realizat 2018-2019 prin desfășurarea 3 acțiuni:

• Elaborarea conceptului programului, dezbaterea și adoptarea acestuia;

• Realizarea programului de granturi;

• Evaluarea programului de granturi.

Realizată parțial. Programul de granturi mici în domeniul îmbătrânirii active a fost axat pe 
participarea vârstnicilor și promovarea voluntariatului și activismului civic, 

dezvoltarea serviciilor pentru vârstnici, crearea oportunităților economice pentru vârst-
nici și susținerea antreprenoriatului în rândul vârstnicilor. Astfel, în anul 2018 au beneficiat 
de suport 3 organizații nonguvernamentale. Suma totală a fost 100 mii lei58.

În anul 2019, au fost desemnaţi în calitate de câștigători 6 din 15 ONG-uri, care implemen-
tează proiecte și iniţiative cu impact asupra promovării politicii din domeniul îmbătrânirii 
active, atât la nivel naţional, cât și regional. Suma oferită a fost de 200.000 mii lei din 
bugetul de stat59. 

În anul 2020 s-a oferit, în bază de concurs, suport logistic și financiar pentru 6 ONG-uri 
din 23, care implementează proiecte și iniţiative cu impact asupra promovării politicilor 
din domeniul îmbătrânirii active. Suma oferită a fost de 300.000 mii lei din bugetul de 
stat60.

Prin intermediul programului de granturi pentru mobilizarea vârstnicilor, pe parcursul ani-
lor 2018-2020, în total au fost create 12 cluburi ale  persoanelor vârstnice, organizate 
instruiri de utilizare de către vârstnici a tehnologiilor informaționale moderne și activități 
de informare privind drepturile vârstnicilor, create ateliere de meșteșugărit, organizate 
seminare privind oportunitățile de angajare și auto-angajare a persoanelor vârstnice. De 
asemenea, au fost organizate activități de voluntariat și activități de promovare a modului 
sănătos de viață în rândul vârstnicilor. 

Bugetul total al Programului de Granturi mici în domeniul îmbătrânirii pentru anii 2018-
2021 a constituit 1 milion MDL.

57 https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/500-de-femei-si-barbati-in-etate-au-primit-sprijin-emotional-si-produse-
de-prima-necesitate-pe-parcursul-a-patru-luni/

58 https://msmps.gov.md/comunicare/buletin-informativ/varstnicii-din-10-localitati-vor-primi-telefoane-mobile-si-vor-invata-
impreuna-cu-tinerii-sa-comunice-online/  http://www.demografie.md/index.php?pag=news&opa=view&id=773&tip=nouta
te&start=30&l=

59 https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/ministerul-sanatatii-muncii-si-protectiei-sociale-si-a-desemnat-castigato-
rii-programului-de-granturi-mici-in-domeniul-imbatranirii-active-editia-2018/

60 http://demografie.md/index.php?pag=news&opa=view&id=697&tip=noutate&start=0&l=ro
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Probleme identificate în baza studiului ”de jos în sus”

În pofida extinderii vizibile a promovării intereselor vârstnicilor prin Platforma de îmbă-
trânire activă, care unește ONG-urile active în lucru cu persoanele vârstnice, prin exami-
narea și elaborarea propunerilor de politici, aceasta nu poate asigura pe deplin dialogul 
cu Guvernul, dat fiind faptul că nu dispune de un regulament propriu și nu există un plan 
comun cu Guvernul. 

Extinderea participării vârstnicilor prin activități de voluntariat se confruntă cu multiple 
bariere, ca rezultat participarea vârstnicilor în viața socială rămâne la un nivel scăzut. În 
foarte multe localități implicarea lor depinde de APL. Se constată că mobilizarea persoa-
nelor în vârstă pentru participare și integrare în viața comunității este mai accentuată și ia 
amploare cu precădere în localitățile unde autoritățile locale se implică și se lucrează în 
parteneriat activ pe componenta asistenței sociale.

Din considerentul că activitatea HelpAge International în Republica Moldova se realizea-
ză mai mult în bază de proiecte cu finanțare externă, cu perioade relativ scurte de im-
plementare (de la 6 luni până la 4 ani) în diferite localități și în dependență de aria de 
acoperire a proiectelor, dezvoltarea unui program în sine pe voluntariat în rândul per-
soanelor în vârstă din Republica Moldova nu a fost încă posibil.  Deși cu ajutorul HelpA-
ge International Moldova au fost organizate mai multe campanii de informare și instruire 
în domeniul voluntariatului, vârstnicii sunt puțin motivați să participe în aceste activități. 
Totodată, lipsește și o statistică fiabilă sistematică privind numărul persoanelor implica-
te în activități de voluntariat, inclusiv dezagregat pe caracteristici demografice (vârstă, 
sex, medii de reședință). În baza datelor empirice disponibile ca urmare a studiului GGS61 
realizat în anul 2020, ponderea persoanelor de 55 ani și peste implicate în activități de 
voluntariat constituia circa 3%.

Se constată gradul scăzut de informare a persoanelor în vârstă referitor la programele 
de mini granturi și alte oportunități de participare socială, inclusiv la nivel local. Deseori 
activitățile pe îmbătrânire activă se concentrează pe desfășurarea concertelor, activități 
de artizanat etc. 

Se constată persistența practicilor discriminatorii față de necesitățile persoanelor în vâr-
stă, chiar și în cadrul instituțiilor publice, poștă, medici, în transport public, neglijența și 
indiferența față de cestea. Persoanele în vârstă sunt tratate deseori doar ca beneficiari, 
având o imagine de victimă sau persoană vulnerabilă, inclusiv în mass media.

Se constată cazuri de violență familială, persoanele vârstnice fiind abuzate financiar, 
psihologic, si fizic de propriii săi copii. Mulți vârstnici nu se simt în siguranță în propria 
casă, frica de hoți, furturi, în special  în cazul celor care locuiesc singuri, este un fenomen 
specific, în special în mediul rural. Se atestă, vulnerabilitatea accentuată a populației în 
vârstă ca urmare a nesiguranței mediului în care trăiesc. Studiile arată că, doar 47.6% din 
populația de 60 ani și peste se simt în siguranță pe timp de noapte în vecinătatea unde 
locuiește. Ponderea femeilor ce simt în siguranță (38.9%) este semnificativ mai mică decât 
cea a bărbaților (56.7%). 

 
61 https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/msmps-a-desemnat-castigatorii-programului-de-granturi-mici-in-dome-

niul-imbatranirii-active-editia-2020/



35

OBIECTIVUL 3. 
Promovarea dezvoltării economice durabile 
bazate pe principii echitabile ca răspuns la 
îmbătrânirea populației   

Rezultat scontat: consolidarea sustenabilității bugetare a programelor de protecție și 
asistență socială și a programelor de sănătate de la 0,9% în 2015 până la 0,6% în 2021.

Indicatori de progres: Realizarea prognozelor demografice în baza numărului populației 
cu reședință obișnuită, privind schimbările în structura pe vârstă și intensitatea procesului 
de îmbătrânire a populației în Republica Moldova până în anul 2035 și anul 2040. Utiliza-
rea prognozelor demografice în setarea obiectivelor din cadrul Strategiei de dezvoltare 
durabilă Moldova 2030. 

3.1.Estimarea și integrarea în politici a impactului situației demografice 
asupra creșterii economice

Indicatorii demografici prezentați regulat de BNS sunt utilizați în efectuarea studiilor ana-
litice privind impactul scăderii fertilității și emigrației populației tinere asupra scăderii nu-
mărului populației și aprofundării procesului de îmbătrânire demografică. 

FOTO: UNFPA/NataliaGîrbu2021
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Cercetări analitice realizate în cadrul Centrului de Cercetări Demografice pe diferite as-
pecte ce țin de îmbătrânirea populației și impactul acestui proces asupra dezvoltării so-
cioeconomice oferă un cadru explicativ important pentru monitorizarea și promovarea 
politicilor de îmbătrânire activă. (În anii 2018-2021 au fost realizate 10 studii, publicate în 
articole).

Cu suportul financiar al UNFPA a fost implementată (de către Expert-Grup) metodologia 
Conturilor Naționale de Transfer, realizate două serii de calcule pentru anii 2016 și 2018, 
ultima fiind pentru populația cu reședința obișnuită. A fost realizat și un studiu privind 
disparitățile de gen în ciclul economic de viață62.

3.2. Elaborarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”, 
ținând cont de prognozele demografice și impactul acestora asupra 
creșterii economice.

La elaborarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare 
„Moldova - 2030” de către autoritățile publice centrale și alte autorități administrative, s-a 
ținut cont de prognozele demografice, fiind inserate date statistice cu privire la populație, 
dezagregate pe mai multe componente, care reflectă situația curentă, inclusiv cu esti-
marea impactului acestora asupra diferitor domenii ale societății. Proiectul legii pentru 
aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030” a fost aprobat prin HG nr. 
377 din 10.06.2020  și înaintat la Parlament63. 

BNS a prezentat informația privind contribuția la procesul de elaborare a SND prin furni-
zarea (și apoi, la avizarea repetată a SND, actualizarea) de date statistice inclusiv cele cu 
privire la populație și migrație, dezagregate pe sexe și pe vârste, necesare pentru analiza 
complexă a situației socio-economice a vârstnicilor și alte scopuri.

Datele produse de BNS (nașteri, decese și migrație) au stat la baza elaborării de către 
Centrul de Cercetări Demografice a prognozelor demografice seriile 2015-2035 (utilizată 
pentru Strategia Moldova-2030), 2018-2040 utilizată pentru elaborarea raportului analitic 
pe țară ”Teoria Schimbării pentru Reziliența Demografică –adaptare, atenuare, ajustare”.

Probleme identificate în baza studiului ”de jos în sus”

Din cauza existenței a două serii de date oficiale (BNS) privind populația stabilă și populația 
cu reședința obișnuită, schimbarea metodologiei de realizare a CBGC, AFM este dificil de 
a realiza monitorizarea unor indicatori și a evalua schimbări în anumite domenii.

Lipsa datelor fiabile cu privire la efectivul populației cu reședința obișnuită în profil terito-
rial-administrativ. BNS preconizează publicarea datelor în toamna anului 2021.

62 GGS Moldova, 2020
63 Gagauz O. De ce femeile au venituri mai mici decât bărbaţii pe tot parcursul vieţii? : Evaluare în baza conturilor naţionale 

de transfer în Republica Moldova / Olga Gagauz ; Institutul Naţional de Cercetări Economice, Centrul Analitic Indepen-
dent “Expert-Grup”, Fondul ONU pentru Populație, UNFPA. – Chișinău, 2021. – 29 p. : fig., tab. https://moldova.unfpa.org/
sites/default/files/pub-pdf/de_ce_femeile_au_venituri_mai_mici_decat_barbatii_pe_tot_parcursul_vietii.pdf
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OBIECTIVUL 4. 

Ajustarea sistemelor de protecție socială 
ca răspuns la schimbările demografice și 
consecințele lor de ordin social și economic

Rezultat scontat: reducerea ratei sărăciei în rândul vârstnicilor prin creșterea nivelului de 
trai în gospodăriile vârstnicilor și în gospodăriile cu vârstnici de la 57% în 2015 (se referă 
la ponderea gospodăriilor de vârstnici cu acces la apeduct din rețea publică) cu 15% până 
în 2021.

Indicatori de progres: potrivit ultimilor date disponibile64, în totalul gospodăriilor formate 
doar din persoane în vârstă (60 ani+) 76% (2019) sunt conectate la apeduct. 

Dezvoltarea unui sistem de protecție socială durabilă a persoanelor vârstnice reprezintă 
o prioritate fundamentală a Guvernului în contextul provocărilor demografice actuale. În 
anul 2020, eforturile au fost concentrate pe promovarea reformelor ce țin de îmbunătățirea 
calității serviciilor sociale, aplicarea mecanismelor noi de protecție socială a diferitor ca-
tegorii de populație, inclusiv a vârstnicilor. În rezultatul politicilor implementate, în prima 

64 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121920&lang=ro#

FOTO: UNFPA/NataliaGîrbu2021
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jumătate a anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2019, a fost înregistrată majorarea 
cu circa 6% a mărimii medii a pensiei (de la 1895 de lei până la 2014 lei); creșterea mări-
mii medie a ajutorului social cu 17,8% (de la 882 lei până la 1039 lei); majorarea ajutorului 
pentru perioada rece a anului de la 350 lei la 500 lei sau 1,4 ori. 

În baza Hotărârii Guvernului nr.181 din 25 martie 2020 pentru modificarea anexelor nr.3 și 
nr.5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confir-
mare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr.165 din 21.03.2017, au fost  actualizați coeficienții cumulativi  de indexare a pensiilor și 
specificarea coeficienților de valorizare a venitului asigurat65.

Indexarea nivelului venitului lunar minim garantat în mărime de 4,8%, reieșind din 
creșterea anuală a indicelui prețurilor de consum pentru anul precedent, și după indexare 
acest venit a constituit 1107 lei, Hotărârea Guvernului nr.135 din 04.03.2020 privind modi-
ficarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr.1167/2008 pentru aprobarea Regulamen-
tului cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social66.

Acțiuni suplimentare realizate  pentru îmbunătățirea protecției sociale a  persoanelor 
vârstnice:

• stabilirea  mecanismului  de  indexare semi-anuală  (la  1  aprilie  și  1  octombrie)  a  
tuturor pensiilor, indiferent de mărimea pensiilor, precum șm a venitului lunar minim 
garantat utilizat la determinarea Programului de ajutor social conform art.IV al Legii 37 
din  28.02.2020 pentru modificarea unor acte legislative67. 

• Indexarea prestaţiilor de asigurări sociale și a unor prestaţii sociale de stat68:

• la 1 aprilie 2020 (prima etapă) a constituit 4.8% pentru circa 682 mii beneficiari de pen-
sii, cuantumul pensiei minime pentru limită de vîrstă după indexare fiind 1132 lei. Chel-
tuielile pentru indexarea pensiilor la data 01.04.2020 constituiau 573305,1 mii lei.

• la 1 octombrie 2020 (a doua etapă) a constituit 1,07% (pentru 673,8 mii beneficiari), 
cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă după indexare const i tu ind 
1144 lei. Cheltuielile pentru indexarea pensiilor la data de 1 octombrie 2020, a con-
stituit de 43791,2 mii lei.

Hotărârea Guvernului nr.660 din 03.09.2020 cu privire la indexarea prestațiilor  de asi-
gurări sociale și a unor prestații sociale de stat69 -  acordarea unei opțiuni suplimentare 
de a solicita dreptul în regim online la reexaminarea pensiei pentru limită de vârstă, 
persoanelor care activează sau au activat în câmpul muncii după realizarea dreptului la 
pensie, potrivit Legii nr.158 din 20.07.2020 pentru modificarea articolului 33 din Legea 
nr.156/1998 privind sistemul public de pensii70 

La data de 1 octombrie 2020 mărimea medie a pensiei  pentru limită de vârstă a con-
stituit 2021,45 lei sau acoperă 63,2% valoarea minimului de existență a pensionarului 
(în 2019 pensia minima pentru limită de vârstă a fost 1079,33 lei) și mărimea medie a 
65 https://statistica.gov.md/ 
66 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121098&lang=ro
67 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120629&lang=ro
68 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120785&lang=ro
69 Hotărârea Guvernului nr.165/2020 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120752&lang=ro
70 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123041&lang=ro
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pensiei pentru limită de vârstă a fost de 1643,72 lei (în 2020 mărimea medie a acesteia 
a crescut cu 23%) (Anexa: Tabelul 1. Principalele caracteristici ale pensionarilor pentru 
limită de vîrstă);   

Începând cu 1 ianuarie 2020, beneficiarilor de toate tipurile de pensii și de alocații sociale 
de stat, al căror cuantum minim lunar nu depășește de 2000 lei, li s-a acordat suportul 
financiar unic în sumă de 700 lei. De această prestație au beneficiat  581,7 mii persoane, 
cheltuielile totale au constituit 407,2 mil.lei. Totodată, de la 1 octombrie 2020, de suport 
financiar unic în cuantum de 900 lei au beneficiat  643,1 mii beneficiari de pensii și alocații 
sociale de stat, al căror cuantum nu depășește 3000 lei, indiferent de tipul de pensie și 
alocație socială de stat. Cheltuielile totale au constituit 578,8 mil.lei. Reieșind din modi-
ficarea condiționalității privind cuantumul  pensiei, la 1 octombrie 2020 au beneficiat de 
suport cu 61,4 mii beneficiari mai mulți decât la 1 ianuarie 202071. 

Majorarea cuantumului alocațiilor sociale de stat pentru persoanele vârstnice, cu 30%, 
după modificare (în vigoare la 01.01.2020) a constituit de 50% din cuantumul pensiei 
minime pentru limită de vârstă, având scopul sporirea gradului de protecție socială a 
persoanelor vârstnice care nu îndeplinesc condițiile necesare  pentru obținerea dreptului 
la pensie. 

4.1. Îmbunătățirea continuă a Programului de ajutor social

Realizat 2018-2019 prin desfășurarea 3 acțiuni:

• Analiza prestațiilor sociale din perspectiva țintirii sărăciei în rândul vârstnicilor și aco-
perirea necesităților acestora

• Identificarea celor mai bune practici de țintire a sărăciei prin intermediul prestațiilor 
sociale

• Implementarea bunelor practici de țintire maximă a sărăciei la nivel național.

Indicatori de progres în urmă realizării acțiunilor: număr de vârstnici aflați sub pragul să-
răciei, care nu beneficiază de prestații sociale în baza raportului pe sărăcie în Republica 
Moldova s-a redus cu 5% anual.

Realizată parțial. În conformitate cu aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.238 
din 21.03.2018 privind completarea Hotărârii Guvernului nr.1167 din 16.10.2008, nivelul 
venitului lunar minim garantat, utilizat la calcularea dreptului la ajutor social, de la 1 aprilie 
2019 constituie 1056 lei, comparativ cu 1025 lei pentru perioada precedenta. Ajutorul 
pentru perioada rece a anului (noiembrie-martie) reprezintă o sumă fixă lunară, stabilită 
de Guvern și conform Hotărârii Guvernului nr.729 din 18.07.2018, începând cu luna no-
iembrie 2018 cuantumul acestuia a fost majorat de la 315 lei la 350 lei72.  În anul 2019 prin 
Hotărârea Guvernului 578 din 27.11.2019, începând cu 1 noiembrie 2019, cuantumul ajuto-
rului pentru perioada rece a anului a fost majorat cu 150 lei (de la 350 la 500 lei),  de care 
au beneficiat în 2019 și vor beneficia în 2020 cca 17,0 mii familii defavorizate. Pentru plata 
acestei prestații pentru luna noiembrie 2019 din bugetul de stat au fost alocate mijloace 
financiare în cuantum de 25,5 mil.lei73  Numărul anual de familii care au beneficiat de cel 
puțin o plată de ajutor social a constituit   76759 de familii, iar de ajutor pentru perioada 
rece a anului – 220444 de familii. Ponderea familiilor beneficiare de ajutor social sau de 
71 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122561&lang=ro
72 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123289&lang=ro
73 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108872&lang=ro 
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ajutor pentru perioada rece a anului care declară în componența sa cel puțin o persoană 
vârstnică a constituit circa 57,5%. Ponderea beneficiarilor de ajutor social din mediul rural 
a constituit circa 80,4%, iar mărimea medie ajutorului constituiau de 866,69 lei.

Prin Hotărârea Guvernului nr. 677 din 27.12.2019, începând cu 01.01.2020, a fost majorat 
scorul indicatorilor de bunăstare (proxy) cu 2,82 puncte (de la 85,64 puncte la 88,46), 
ceea ce a contribuit la creșterea numărului de familii beneficiare de ajutor social cu 2300 
și ajutor pentru perioada rece a anului cu 3000 familii. Pentru implementarea acestei pre-
vederi, au fost alocate 27,6 mil lei74.   În anul 2019 numărul familiilor care au beneficiat de 
cel puțin o plată de ajutor social a constituit  77,9 mii, iar de ajutor pentru perioada rece a 
anului  - 220,4 mii, dintre care ponderea familiilor care declară în componența sa, cel puțin 
o persoană vârstnică a constituit circa 57,5%.

Conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 851 din 15.08.2005 „Cu privire la cre-
area sistemului de monitorizare și evaluare a sărăciei”, BNS anual prezintă setul standard 
de indicatori privind dinamica sărăciei și nota explicativă privind modul de calculare a 
pragurilor și indicatorilor sărăciei. Cu asistența Băncii Mondiale, BNS a revizuit metodolo-
gia de calculare a pragului absolut al sărăciei, în baza căreia  au fost recalculați indicatorii 
sărăciei pentru 2014-2018 și calculațiile pentru 2019-2020. Informațiile statistice privind 
nivelul sărăciei au fost diseminate cu dezagregările relevante pentru analiza grupurilor 
populației expuse sărăciei în comunicatele BNS, pe pagina web la compartimentele Sta-
tistici pe domenii >> Nivelul de trai, și sunt disponibile în funcție de tipul gospodăriei, 
vârsta capului gospodăriei (de 60 ani și peste), sursele principale de venit ș.a. (Anexa:  
Tabelul 2. Sărăcia și minimul de existență a popualației vîrstnice). Aceste date  reprezintă 
o bază pentru evaluarea eficacității politicilor sociale existente și contribuie la elaborarea 
unor noi politici pentru îmbunătățirea nivelului de trai al vârstnicilor  și atenuarea sărăciei 
prin măsuri suplimentare a protecției sociale75 

În scopul consolidării Programului de ajutor social și țintirii problemelor vârstnicilor, supli-
mentar, ca continuitate a măsurilor întreprinse pe perioada stării de urgență, prin Legea 
nr.60 din 23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprin-
zător și modificarea unor acte normative (Art. XV), au fost prevăzute măsurile de protecție 
socială a persoanelor vârstnice în perioada stării de urgență76. Începând cu 1 ianuarie 
2021 a fost majorat pragul eligibilității la calcularea scorului punctajului indicatorilor de 
bunăstare (proxy) cu 2,82 puncte (actualmente 88,46 puncte, după majorare va constitui 
91,28 puncte) ca o măsură suplimentare de susținere a familiilor defavorizate și a per-
soanelor vârstnice prin consolidarea Programului de ajutor social în perioada stării de 
urgență. Conform Dispoziției nr. 16 din 10.04.2020 Comisiei pentru Situații Excepționale 
din Republica Moldova (pct. 23–26) pe perioada stării de urgență au fost aprobate mă-
surile suplimentare de susținere a familiilor defavorizate și vârstnicilor prin Programul de 
ajutor social. Astfel, începând cu 01.04.2020, a fost majorat  cu 17,4% venitul lunar minim 
garantat (VLMG) de la 1107 lei până la 1300 lei  până la 1300 lei (+193 lei).  De asemenea, 
dreptul la ajutor social pentru cererile care au expirat în perioada stării de urgență a fost 
extins până la ridicarea acesteia, inclusiv pentru luna în care starea de urgență s-a ridicat77     
74 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119053&lang=ro.
75 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=119702&lang=ro#
76 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=27733&lang=ro
77 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121284&lang=ro 
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Numărul anual de familii care au beneficiat de cel puțin o plată de acest ajutor social a 
constituit 96,1 mii, iar de ajutor pentru perioada rece a anului – 24,5 mii, inclusiv ponde-
rea familiilor care declară în componența sa cel puțin o persoană vârstnică a constituit 
circa 42%, iar ponderea familiilor de ajutor pentru perioada rece a anului care declară în 
componența sa cel puțin o persoană vârstnică – 70%. Ponderea familiilor beneficiare de 
ajutor social din mediul rural a constituit circa 75%.

4.2.Îmbunătățirea continuă a serviciilor sociale prestate vârstnicilor

Realizat 2018-2019 prin desfășurarea 2 acțiuni:

2.4.2.1. Identificarea cererii neacoperite la nivel de raion prin cartarea serviciilor sociale

2.4.2.2. Elaborarea cadrului de finanțare a serviciilor sociale pe baza necesităților și pla-
nificării pe termen mediu

Indicatori de progres în urmă realizării acțiunilor: cererea neacoperită de servicii sociale 
în rândul vârstnicilor redusă cu 5% anual.

Realizată parțial. Potrivit prevederilor Legii Fondului de susținere a populației nr. 827 din 
18.02.2000, fondul vizat este creat pentru finanțarea programelor cu destinație specială 
în domeniul asistenței sociale, finanțarea serviciilor sociale incluse în pachetul minim de 
servicii sociale în condițiile stabilite de Guvern, precum și pentru finanțarea cantinelor de 
ajutor social. Prin Legea nr. 60 din 23.04.2020 privind instituirea unor măsuri de susținere 
a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative78 au fost operate modi-
ficări în Legea Fondului de susținere a populației79 și anume a fost completat cu două 
surse de finanțare -  «taxa de portabilitate» și «taxa acropotuară». Astfel, au fost majorate 
veniturile și cheltuielile Fondului de susținere a populației cu 71 mil.lei, care începând 
cu 1 iulie 2020 (intrarea în vigoare a legii menționate mai sus) sunt direcționate către 
finanțarea Serviciului asistența personală, inclus în pachetul minim de servicii sociale, 
potrivit Hotărârii Guvernului nr.800 din 1.08.2018, pentru aprobarea pachetului minim de 
servicii sociale și modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a 
ajutorului material80.

Conform hotărârii menționate a fost instituit pachetul minim de servicii sociale, după cum 
urmează (ANEXA: Tabelul 3. Asistenţa socială vârstnicilor și persoanelor inapte de muncă):

• Serviciul social de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate;

• Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii;

• Serviciul social Asistență personală.

În 2018 pentru finanțarea pachetului minim de servicii sociale au fost alocate cca 70 mil 
lei81. În anul 2019, prin pachetul minim de servicii sociale au fost susținute cca 3128 per-
soane cu un suport monetar de până la maxim 6000 lei prin intermediul Serviciului social 
de suport monetar adresat familiilor/persoanelor defavorizate. 

78 https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_nr.16.pdf  
79 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121284&lang=ro
80 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108619&lang=ro
81 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108968&lang=ro.
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Potrivit informațiilor prezentate de către Structurile teritoriale de asistență socială în  anul 
2020 au fost acordate următoarele servicii sociale:

• servicii de îngrijire la domiciliu, în total au beneficiat de 17574 pers., dintre care 81,9% 
persoane vârstnice;

• servicii de alimentare prestate de către 62 cantine de ajutor social, au beneficiat de 
3442 pers., dintre care persoane vârstnice – 71,1% (16662 pers.);

• servicii în cadrul a 20 centre de zi au beneficiat de 3100 pers. lunar, dintre care per-
soane vârstnice – 49,5% (1533 pers.);

• servicii în cadrul a 8 centre de plasament temporar au beneficiat lunar  337 persoane., 
dintre care persoane vârstnice – 45,1% (152 pers.);

• servicii în cadrul a 36 centre de plasament de lungă durată au beneficiat de 1070 
pers., dintre care persoane vârstnice – 64,5% (690 pers.);

• servicii în cadrul a 36 centre comunitare multifuncționale au beneficiat de 1832 bene-
ficiari lunar, dintre care persoane vârstnice – 70,0% (1 282 pers.).

Totodată, prin Hotărârea Guvernului nr. 903 din 16.12.2020  au fost operate modificări 
la Hotărârea Guvernului nr.1034 din 31.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului-
cadru al Serviciului de îngrijire socială la domiciliu și a Standardelor minime de calitate 
(în vigoare din 8 februarie 2021)82. Scopul modificărilor operate constă în eficientizarea 
mecanismelor de organizare și funcționare a Serviciului de îngrijire socială la domiciliu, 
pentru a satisface pe cât de mult posibil necesitățile persoanelor vârstnice și persoanelor 
cu dizabilități și a-i menține în propriile case și comunitate.

Cele mai importante modificări vizează descrierea tipurilor de servicii de îngrijire la domi-
ciliu, redefinirea grupurilor de beneficiari, ajustarea mecanismului managementului de caz 
și a standardelor minime de calitate aferente și anume: admiterea, evaluarea necesităților, 
planificarea, prestarea și monitorizarea serviciilor de îngrijire socială la domiciliu, suspen-
darea și sistarea Serviciului, ajustarea fișei de evaluare a necesităților de îngrijire la domi-
ciliu luând în considerare particularitățile de vârstă ale potențialilor beneficiari, precum și 
ajustarea standardelor privind informarea, abordarea individualizată, confidențialitatea și 
nondiscriminarea, protecția beneficiarului și personalului Serviciului împotriva abuzului și 
neglijării și depunerea și examinarea plângerilor83. 

În scopul eficientizării mecanismului de asigurare, distribuire și eliberare a biletelor de 
reabilitare/recuperare a persoanelor în vârstă și persoanelor cu dizabilități, precum și ex-
cluderea interpretărilor eronate a prevederilor actului normativ, prin Hotărârea Guvernu-
lui nr. 532/2020 a fost modificată Hotărârea Guvernului nr. 372/2010 pentru aprobarea 
Regulamentului cu privire la modul de evidentă și distribuire a biletelor de reabilitare/
recuperare acordate pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat.  

În scopul asigurării reabilitării/recuperării/tratamentului balneosanatorial persoanelor, 
care suferă de pneumofibroză ca rezultat al infecției cu COVID-19, Guvernul a aprobat 
Hotărârea nr.672 din 10.09.2020 privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului84. 

82 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108968&lang=ro
83 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=67500&lang=ro
 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124860&lang=ro
84 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124860&lang=ro   
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Astfel, persoanele asigurate (adulte, vârstnice, cu dizabilități (și veteranii de război, care 
suferă de pneumofibroză, în primele 9 luni după COVID-19, peste rând, indiferent de fap-
tul dacă anterior au beneficiat de bilet, vor beneficia de servicii de reabilitare/recupera-
re/tratament balneosanatorial. Modificările au vizat 3 acte normative și anume: Regula-
mentul cu privire la modul de evidenţă și distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare 
acordate persoanelor în vârstă și celor cu dizabilități, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 372/2010, Regulamentul cu privire la prestațiile în sistemul public de asigurări sociale 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă a asiguraților prin 
tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.290/2010 și Regula-
mentul privind condițiile, modul de asigurare, evidență și distribuire a biletelor de trata-
ment sanatorial acordate veteranilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.190/2010.

În perioada stării de urgență au fost întreprinse un șir de măsuri suplimentare de suport 
adresate persoanelor aflate în situație de dificultate, precum și specialiștilor din domeniu. 
În contextul fortificării capacităților specialiștilor din domeniul asistenței sociale cu supor-
tul societății civile și partenerilor de dezvoltare au fost organizate diverse instruiri on-line 
privind: 

• organizarea și mobilizarea acțiunilor de voluntariat în îngrijiri la domiciliu.

• măsurile de protecție individuală și utilizarea echipamentului de protecție;

• sprijinirea stării de bine a personalului din domeniul îngrijirilor la domiciliu;

• securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Complementar, pentru facilitarea acordării măsurilor de asistență socială la nivel local, au 
fost elaborate diverse materiale informative și recomandări privind:

• activitatea serviciilor sociale la nivel de comunitate (Serviciului de asistență socială 
comunitară și Serviciului de îngrijire socială la domiciliu);

• programul de Ajutor Social, conform Dispoziției nr.16 din 10.04.2020 Comisiei pentru 
Situații Excepționale  din Republica Moldova85  prevenirea și controlul infecției CO-
VID-19 în instituțiile medico-sanitare și rezidențiale de îngrijiri pe termen lung, precum 
și diseminarea Ghidului Organizației Mondiale privind controlul și profilaxia COVID-19 
în instituțiile de îngrijire pe termen lung.

Probleme identificate în baza studiului ”de jos în sus”

În pofida unor eforturi depuse în domeniul protecției sociale a persoanelor în vârstă, ma-
joritatea experților și persoanele în vârstă au declarat situația materială precară a acestei 
categorii de populație, capacitatea lor redusă de a satisface nevoile de prima necesitate. 
Populația din mediul rural nu are acces la comodități cum ar fi apeduct, canalizare, chiar 
dacă este acces la gaz nu toți pot să-și primită din cauza costurilor mari. 

În dezvoltarea politicilor sociale se respectă parțial dreptul  la un venit garantat, ceea ce 
prevede introducerea unor standarde minime pentru un nivel de trai adecvat și principii 
fundamentale care ar trebui să ghideze politica socială. Se constată necesitatea reexami-
nării componenței coșului alimentar și, respectiv, a mărimii minimului de existență. 

85 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=123106&lang=ro
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Prestațiile și serviciile sociale se acordă prin diferite acte legislativ-normative și în bază 
diferitor criterii sau standarde, ceea ce nu permite de a stabili vulnerabilitatea reală a anu-
mitei persoane și, ca urmare, necesită reactualizare și simplificare. 

Statistica oficială cu referire la diverși indicatorii privind persoanele în vârstă nu este sis-
tematică și continuă, fiind incompletă și cu nivel redus de dezagregare pe diverse carac-
teristici sociodemografice (grupe de vârstă, sex, mediul de reședință, regiune ș.a.). Anual, 
deși este elaborat comunicatul  Vârstnici în RM, acesta se prezintă abia în octombrie și 
cuprinde, în special, indicatori demografici, informația limitată privind protecția socială, 
participarea pe piața muncii, nivelul de trai al gospodăriilor cu vârstnici, ceea ce nu per-
mite de a efectua analiza mai profundă în domeniul situației vârstnicilor și a problemelor 
acestora, în plus, informația departamentală  a  APC în acest domeniu, de regulă, lipsește 
(sau nu există), ceea ce tergiversează primirea deciziilor în domeniu. 
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OBIECTIVUL 5. 

Oferirea posibilității ca piețele muncii să 
răspundă la consecințele economice și sociale ale 
îmbătrânirii populației 

Rezultat scontat: creșterea angajării productive a vârstnicilor pe piața muncii: rata de 
ocupare în rândul vârstnicilor (65+) de la 10% în 2015 la 13% în 2021; b/f (55-64 ani) de la 
17,4% la 41,4% în 2021.

Indicatori de progres: Potrivit Indicelui Îmbătrânirii Active, un sfert din populația de 55 ani 
și peste este ocupată în câmpul muncii. La acest domeniu, Republica Moldova a acumulat 
24.4 puncte în 2020, în ascensiune redusă comparativ cu 2016 (24.2 puncte). Totodată, 
se atestă o creștere ușoară a ponderii persoanelor în vârstă active economic după pen-
sionare – 23% în 2020.   

Menționăm că statistic, comparabilitatea indicatorilor ocupaționali între 2015 și 2020-
2021 este posibilă parțial, ca urmare a modificării metodologiei CBGC în estimarea ratelor 
de ocupare. Conform datelor statistice BNS, rata de ocupare în rândul vârstnicilor este 
în descreștere comparativ cu 2015. Astfel în 2020, pentru populația de 55-64 ani rata 

FOTO: UNFPA/NataliaGîrbu2021
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de ocupare este 40.5%, iar pentru 65 ani+ este 6.5%  (Tabelul 2.5.1. din Anexa). Această 
diminuare se prezintă și ca rezultatul crizei COVID-19 asupra situației socioeconomice și 
piața muncii.  

Pentru obținerea rezultatului scontat s-au stabilit 3 obiective și acțiuni de realizare a aces-
tora.  

5.1 Testarea practicilor locurilor de muncă prietenoase  vârstnicilor

Realizat 2018-2019 prin desfășurarea 3 acțiuni:

• Elaborarea conceptului locului de muncă prietenos vârstnicilor.

• Testarea procedurilor de nediscriminare în 30 de companii.

• Organizarea Forului național al angajatorilor pentru vârstnici.

Conceptul privind locurile de muncă prietenoase vârstnicilor a fost elaborat și prevede 
o noua abordare asupra condițiilor de muncă, productivității și organizării muncii, stimu-
lării și creșterii motivației ocupării în rândul persoanelor vârstnice, măsuri de prevenire 
a discriminării după criteriul de vârstă. În conformitate cu Conceptul au fost consolidate 
capacitățile a 5 companii privind crearea locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor.

În anul 2019 a fost organizat Concursul de selectare a unei ONG pentru organizarea tes-
tării practicilor locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor în 30 companii/instituții din Re-
publica Moldova. HelpAge International Moldova a realizat testarea conform Listei celor 
30 de instituții, inclusiv propuse de către ANOFM. Prin aplicarea instrumentului de eva-
luare/testare s-a urmărit identificarea organizării managementului resurselor umane din 
perspectiva integrării și menținerii vârstnicilor în organizație, precum și nivelul de adapta-
re a locurilor de muncă la necesitățile vârstnicilor. Orgаnizаreа testării practicilor locurilor 
de muncă prietenoase vârstnicilor în 30 compаnii/instituţii din Republicа Moldova a fost 
desfășurată prin: identificarea și selectarea acestora în comun cu MSMPS și АNOFM; 
aplicarea instrumentelor de evаluаre/testаre în cаdrul а 30 instituții/orgаnizаții; anаlizа 
rezultаtelor și elаborаreа rаportului.

Raportul a demonstrat că 2/3 din organizațiile testate nu satisfac deloc sau aproape de-
loc necesitățile vârstnicilor și doar o treime se caracterizează printr-un mediu prietenos 
vârstei. Totuși ca direcții prioritare de ajustare la vârstă se evidențiază: îmbunătățirea ma-
nagementului resurselоr umаne, recrutării, fоrmării și dezvоltării prоfesiоnаle, menținerea 
lа lоcul de muncă. 

Unele concluzii ale Raportului sunt reflectate în Raportul de Evaluare Națională Voluntară 
a Programului privind implementarea Agendei 203086. Bugetul total al proiectului testării 
practicilor locurilor de muncă prietenoase vârstnicilor a constituit 47,95 mii lei.

În scopul susținerii la angajare în câmpul muncii a persoanelor aflate în căutarea unui 
loc de muncă, șomerilor și altor categorii de persoane care necesită suport suplimentar 
pe piața muncii și întru evitarea excluziunii sociale a unor categorii de persoane de pe 
piața muncii, a fost adoptată Legea nr.105/ 2018 cu privire la promovarea ocupării forței 
de muncă (în vigoare din 10.02.2019) care prevede servicii și măsuri noi de ocupare di-

86 https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_nr._16.pdf
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versificate pentru categoriile menționate87. Potrivit art.23 al acestei Legi, șomerii și alte 
categorii supuse riscului de excluziune socială, inclusiv persoanele cu vârsta de 50 de 
ani, pot beneficia de servicii și măsuri de ocupare oferite de către ANOFM. Persoanelor 
în vârstă de 50 ani și peste, li se acordă subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul 
mediu lunar pe economie pentru anul precedent, pe un termen de 6 luni, pentru fiecare 
șomer angajat. 

Potrivit datelor din 2020, ANOFM în comun cu STOFM au oferit servicii  la 79,2 mii per-
soane  aflate în căutarea unui loc de muncă fără statut de șomer, dintre care 19,4% (sau 
15,4 mii) constituiau persoanele în vârstă de 55-63 ani88 (în anul 2019, conform indicato-
rului disponibil pentru persoanele în vârstă (55-65 ani), ponderea era 17% (sau 10,6 mii))89.  

5.2 Integrarea dimensiunii vârstnicilor în programele de suport și 
subvenționare a agriculturii

Realizat 2018-2019 prin desfășurare a 2 acțiuni:

1. Analiza inegalităților bazate pe vârstă din agricultură, din programul de subvenții și 
din programele de susținere a agriculturii (2018);

Vârstnicii din mediul rural și de sex masculin predomină în populația vârstnică ocupată. 
În anul 2019 (datele disponibile BNS) persoanele ocupate de 60 ani și peste reprezintă 
9,3% din totalul populației ocupate. Pentru populația ocupată de vârstă înaintată sunt ca-
racteristice diferențe notabile în repartizarea pe medii, sexe, activități economice, statut 
profesional etc. Astfel, 61,3% din vârstnicii ocupați au fost din mediul rural, 56,1% au fost 
bărbați, circa 2/3 din totalul vârstnicilor ocupați (65,5%), aveau vârsta cuprinsă între 60-64 
ani, fiecare a patra persoană (25,2%) avea 65-69 ani, circa 1,0% - 80 ani și peste.   

Persoanele vârstnice preponderent sunt ocupați în activități agricole sau fiecare a treia 
persoană a lucrat în activități agricole, declarând gospodăria țărănească sau terenul agri-
col ca loc principal de muncă, precum și fiecare a patra persoană a lucrat în sfera servi-
ciilor sociale, prestate în special de stat. În aspectul gender, 35,1% din bărbați au lucrat 
în sectorul agricol, 16,5% - în industrie, 9,3% - în comerț, 9,1% - în învățământ. Distribuția 
ocupării femeilor se referă astfel: 32,0% de femei vârstnice a fost ocupate în agricultură, 
19,7% – în învățământ, 11,8% – în sănătate și asistență socială, 11,0% - în comerț  (Anexa:  
Tabelul 2.5.2).

2. Identificarea celor mai bune practici ale Agenţiei de Intervenţie și Plăţi pentru 
Agricultură de subvenționare prietenoase vârstnicilor (2019).

Conform analizei realizate pot beneficia de subvenții persoanele de orice vârstă, fără a 
exista anumite discriminări pe vârstă. Analizând vârsta administratorilor entităților solici-
tante de subvenții putem menționa, că 3609 solicitanți sunt bărbați și doar 802 – femei  
(22,2%), inclusiv 718 (19,9%)  solicitanți sunt vârstnici.  Din totalul solicitanților de subvenții 
16,3% constituie persoanele ce au împlinit vârsta de pensionare și care în continuare 
desfășoară activitate economică.

87 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/vnr_2020_ro.pdf, p.70-71
88 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105474&lang=ro  
89 Raportul de activitate al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru anul 2020.  https://www.anofm.md/

view_document?nid=19608;  https://www.anofm.md/ro/node/74
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Conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2019,  nr.303 din  30.11.201890,  
Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (în continuare - FNDAMR) a 
constituit 950,0 mil. lei (a fost valorificat la 100%)  Solicitant de subvenție poate fi orice 
producător agricol care a efectuat o investiție în scopul desfășurării activității de întreprin-
zător, pasibile de susținere financiară din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și 
mediului rural, care depune o cerere în acest sens, conform măsurilor de sprijin stabilite 
în Hotărârea Guvernului nr. 455 din 21.06.2017 Cu privire la modul de repartizare a mijloa-
celor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural91     

În anul 2019, AIPA a recepționat 7505 cereri de solicitare a sprijinului financiar pentru 
4476 producători agricoli unici, iar valoarea subvențiilor solicitate a depășit 1183,0 mil. 
lei. În rezultat, a fost posibilă atragerea investițiilor în sectorul agroindustrial de cca 4,0 
miliarde de lei, ce au generat crearea a 2548 locuri noi de muncă dintre care 42,2% desti-
nate pentru femei. Analizând structura administratorilor entităților solicitante de subvenții 
putem menționa, că partea majoră sau de 81,6% din solicitanți sunt bărbați și doar 18,4% 
sunt femei. După categorii de vârstă solicitanții de subvenții se cataloghează după cum 
urmează:

• 18-50 ani – 64,1% , din care femei sunt de  20,6%;

• 51-65 ani – 28,4%, din care femei sunt de 14,9%;

• 66 ani și  peste – 7,5%, din care femei sunt de 28,5%,  din care  sunt în vârste:  66-70 
ani – 56,1%, inclusiv femei 10,4%;  71-75 ani – 39,2%, inclusiv femei 54,8%; 76 ani și 
peste – 4,7%, inclusiv femei 25%.

5.3 Informarea vârstnicilor despre locurile de muncă vacante și condițiile 
de ocupare a lor

Realizat 2018-2019 prin desfășurarea 2 acțiuni:

• Acordarea asistenței vârstnicilor adresați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă 
de a accesa informațiile despre locurile de muncă vacante;

• Ghidarea și consultarea vârstnicilor în accesarea locurilor de muncă libere în cadrul 
Centrului de informare despre piața muncii, târgurilor locurilor de muncă.

Realizat parțial. La data de 10.02.2019, a intrat în vigoare Legea nr.105 din 14.06.2018 
privind promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj92 , prin care au fost 
diversificate măsurile de ocupare a forței de muncă, ținându-se cont de împrejurările 
pieței muncii din Republica Moldova. ANOFM prin intermediul subdiviziunilor teritoriale 
pentru ocuparea forței de muncă (STOFM) oferă beneficiarilor săi, inclusiv și persoanelor 
în vârstă de 50 de ani și peste, conform art. 23, p. 3, lit. e), următoarele servicii: informarea 
despre piața muncii, intermedierea muncii, servicii de preconcediere, servicii de reabili-
tare profesională, precum și măsuri: formarea profesională a șomerilor prin cursuri de ca-
lificare, recalificare, perfecționare și specializare; angajarea subvenționată; consultanță, 
asistență și sprijinirea inițierii unei afaceri, pentru șomerii care inițiază o activitate de an-
treprenoriat, prin care își creează  loc de muncă.

90 Raportul de activitate al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă pentru anul 2019.  https://www.anofm.md/
view_document?nid=19387 

91 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=117024&lang=ro
92 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114080&lang=ro
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Pe parcursul anului 2019 au fost înregistrate cu statut de șomer 1522 de persoane cu 
vârsta 60+ ani, ceea ce constituie 4% din numărul de șomeri înregistrați în această peri-
oadă (31484 șomeri). Cele mai multe persoane din categoria 60+ înregistrate cu statut de 
șomer au avut studii secundar profesionale – 29%, urmați de cei cu studii secundar gene-
rale - 27%. Au absolvit cursuri de formare profesională 2 persoane. Ca urmare a serviciilor 
prestate, în anul 2019 s-a reușit plasarea în câmpul muncii a 74%  de șomeri cu vârsta 60+  
din totalul șomerilor 60+ înregistrați cu statut de șomer.

În anul 2020, la STOFM ale ANOFM au fost înregistrate cu statut de șomer 15551 per-
soane cu vârsta 50 ani și peste (30,9% din numărul total de șomeri înregistrați). Raportat 
la vârstă această: 49,9% aveau 50-54 ani,  42,8% vârsta de 55-59 ani și 7,3% vârsta de 
60-65 ani. Raportat la nivel de studii: predomină cele gimnaziale – de 27,7%, liceale – de 
23,0%, secundare profesionale – 24,0%. De servicii de intermediere a muncii au bene-
ficiat 12675 șomeri cu vârsta 50 ani și peste din numărul total al șomerilor cu vârsta 50 
ani și peste, din care 43,9% sunt femei. Pe parcursul anului au primit suport la plasarea 
în câmpul muncii 16,3% din numărul vârstnicilor înregistrați cu statut de șomer), inclusiv 
ponderea femeilor a fost 41,7% din numărul total al persoanelor cu vârsta 50 ani și peste 
angajate.

La măsuri active de ocupare a forței de muncă se referă:

a) cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare; instruirea la locul de mun-
că în cadrul unității; stagii profesionale; certificarea cunoștințelor și a competențelor 
dobândite în contexte de educație nonformală și informală. Au absolvit cursurile de 
formare profesională gratuite 33 persoane cu vârsta 50 ani și peste, sau 4,7% din tota-
lul absolvenților de cursuri de formare profesională.

b) angajarea subvenționată, în scopul facilitării integrării acestora în câmpul muncii. Au 
fost angajați 200 șomeri cu vârsta de 50 ani și peste urmare a subvenționării locurilor 
de muncă.

c) suportul pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă – 1 persoană cu vârsta 50 
ani și peste. 

d) consultanța, asistența și sprijinirea inițierii unei afaceri, care se acordă, la cerere, 
șomerilor care inițiază o activitate de antreprenoriat, prin care își creează loc de mun-
că. Măsura dată se va implementa începând cu anul 2021.

În scopul prevenirii șomajului, creșterii șanselor de ocupare a persoanelor aflate în căuta-
rea unui loc de muncă ANOFM conform Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupă-
rii forței de muncă și asigurarea de șomaj care a intrat în vigoare din data de 10.02.2019, 
implementează măsuri de ocupare a forței de muncă, programe de facilitare a ocupării 
forței de muncă, precum, și asigurarea de șomaj, acordate beneficiarilor săi, inclusiv și 
persoanelor în vârstă de 50 de ani și peste, conform art. 23, p. 3, lit. e), servicii – informa-
rea despre piața muncii; ghidarea în carieră; intermedierea muncii; reabilitarea profesio-
nală pentru persoanele cu dizabilități locomotorii, servicii de preconcediere.

În anul 2019, prin intermediul Centrului de apel și comunicare, s-au recepționat 5577 
apeluri și s-au oferit informații inclusiv persoanelor cu vârsta 60+ cu privire la locurile de 
muncă vacante în ţară, procedura de  înregistrare la STOFM, măsurile de protecţie în caz 
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de șomaj, măsurile de ocupare prestate pe piața muncii, condiţiile de ocupare a locurilor 
vacante, informaţii despre  formarea profesională, etc.

Totodată, în cadrul celor 61 târguri ale locurilor de muncă organizate, vârstnicii au putut 
primi informații referitoare la cele 10,5 mii locuri de muncă vacante oferite de către 487 
agenți economici. La târguri  au participat peste 6,7 mii persoane aflate în căutarea unui 
loc de muncă, inclusiv persoane vârstnice. 

Suplimentar, STOFM au organizat 674 de seminare de informare cu participarea a 1384 
agenți economici și 7187 persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri, inclusiv per-
soane cu vârsta 60+.

În anul 2020, prin intermediul Centrului de apel și comunicare, s-au recepționat 19057 
apeluri și s-au oferit informații, inclusiv persoanelor cu vârsta 50 și peste cu privire la locu-
rile de muncă vacante în ţară, procedura de  înregistrare la STOFM, măsurile de protecţie 
în caz de șomaj, condiţiile de ocupare a locurilor vacante, informaţii despre  formarea 
profesională, etc.

Totodată, în cadrul celor 47 activități de recrutare organizate de STOFM ale ANOFM, 
vârstnicii au putut primi informații referitoare la cele 810 locuri vacante oferite de către 
52 angajatori. Suplimentar, STOFM au organizat 259 de seminare de informare cu parti-
ciparea a 870 agenți economici și 2937 persoane în căutarea unui loc de muncă, inclusiv 
șomeri cu vârsta 50 ani și peste.

Ca urmare a adoptării noii Legi nr.105/2018 pe parcursul perioadei 2018 - până în prezent 
au fost înregistrați cu statut de șomer 37261 persoane vârstnice, din care 23,4% (8735 
pers.) au fost angajate în câmpul muncii, având tendința de diminuare de la 34,1% în 2018 
la 16,3% în 2020 sau mai puține cu 17,8 p.p., practic de 2 ori  (Anexa, Tabelul 2.5.3).  În anul 
2020 persoanele cu vârsta de 50 de ani și peste constituiau de 30,9% din numărul total 
de șomeri înregistrați, din care 42,1% au fost femei. Majoritatea acestora sunt din mediul 
rural din cauză locurilor puține de muncă sau lipsa lor în sate. 

Evaluarea distribuției celor 2532 de șomeri cu vârsta de 50 ani și peste, plasați în câm-
pul muncii după nivelul de studii, denotă că au fost angajate 28,0% persoane cu studii 
gimnaziale, cu studii secundare profesionale – 25,9%, cu studii liceale – 23,7%, cu studii 
colegiale –10,1%, cu studii superioare de licență – 8,0%, cu studii primare – 4,0%, iar cu 
studii  superioare  de  master  sau  doctorat  –  0,3%.  Astfel, de 55,7% au fost angajate, 
fără a avea o calificare, ceea ce poate fi explicat specificul posturilor (de exemplu, munci-
tor auxiliar, paznic, femeie de serviciu etc.).

Totodată, urmare a subvenționării locurilor de muncă cele mai multe persoane angajate 
au fost persoanele vârstnice de 50 ani și peste sau de de 200 angajați, precum și 50 
persoane angajate au fost de absolvenți cursurilor  oferite de ANOFM93.   

În rezultatul situației provocate de pandemie în anul 2020, au fost promovate unele mă-
suri de sprijin pentru diferite categorii de persoane aflate în situație dificilă, inclusiv ca-
tegoriilor de persoane supuse riscului de excluziune socială (art.23 al Legii nr.105/2018). 

93 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105474&lang=ro
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Astfel, prin Dispoziția nr.16 din 10.04.2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Repu-
blicii Moldova, ANOFM prin intermediul subdiviziunilor teritoriale pentru ocuparea forței 
de muncă (STOFM) a oferit suportul persoanelor  menționate prin acordarea ajutorului de 
șomaj unic în cuantum egal cu salariul minim pe economie pentru anul curent.

Probleme identificate în baza studiului ”de jos în sus”

Subdezvoltarea pieței muncii în Republica Moldova, insuficiența / lipsa locurilor de mun-
că, în special în mediul rural constituie o barieră principală pentru prelungirea activității 
economice a populației care a atins vârsta de pensionare și preîntâmpinarea pensionării 
precoce. Potrivit estimărilor IÎA, la componenta ocupare în câmpul muncii a populației de 
55 ani și peste, Moldova înregistrează 24,4 puncte, ce presupune că doar 1/4 din acest 
grup sunt încadrați în câmpul muncii. Rata de ocupare descrește pe măsura înaintării în 
vârstă, iar integrarea în câmpul muncii după vârsta de pensionare este foarte diferită din 
perspectivă de gen, una din explicații fiind vârsta limită de pensionare diferită pentru 
femei (59 ani în anul 2020) și bărbați (63 ani). Astfel, pentru grupul de vârstă 55-59 ani, 
rata de ocupare totală constituie circa 53%, prezentând descreștere pentru următoarele 
vârste.

Deși angajamentele privind participarea vârstnicilor în câmpul muncii sunt clar definite în 
program și cu acțiuni în plan, care își propun să încurajeze participarea vârstnicilor cât mai 
mult timp posibil, după dorință, acest fapt este limitat de alte acțiuni ale guvernului. Astfel, 
în 2017, a fost aprobată o modificare la Codul Muncii (deși cu mai multe avize negative din 
parte diferitor instituții vizate), și anume lit. y1) la Art. 86 privind Concedierea94.

Se constată practici discriminatorii față de persoanele care au atins vârsta de pensiona-
re pe piața forței de muncă. Rapoartele Consiliului de Egalitate arătă că cele mai multe 
plângeri în câmpul muncii au fost legate de discriminare pe criteriu de vârstă și deținerea 
statutului de pensionar pentru limită de vârstă, afectând persoanele în etate95. Sunt multe 
exemple de concediere a specialiștilor-pensionari cu experiență profesională și capabile 
de a munci în domeniile educație, cercetare-inovare și alte instituții bugetare96.

Există cazuri de utilizare a muncii persoanelor vârstnice în condițiile de muncă dăună-
toare,  nocive. Lipsesc locuri de muncă sănătoase și prietenoase persoanelor vârstnice, 
special echipate, protecția la locul de muncă, regimul de muncă flexibil.

94 https://www.anofm.md/ro/node/74  
95  Articolul 86. Concedierea.  (1) Concedierea – desfacerea din inițiativa angajatorului a contractului individual de muncă pe 

durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată determinată – se admite pentru următoarele motive: y1) deținerea de 
către salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă; Persoanele concediate în temeiul lit.y1) pot fi angajate pe 
o durată determinată conform art.55 lit.f).

96  http://egalitate.md/wp-content/uploads/2016/04/Raport_CPEDAE_2019_-FINAL.pdf
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OBIECTIVUL 6. 

Promovarea învățării pe tot parcursul vieții 
și adaptarea sistemului educațional pentru a 
preîntâmpina schimbarea condițiilor economice, 
sociale și demografice

Rezultat scontat: creșterea accesului și calității serviciilor de educație și calificare pro-
fesională pentru persoanele din grupul de vârstă 55+ de la 0% în 2017 (pentru anul 2017 
referința este considerată zero, deoarece indicatorul va măsura creșterea procentuală în 
raport cu acest an) până la +5% în 2021.

Indicator de progres: Creșterea ponderii adulților implicați în activități de învățare conti-
nuă. În 2020 aceasta constituia 2%97 pentru populația de 55 ani și peste. În 2016, indica-
torul estima doar 0,3%98.

97  https://egalitate.md/news-and-information/discriminare-pe-criteriul-de-sex-si-varsta-la-angajare-functie-de-conducere/.
98  Studiul Generații și Gen (2020). Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, Biroul Național de Statistică 

(elaborarea eșantionului), UNFPA, NIDI-GGP (partener și distribuitor de date)

FOTO: UNFPA/NataliaGîrbu2021
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6.1. Testarea programului de garanție pentru competență (Skill Guarantee) 
pentru vârstnici
• Elaborarea conceptului Programului

• Testarea programului în 5 agenții teritoriale de ocupare a forței de muncă

• Realizarea studiului de fezabilitate pentru extinderea programului la nivel național

Rezultat scontat: cel puțin 1500 de vârstnici beneficiari ai programului de garanție pentru 
competențe.

Realizată parțial 2019-2021

În baza bunelor practici europene, care urmăresc să ofere o bună educație continuă (pe 
tot parcursul vieții), mentorat, oportunități de angajare pentru vârstnici a fost elaborat 
Conceptul Programului de Garanție a Competențelor pentru Adulți. În conformitate cu 
prevederile conceptului a fost oferit suport ANOFM în testarea Programului de Garanție 
a Competențelor pentru Adulți.

În cadrul programului de garanție pentru competențe, urmau să fie organizate cursuri de 
instruire pentru vârstnici de către ANOFM, fiind inclusă acțiunea pentru CBTM anii 2020-
2022. Însă, propunerea de finanțare nu a fost acceptată de către MF. 

6.2. Integrarea perspectivei vârstnicilor în Strategia de învățare pe tot 
parcursul vieții

• Elaborarea studiului cu privire la necesitățile de instruire ale vârstnicilor

• Elaborarea Strategiei prin consultarea largă a organizațiilor din domeniu

Pe parcursul anului 2019, HelpAge International Moldova a oferit suport MECC în elabo-
rarea documentului de politici publice privind educația adulților prin învățare pe tot par-
cursul vieții și adaptarea sistemului educațional la procesul de îmbătrânire demografică. 
În acest sens, în aprilie 2019, Ministerul a creat un grup de lucru, care a elaborat proiectul 
Conceptului Educației Adulților, care urmează a fi supus consultărilor publice.

În anul 2020, în cadrul proiectului „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea socială 
și economică a țării”, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare a elaborat raportul „Calea 
incertă spre calificarea adulților (analiza inegalităților de învățare pe tot parcursul vieții 
în RM). Proiectul este implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul 
Parteneriat pentru Dezvoltare, Asociația Businessului European, HelpAge International 
Moldova și Centrul pentru Inovație și Dezvoltare Socială, finanțat de Uniunea Europeană 
și cofinanțat de Suedia99.

În cadrul proiectului vizat, au fost create 5 Centre de educație a adulților  în următoarele 
localități: s. Rogojeni, r-nul  Şoldănești; s. Pripiceni, r-nul Rezina; s. Oxentea, r-nul Dubă-
sari; s. Sărata Nouă, r-nul Leova; or. Leova. Scopul centrelor rezidă în importanța promo-
vării educației continue (acumulării de cunoștințe pentru vârstnici) care le-ar asigura un 
venit suplimentar. În cadrul Centrelor, 138 de persoane au fost instruite în cadrul proiec-
tului în domenii diverse. În jur de 30 persoane vârstnice participă activ în activități și sunt 
angajate oficial în cadrul Centrelor.

99 Indicele de îmbătrânire Activă 2016. Policy Paper. (Buciuceanu-Vrabie M.). INCE, UNFPA, 2016
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Pentru mai multă coerență în atitudini și acțiuni, pe dimensiunea învățării pe tot parcursul 
vieții, în conlucrare cu partenerii externi în cadrul proiectelor derulate, HelpAge Interna-
tional și Twinning Project, a fost elaborat documentul de politici publice ,,Programul pri-
vind educația adulților în contextul învățării pe tot parcursul vieții” care a fost o obligație 
asumată prin Acordul de Asociere UE - Republica Moldova. Proiectul Programului a fost 
definitivat și urmează a fi aprobat.

6.3. Formarea cluburilor/centrelor de interese pentru vârstnici în cadrul 
bibliotecilor, școlilor, caselor de cultură

Realizată parțial. Circa 150 de biblioteci publice teritoriale oferă servicii moderne de bi-
bliotecă gen „50+”, „Clubul pentru seniori”, Îmbătrânește sănătos etc. De asemenea sunt 
oferite instruiri pentru vârstnici în domeniul TIC. Toate realizările obţinute în cadrul bibli-
otecilor publice cu referire la acțiunile menționate se datorează faptului că în bibliotecă 
activează un șir de programe și numeroase cluburi literare pentru diverse grupuri de 
utilizatori, începând cu copiii și terminând cu vârstnicii.

Prin intermediul programului de granturi pentru mobilizarea vârstnicilor, pe parcursul ani-
lor 2018-2020, în total au fost create 12 cluburi ale persoanelor în etate în următoarele 
localităţi: Ciolacu Nou și Glinjeni din r-l Fălești, Izvoare din r-l Florești, or. Fălești, Sireţi din 
r-l Strășeni, Bulboaca din r-l Anenii Noi, Verejeni din r-l Telenești, Soroca, Pârlița din r-l 
Ungheni, s.Palanca din r-l Călărași, s.Solonceni și Țahnăuți din r-l Rezina. 

În anul 2020 au fost create 3 cluburi pentru vârstnici: 

• “Vârsta de aur - Seniorii din Călărași” în s. Palanca, care  întrunește circa 25 de persoa-
ne în etate din diferite localități ale raionului Călărași;

• Centrul de Educație pentru persoanele 60+ în incinta Bibliotecii Publice Solonceni, r-l 
Rezina - serviciu pentru îmbătrânirea activă a adulților. (beneficiari 30 de persoane);

• Dezvoltarea și renovarea Centrului de Educaţie  din Biblioteca Publică  „Afanasie Tal-
pă” satul Ţahnăuţi, r-l Rezina.  Circa 20 de persoane în etate sunt implicate în activita-
tea Centrului.

În total, aproximativ 530 de persoane sunt implicate în activităţile cluburilor.

Probleme identificate în baza studiului ”de jos în sus”

Deși a fost elaborat Conceptul Educației Adulților, acesta nu a fost aprobat, astfel nu 
există un cadru normativ privind organizarea educației adulților și persoanelor vârstnice, 
care ar asigura condițiile pentru educație continuă, inclusiv la locul de muncă, care ajută 
lucrătorilor să se adapteze rapid la condițiile în schimbare continuă. Avantajele educației  
populației adulte nu sunt conștientizate pe deplin, în special pentru vârstnici, chiar dacă 
sunt planificate diferite acțiuni în domeniul educației pentru vârstnici, în special la nivel 
local, acestea nu se implementează.

În pofida unor activități lansate de ONG-urile în teritorii reprezentanții acestora au decla-
rat că nu totdeauna găsesc susținere din partea APL-urilor în activități ce țin de educația 
adulților și vârstnicilor, axându-se pe alte activități cum ar fi drumuri, străzi luminate, 
reparații, etc. Primarii fiind pe 4 ani, nu vor să își asume activități suplimentare de educație 



55

care nu aduc valoare mandatului lor, deși sunt mai puțini primari care recunosc importanța 
educației.  

Deși ponderea persoanelor implicate în activități de învățare continuă este în creștere 
comparativ cu 2016, învățarea continuă pe parcursul vieții este încă un domeniu slab dez-
voltat și încă puțin promovat în Republica Moldova. Potrivit datelor Generații și Gen (GGS), 
utilizate în estimarea indicatorului compozit al IÎA 2020, printre persoanele de 55-74 ani, 
doar 2% desfășoară activități de învățare continue.  

Comparativ estimarilor din 2016, în 2020 ponderea populației în vîrstă care utilizeaza in-
ternetul săptămânal a crescut – constituind practic fiecare a doua persoană.  Totuși, prin 
studiul calitativ, s-a constatat gradul scăzut de utilizare de către persoanele în vârstă a 
tehnologiilor informaționale pentru dezvoltarea personală, cunoștințe sporadice privind 
utilizarea internetului, disponibilitatea redusă de calculatoare și telefoane mobile, ceea 
ce a determinat izolarea socială și accesibilitatea informației pentru acestea categorii a 
populației, în special în perioada pandemiei. Majoritatea au doar cunoștințe elementare, 
dar nu știu cum poate face o operațiune bancară, achita un act online, ș.a. Persoanele 
în vârstă din mediul rural sunt mai reticente în privința învățării. Utilizarea internetului 
și gadgeturilor disponibile se consideră suficientă, dacă ele își pot vedea copii printr-o 
platformă de socializare media. Persoanele în vârstă din orașe sunt mai deschiși pentru a 
participa la instruiri. Totodată, în multe sate nu există săli unde să fie Wi-Fi, astfel, există 
oportunități reduse pentru utilizarea TI.

Se constată o discrepanță semnificativă în accesul la informații a persoanelor vârstnice 
pe medii de reședință, aceștia prea puțini cunosc despre existența diferitor proiecte, legi, 
strategii ce vin în susținerea lor, despre serviciile de asistența socială etc. 
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OBIECTIVUL 7. 

Asigurarea calității vieții la toate vârstele și 
menținerea traiului independent, inclusiv a 
sănătății și a bunăstării

Indicatori de progres:  În baza indicatorilor compoziți ai Indicelui Îmbătrânirii Active 2020 
se atestă: în rândul populației de 55 ani și peste, fiecare a doua persoană are un trai inde-
pendent, sănătos și în siguranță. Totuși, ca o componenta a IÎA, acest domeniu a acumulat 
un punctaj mai modest (53.6 puncte) comparativ cu anul 2016 (55.6 puncte).  

În cadrul Indicelui Îmbătrânirii Active 2020, la domeniu Capacitatea și mediul favorabil 
pentru îmbătrânirea activă se remarcă progresul obținut în ultimii ani la acest capitol, țara 
acumulând circa 51 puncte comparativ cu 45.4 puncte estimate pentru IÎA în 2016 (Anexa: 
Indicatorii Îmbătrânirii active).

În baza rezultatelor studiului GGS se estimează că 66.3% din populația în vârstă de 55 
ani și peste are acces la sănătate și îngrijire dentară. În condițiile pandemiei, am putea 
presupune o subestimare a indicatorului, însă comparativ cu anul 2016 situația nu înre-
gistrează schimbări semnificative privind asigurarea accesului la serviciile de sănătate 
pentru persoanele în vârstă.   

FOTO: UNFPA/NataliaGîrbu2021
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Un sfert din populația de 55 ani și peste (24.1%) în anul 2020 practica zilnic activități 
raportate la sport (mers pe jos și plimbări, alergare, gimnastică, fitness și alte exerciții 
fizice)100, acest indicator fiind în creștere comparativ cu anul 2016 când se înregistrau 
14.7%101. 

Angajamentele RM și direcțiile prioritare de dezvoltare a sistemului de asistență medica-
lă, inclusiv organizarea asistenței medicale persoanelor vârstnice, sunt stipulate în Legea 
ocrotirii sănătății nr. 411/1995 cu modificările și completările ulterioare, Politica Naţională 
de Sănătate, Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”.

Un sistem de îngrijiri integrate fiabil și bine pregătit va satisface nevoile individuale de 
sănătate ale Obiectivului 3 de Dezvoltare Durabilă (asigurarea unei vieți sănătoase și 
promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele).

Politica Națională în Sănătate, Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate, alte do-
cumente departamentale și interdepartamentale privind asistența medicală acordată 
populației, prevăd furnizarea pentru persoanelor vârstnice a aceleiași game de servicii, la 
același nivel de calitate și standard de îngrijire, inclusiv servicii adecvate de diagnosticare 
și de intervenţie timpurie și servicii menite să prevină riscul apariţiei altor dizabilităţi, ba-
zate pe principiile nediscriminării, accesibilităţii, egalităţii între bărbaţi și femei, respectării 
demnităţii și independenţei persoanelor.

De menționat, că în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asis-
tenţă medicală nr.1585/1998, persoanelor vârstnice (pensionare și încadrate în grad de 
dizabilitate) fac parte din categoriile persoanelor asigurate de Guvern.

Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (HG nr. 1378/2016) prevede  
evaluarea anuală complexă a stării de sănătate a persoanelor vârstnice pentru depistarea 
precoce a maladiilor care au nevoie de îngrijire integrată, în vederea promovării îmbă-
trânirii sănătoase, precum și organizarea  serviciilor de îngrijiri medicale comunitare și la 
domiciliu și serviciile de sănătate mintală comunitară acordate de centrele comunitare de 
sănătate mintală.

7.1. Desfășurarea programelor de prevenție în rândul vârstnicilor, inclusiv 
al celor de vârstă prepensionară (în special în ceea ce privește afecțiunile 
cardiovasculare)

• Testarea programelor în 5 unități administrativ-teritoriale ale Republicii Moldova

• Documentarea progreselor și lecțiilor învățate

• Elaborarea studiului de fezabilitate

• Elaborarea cadrului normativ privind instituționalizarea programelor

Realizată parţial. Pe parcursul anului 2019 au fost implem  entate Protocoalele PEN axa-
te pe cele mai prioritare maladii la nivel populațional, inclusiv maladiile cardiovasculare. 
Concomitent, a fost efectuat Studiul calitativ în cadrul proiectului Pilot al Intervențiilor 
Esențiale pentru Prevenirea Bolilor Cardiovasculare în AMP cu suportul Agenției Elvețiene 
pentru Dezvoltare și Cooperare, proiectul „O viață sănătoasă”. Studiul a fost desfășurat în 

100  https://eef.md/media/files/files/raport_educatia_adultilor_2020-cpd_8175375.pdf
101 Indicelui Îmbătrânirii Active 2016. Policy Paper.
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5 instituții medico-sanitare CS Telenești, CS Varnița, CS Nisporeni, CS Strășeni, CS Mileștii 
Mici. Astfel, au fost identificate aspectele principale ce le argumentează. Intervențiile pro-
tocoalelor PEN au fost clasificate ca fiind centrate pe pacient. Principalii utilizatori de 
servicii sunt persoanele în vârstă cu multe comorbidități.

A sporit vigilența lucrătorilor medicali față de factorii de risc și au crescut numeric adresa-
bilitatea persoanelor din grupele de risc, iar în instituțiile implicate au fost făcute modifi-
cări de infrastructură (birouri separate), achiziționate cântare și stațiometre. Pacienți sunt 
mai minuțios examinați și li se oferă consiliere calitativă pentru schimbarea modului de 
viață. Ca rezultat a crescut gradul de satisfacție al pacienților. 

Cu suportul OMS, în cadrul proiectului SDC „Viață sănătoasă” a fost implementat pachetul 
de intervenții esențiale pentru bolile netransmisibile, prevăzute în Protocoalele PEN nr.1 
și PEN nr.2, în care printre maladiile prioritare determinate sunt incluse și maladiile cardi-
ovasculare, clasate pe primul loc în morbiditatea și mortalitatea din cauza complicațiilor 
survenite. 

Pe parcursul anului 2020 s-au  întreprins o serie de măsuri în acest sens, și anume: 

1) s-a finalizat dotarea instituțiilor de AMP cu dispozitive medicale esențiale (ECG -116 CS, 
pulsoximetre - 293, lămpi pentru examinarea piciorului diabetic - 114), 

2) sensibilizarea managerilor din AMP asupra problemelor de asigurare a calității servici-
ilor prestate și implementarea Protocoalelor PEN nr.1 și PEN nr.2,

3) fortificarea rolului asistenților medicali pentru a asigura calitatea în prestarea servicii-
lor medicale populației, 

4) plasarea accentului pe lucrul în echipă și pe comunicarea atât în echipă, cât și cu 
pacienții care suferă de BNT.

Suplimentar, a fost inițiată pilotarea practicii grupului managerial „De la egal la egal” în 
raionul Cahul. În plus, s-a inițiat formarea grupului de formatori în implementarea Pro-
tocoalelor PEN și adaptarea cursului de instruire prin cascadă la locul de muncă. Deja 
sunt instruiți circa 900 participanți sau 50% din personalul medical din AMP din cele 
10 raioane-țintă (Briceni, Edineț, Fălești, Ungheni, Criuleni, Orhei, Ştefan Vodă, Cahul, 
Vulcănești și Taraclia), procesul de implementare fiind monitorizat cu supravegherea în 
două raioane-țintă (Fălești și Ştefan Vodă) și organizarea grupurilor manageriale de la 
egal la egal.

În perioada raportată, în cadrul mai multor proiecte desfășurate, HelpAge International 
Moldova și organizațiile membre ale Platformei pentru îmbătrânire activă, au desfășurat 
activități de sensibilizare a populației cu privire la importanța prevenirii bolilor cardio-
vasculare și promovarea unui mod sănătos de viață (lecții publice desfășurate de medici 
specialiști, activități de măsurare gratuită a tensiunii arteriale, distribuirea materialelor 
informaționale), inclusiv cu prilejul Zilei mondiale a inimii, dar și în afara evenimentelor 
tematice. Spre exemplu, în cadrul proiectului „Promovarea îmbătrânirii sănătoase și active 
la vârsta înaintată”, implementat de HelpAge International în Moldova finanțat de World 
Jewish Relief, în perioada 29.11.2019 – 2.12.2019, au fost desfășurate cluburi de sănătate 
privind diagnosticul și grija bolilor cardiovasculare specifice vârstnicilor, în localitățile Sa-
daclia, Iordanovca, Abaclia, Sărata Nouă, Cupcui, în parteneriat cu centrele de sănătate. 
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La evenimente au participat peste 111 persoane vârstnice din localitățile menționate.

A fost stabilită clar modalitatea de asigurare a tratamentului continuu a persoanelor cu 
maladii cronice, în special celor vârstnice, cu dizabilități.

Un accent important s-a pus pe informarea populației privind noile condiții în organizarea 
activității instituțiilor, inclusiv organizarea supravegherii/consultațiilor prin telefon, pagini 
pe rețele de socializare, cu excepția cazurilor, când asistența medicală nu poate fi amâna-
tă și nici nu poate fi realizată la distanță, precum și oportunitatea și importanța asigurării 
continue a tratamentului de susținere, în cazul maladiilor cronice.

Medicii de familie au fost încurajați să solicite suportul altor persoane din afara sistemului 
de sănătate (autorități publice locale, asistenți sociali, voluntari), în evaluarea necesităților 
și organizarea intervențiilor comunitare necesare, cu instruirea în prealabil, asigurarea 
lor cu echipamente de protecție (mască, mănuși etc.) și stricta respectare a măsurilor de 
protecție și control al infecției cu Coronavirus.

Persoanele în vârsta și persoanele cu dizabilități sunt informate despre necesitatea au-
toevaluării stării de sănătate, cu măsurarea la domiciliu a parametrilor caracteristici (TA, 
glicemia, T), cu informarea medicului de familie, asistentului social, prin telefon pentru so-
licitarea suportului,  organizarea intervențiilor comunitare necesare, cu respectarea măsu-
rilor de protecție și control a infecției cu Coronavirus, inclusiv, instruirea acestora privind 
măsurile de protecție și asigurarea lor cu echipamente de protecție (mască, mănuși etc.).

Prin Ordinul nr. 368/2020 au fost reglementate unele măsuri suplimentare pentru asigura-
rea accesului populației la servicii de sănătate mintală, psihiatrice și narcologice în condițiile 
stării de urgență, care include măsuri concrete de control a infecției, inclusiv sporirea 
vigilenței privind depistarea precoce a pacienților cu semne de infecție respiratorie acută/
semne ce întrunesc definiție de caz la COVID-19 cu organizarea secțiilor pentru pacienții cu 
semne clinice de infecție și izolarea acestora de pacienții fără manifestări clinice.

Medicii de familie sunt informați cu privire la aspectele de sănătate mintală ce pot apărea 
în rândul populației din cauza epidemiei COVID-19 (anxietate, depresie de la autoizolare 
și carantină, panică, etc.). Au fost elaborate materiale informaționale (mini-ghid) pentru 
specialiștii SAP, care au fost distribuite prin intermediul CRAP. Sunt organizate webinare 
online. Se conlucrează cu Direcțiile Educație din raion/municipiu pentru a transmite mesa-
je de protecție a sănătății mintale către directorii de școli, grupurile de părinți (Viber, etc.).

În perioada iunie-august 2020, membrii Platformei pentru Îmbătrânire Activă au monito-
rizat acţiunile întreprinse de autorităţile publice naționale și locale (situația constată în 3 
raioane: Edineț, Strășeni și Ştefan Vodă), care au influenţat impactul pandemiei asupra 
persoanelor vârstnice102. Pentru o înţelegere de ansamblu a modului în care statul a reușit 
să asigure protecţie și asistenţă persoanelor în etate pe perioada pandemiei de CO-
VID-19, s-a evaluat inclusiv gradul de corespundere a situaţiei din Republica Moldova la 
Standardele minime pentru includerea persoanelor în etate și persoanelor cu dizabilități 
în acţiunile umanitare. Standardele respective au fost utilizate ca reper, pentru a evidenţia 
aspectele care necesită intervenţii suplimentare pentru ameliorarea situației vârstnicilor 
în timp de pandemie.

102  În baza rezultatelor GGS 2020
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7.2. Testarea programului de integrare mai eficientă a serviciilor sociale  
și a celor de sănătate 

• Selectarea unităților administrativ-teritoriale de testare 

• Elaborarea conceptului programului 

• Demararea procesului de testare – minimum 2 ani 

• Elaborarea studiului de cost-beneficiu 

Realizată parţial. Pentru a asigura un cadru politic favorabil pentru abordarea integrată a 
îngrijirii comunitare, în august 2019 a fost inițiat un Studiu de fezabilitate pentru ratificarea 
articolului nr. 23 din Carta socială europeană revizuită (articolul 23, drepturile persoanelor 
vârstnice la protecție socială, inclusiv accesul la sănătate). Aceasta se referă la dreptul 
persoanelor vârstnice la protecție socială, având în vedere bunăstarea lor generală și ac-
cesul la facilitățile comunității, inclusiv sănătatea, socialul, locuința, piața muncii, educația, 
petrecerea timpului liber, participarea la luarea deciziilor, la rolurile și responsabilitățile 
APL pentru a asigura furnizarea de servicii în funcție de nevoile reale. Recomandările stu-
diului vor din studiu vor fi luate în considerare în extinderea angajamentelor suplimentare 
ale Republicii Moldova în asigurarea accesului la resurse, facilități și servicii. 

În cadrul întrunirii MSMPS într-o ședință cu reprezentanții societății civile care activează 
în domeniul serviciilor sociale și medicale pentru vârstnici s-a convenit să fie elaborat un 
proiect de concept al programului de integrare mai eficientă a serviciilor sociale și a celor 
de sănătate. Totodată a fost înaintată propunerea de bugetare a realizării acțiunii în cadrul 
CBTM 2020-2022.

În scopul realizării Obiectivului 3 pentru Dezvoltare Durabilă pentru Asigurarea unei vieți 
sănătoase și a bunăstării pentru toți la toate vârstele, asigurarea acoperii universale în 
sănătate, pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale prestate integrat la nivel de 
comunitate în conformitate cu nevoile beneficiarilor, în anul 2019 a fost elaborat proiectul 
Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a asistenței medicale co-
munitare integrate/asistență comunitară integrată.

Asistența medicală comunitară integrată este ansamblul complex de activități, servicii 
de sănătate și acțiuni de sănătate publică, programe, prestate la nivel de comunitate 
cu scopul de a spori gradul de informare și accesul populației la servicii de sănătate, în 
special pentru grupurile vulnerabile din punct de vedere al sănătății și social. La moment, 
proiectul este consultat cu actorii implicați și interesați. 

În 2021, 7 raioane (Cahul, Taraclia, Vulcănești, Ştefan Vodă, Criuleni, Edineț, Briceni) vor 
iniția aplicarea asistenței comunitare integrate. Este vorba de o abordare de integrare a 
serviciilor medicale și sociale pentru a le aduce mai aproape de necesitățile comunităților, 
în scopul promovării active a modului sănătos de viață.

Asistența integrată a fost pilotată în 2020, în trei raioane Fălești, Orhei, Ungheni, cu su-
portul Proiectului „Viață Sănătoasă”, susținut de Biroul de Cooperare al Elveției în Re-
publica Moldova. Experiența modelelor de asistență integrată și conceptele de bază de 
la nivel internațional au fost prezentate la webinar celor circa 80 de participanți. A fost 
diseminată informația cu referire la abordarea „sănătate în toate politicile”, elementele 
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cheie ale conceptului de asistență integrată, competențele necesare pentru integrare și 
s-a făcut schimb de experiențe din lecțiile învățate în procesul de aplicare a modelelor 
în practică. Modele pilotate au stat la baza elaborării Regulamentului privind asistența 
comunitară integrată care urmează să fie promovată la nivel național103.

Pe parcursul anului 2020 cu suportul proiectului SDC „Viață sănătoasă” a fost efectu-
ată reexaminarea și ajustarea cadrului normativ cu elaborarea Regulamentului cu pri-
vire la asistența comunitară integrată, care la moment se află în proces de consultare. 
Administrației Publice Locale îi revine un rol primordial în ceea ce privește coordonarea 
actorilor comunitari și contribuția cu resurse și facilități. Astfel, au fost stabilite 2 modele 
ale Centrului de asistență comunitară integrată, care poate fi încadrat în structurile soci-
ale/de sănătate. Aceste modele urmează a fi testate adițional, cu definitivarea cadrului 
normativ, precum și crearea condițiilor pentru consolidarea capacităților în sectoare și 
pregătirea echipelor comunitare.

Pentru consolidarea unei viziuni pentru asistența integrată, MSMPS cu suportul proiectu-
lui „Viață sănătoasă” a inițiat un curs de formare a persoanelor de decizie și promovarea 
conceptului, cu implicarea experților regionali, internaționali și practicienilor naționali. Pri-
mul webinar la subiectul  ”Elementele fundamentale ale Asistenţei integrate – susţinerea 
persoanelor cu afecţiuni de lungă durată” a avut loc pe 30 iunie 2020.

Pe parcursul anului 2020 pentru fortificarea asistenței medicale comunitare, inclusiv ser-
viciile integrate socio-medicale, cu suportul proiectului SDC „Viață sănătoasă” a elaborat 
Regulamentul privind activitatea Asistentului Medical Comunitar. Concomitent, MSMPS cu 
suportul proiectului a organizat evaluarea volumului necesar de mijloace financiare pentru 
implementarea funcției Asistentului Medical Comunitar la nivel național și a inițiat elabora-
rea Programului de specializare și formare continuă a Asistentului Medical Comunitar. 

Prin Ordinul MSMPS nr.148 din 18.05.2019, HelpAge International Moldova a fost inclu-
să în Grupul de lucru privind consolidarea asistenței medicale comunitare integrate. 
Reprezentanții organizației au participat la ședințele grupului cu recomandări relevante 
pentru asigurarea necesităților specifice ale persoanelor vârstnice. Activități de pregătire 
și punere în aplicare a Deceniului OMS din Strategia Îmbătrânire sănătoasă 2020 - 2030

Probleme identificate în baza studiului ”de jos în sus”

Persoanele vârstnice se confruntă cu multiple probleme de sănătate, comorbidități croni-
ce, dizabilități și probleme de sănătate mintală, ceea ce determină necesitatea continuă 
de servicii medicale și îngrijiri la domiciliu, în special pentru persoanele singuratice.

S-a constatat accesibilitatea redusă a serviciilor medicale pentru persoanele vârstnice, 
în special pentru cele din mediul rural, fiind determinată atât de insuficiența serviciilor de 
acest gen, precum și cauzată de lipsa /inaccesibilitatea transportului, insuficiența surselor 
financiare pentru deplasare în centrul raional / oraș pentru a accesa serviciile necesare, 
precum și pentru procurarea medicamentelor neasigurate prin polița medicală.

Experții, precum și persoanele în vârstă  au semnalat necesitatea stringentă de servicii 
în domeniul sănătății mintale, servicii geriatrice și a cadrelor calificate în gerontologie, 
insuficiența personalului pentru îngrijiri la domiciliu, necesitatea neacoperită în serviciile 
ale azilurilor pentru bătrâni, 
103  Indicelui Îmbătrânirii Active 2016. Policy Paper. 
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Concluzii generale 

Problema îmbătrânirii populației și promovarea îmbătrânirii active se află pe agenda po-
litică a Guvernului Republicii Moldova, fiind adoptat și dezvoltat un cadru normativ rele-
vant, creat un mecanism instituțional de gestionare a proceselor demografice, inclusiv a 
celui de îmbătrânire. Planul de acțiuni privind implementarea principiului îmbătrânirii ac-
tive pentru anii 2018 -2021, prezintă un document complex cu conexiune intersectorială, 
asigurând cadru legal de bază de consolidare a procesului de integrare a persoanelor în 
vârstă în societate. Pentru implementarea acestuia, pentru prima dată, Guvernul Republi-
cii Moldova a alocat resurse interne, fiind efectuate din bugetele instituțiilor responsabile 
pentru implementare și sunt reflectate în bugetul aprobat. Cu toate acestea,  situația so-
cioeconomică precară, insuficiența resurselor financiare, precum și  instabilitatea politică 
în perioada de raportare, dar în special mecanisme de implementare slabe au subminat 
într-o măsură oarecare procesul de implementare MIPAA / RIS 2018-2021. 

Deși îmbătrânirea populației este un domeniu prioritizat de guvern și ridicarea nivelului 
calității vieții este pe agenda sa, acestea întârzie mult în înregistrarea progresului. Per-
soanele în vârstă se confruntă cu multiple probleme în viața cotidiană, având oportunități 
reduse în implicare în viața socială, participare pe piața forței de muncă, accesul redus la 
servicii de prima necesitate, ceea ce subminează dreptul acestei categorii de populație la 
un trai decent, viață demnă și independentă.

Întreruperea activității Comisiei naționale pentru populație și dezvoltare în legătură cu 
lichidarea funcției de vice-prim-ministru pe problemele sociale a diminuat procesul de 
monitorizare, coordonare și de control al activităților implementate la nivel național. De 
asemenea, pe lângă Prim-ministrul funcționau unele comisii pe problemele vârstnicilor, 
inclusiv Consiliul Republican al Veteranilor, Consiliul pensionarilor și consiliile locale, alte 
organizații obștești al vârstnicilor care au participat la discutarea publică a actelor norma-
tive referitoare la persoanele vârstnice. 

Analiza indicatorilor demografici pentru perioada de evaluare (2018–2021) demonstrează 
aprofundarea procesului de îmbătrânire demografică, determinată în măsură decisivă de 
emigrația populației de vârste tinere, ceea ce duce la deteriorarea structurii populației, 
schimbarea raportului între trei grupe mari de vârstă: copii, adulți și vârstnici. Numărul 
și proporția  persoanelor în vârstă de 65 de ani și peste crește continuu în ansamblul 
populației, constituind 14,4% în anul 2020, iar proporția celor în vârstă de 60 + a depășit 
20%. În pofida creșterii treptate a speranţei de viaţă la naștere pentru ambele sexe până 
în anul 2019 (în 2020 a fost înregistrată  o reducere a acestui indicator din cauza Co-
vid-19), se constată menținerea unui decalaj de gen semnificativ, constituind în jur de 8 
ani în favoarea femeilor, acest fapt fiind determinat de mortalitatea prematură a bărbaților 
în vârstă aptă de muncă. 

Menţionând eforturile semnificative ale instituțiilor de stat, ONG-urilor, administrației 
publice locale în consolidarea mecanismului instituţional de integrare a problemelor îm-
bătrânirii în politici și promovarea îmbătrânirii active, concluzionăm că structura institu-
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ţională 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 și necesită fortificare și dezvoltare atât la nivel național, cât 
și la nivel local. 

Constatăm extinderea implicării APL în gestionarea proceselor demografice și imple-
mentarea conceptului îmbătrânirii active la nivel local - fiecare a zecea Autoritate Publică 
Locală de nivelurile I și II consultă vârstnicii. În general, totuși, se evidențiază diverse 
bariere pentru APL-uri în extinderea implementării acțiunilor ce țin de îmbătrânire acti-
vă și  asigurarea de sine stătător a durabilității unor proiecte / inițiative lansate în baza 
granturilor: gradul scăzut de implicare și informare privind implementarea documentelor 
normative, cooperarea sporadică dintre APC și APL la acest domeniu, multe dintre APL-ri, 
făcând trimitere resursele financiare limitate, acordă o atenție redusă problemelor ce țin 
de necesitățile persoanelor în vârstă.

Se remarcă  efortul considerabil al BNS în recalcularea datelor statistice pentru populați 
cu reședință obișnuită și a unui șir de indicatori socioeconomici și demografici, precum 
și ajustarea instrumentarului de cercetare a studiului Generației și Gen la posibilitatea de 
generare și estimare a unor indicatori necesari pentru recalcularea Indicelui Îmbătrânirii 
Active pentru anul 2020. Reiterăm însă, în prezent nu există date statistice sistematice 
suficiente și instrumente necesare ajustate la metodologia internațională pentru genera-
rea periodică a indicatorilor privind îmbătrânirea activă și respectiv a Indicelui Îmbătrânirii 
Active. Aceasta, diminuează din posibilitatea realizării evaluărilor periodice, consecvente 
și clare a politicilor în domeniul îmbătrânirii populației. Monitorizarea acestora se efectu-
ează  după necesitate, după cererea autorităților publice (raportarea la realizarea docu-
mentelor normative în termen stabilit, examinarea unor plângeri în domeniu după cererea 
deputaților, GRM etc.). Atestăm insuficiență de date statistice în corespundere cu indica-
tori MIPAA / RIS în vederea asigurării procesului de monitorizare și evaluare a gradului de 
implementare a acțiunilor întreprinse per angajament stabilit. 

Apreciind implicarea reprezentanților APC în procesul de evaluare a planului de acțiuni 
pentru îmbătrânire activă 2018-2020 prin prezentarea informațiilor respective ce țin 
de implementarea acestuia la nivel sectorial, constatăm că procesul de monitorizare 
și evaluare al politicilor nu dispune de un sistem de management bazat pe rezultate și 
performanțe, de reflectare clară a problemelor îmbătrânirii în politici. Informațiile prezen-
tate au un caracter descriptiv, au cuprins informații referitoare la numărul de beneficiari, 
cheltuieli, eficiența măsurilor întreprinse etc., dar parțial, ceea ce  a limitat procesul de 
evaluare din perspectivă utilizării resurselor financiare, umane și tehnice în producerea 
rezultatelor scontate. 

Apreciind practica pozitivă a MSMPS de oferire a mini granturilor pentru persoanele 
vârstnice, ONG-urilor pentru a promova îmbătrânirea activă, implicarea vârstnicilor în di-
ferite activități etc, inclusiv în comun cu APL-urile, constatăm necesitatea extinderii aces-
tor practici și domeniilor de referință cum ar fi sănătatea vârstnicilor și majorarea finanțării 
pentru granturile mici.
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Apreciind suportul continuu din partea UNFPA și UNDESA, altor donatori oferit în proce-
sul de implementare a diferitelor activități ce țin de promovarea îmbătrânirii active, infor-
marea și împuternicirea vârstnicilor, constatăm insuficiența proiectelor în acest domeniu, 
în special a celor destinate organizațiilor din mediul rural.

Relevând crearea mai multor ONG-uri care lucrează cu vârstnicii în coordonare cu de 
HelpAge International Moldova, funcționalitatea Platformei pentru îmbătrânire activă și 
coordonare eficientă între MSMPS și organizațiile societății civile în implementarea MI-
PAA / RIS și a foii de parcurs privind îmbătrânirea, constatăm insuficiența / instabilitatea 
condițiilor de funcționare a Platformei pentru îmbătrânire activă, în special lipsa finanțării 
stabile pentru secretariatul Platformei.

Procesul de promovare a voluntariatului în rândurile vârstnicilor s-a extins în ultimii ani, in-
clusiv prin diversitatea acțiunilor din Planul de Acțiuni privind implementarea principiului 
îmbătrânirii active în politici 2018-2021. Remarcăm, extinderea numărului de grupuri de 
inițiativă de seniori, unificate, în 2019, prin creare Rețelei Naționale a Seniorilor din Mol-
dova. Totuși, multe din acestea au un statut neformal și fără suport din partea unui organ 
responsabil în atragerea fondurilor necesare în desfășurarea, implementarea și coordo-
narea activităților. În promovarea voluntariatului una din barierele principale constituie 
faptul că toate sunt organizații la nivel local sunt mici, cu fonduri foarte mici și pe durate 
scurte, imposibilitatea de a susține financiar  un personal, lipsa surselor pentru conectare 
la internet etc., ceea ce nu le asigură durabilitatea. 

Relevând eforturile întreprinse la nivel național în vederea ajustării sistemelor de protecție 
socială a persoanelor în vârstă, îmbunătățirea calității serviciilor sociale, aplicarea meca-
nismelor noi de protecție socială a diferitor categorii de populație prin acordarea presta-
ţiilor sociale unor categorii, indexarea anuală a pensiilor, constatăm că o proporție înaltă 
a persoanelor vârstnice se referă la categoria populației vulnerabile cu venituri mici care 
nu acoperă minimul de existență, peste 37% se află sub pragul sărăciei. 

În pofida unor măsuri întreprinse pentru integrarea / menținerea vârstnicilor pe piața 
forței de muncă, constatăm vulnerabilitatea sporită a acestei categorii de populație, care 
din cauza pensiilor mici sunt nevoiți să rămână activi pe piața forței de muncă, doar dacă 
există asemenea posibilitate. Codul Muncii al Republicii Moldova (art.86 Concedierea) 
prevede întreruperea contractului cu angajații din motivul deținerii statutului de pensionar 
pentru limită de vârstă, la inițiativa angajatorului. Ca rezultat, se constată cazuri multiple 
de discriminare a persoanelor care ajung la vârsta de pensionare prin eliberarea acestora 
din funcție, uneori fără avizare prealabilă și în pofida dorinței de a continua activitatea 
de muncă. Posibilități reduse de a rămâne activi pe piața forței de muncă sunt specifice 
vârstnicilor din orașele mici și din mediul rural. Astfel, 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 unor acţiuni în educaţia adulţilor, în special organizate de secto-
rul nonguvernamental, menționăm restanţe semnificative a structurilor de stat la acest 
segment, gradul scăzut de conștientizare a beneficiilor învățării continue. Astfel, printre 
măsurile stringente se înscriu ajustarea cadrului normativ și dezvoltarea serviciilor edu-
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caţionale sensibile la necesitățile persoanelor 60+, extinderea și creșterea accesibilității 
serviciilor de informare a vârstnicilor privind dreptrurile lor, documente de politic ce le 
vizează, în special pentru populația din mediul rural.

În pofida eforturilor statului se atestă deficiențe în sistemul de servicii de protecţie și 
asistenţă socială. Insuficiența mecanismelor de finanțare a serviciilor sociale comuni-
tare (în contextul descentralizării resurselor), se constată gradul scăzut de acoperire a 
necesităților persoanelor vârstnice de serviciile respective. 

Menționând efortul statului în asigurarea accesibilității vârstnicilor serviciilor de asistență 
medicală,  extinderea sistemului de servicii paliative, geriatrice și de sănătate mintală se 
constată accesibilitatea redusă a acestora pentru persoanele vârstnice, în special a celor 
din grupurile social vulnerabile, din mediul rural și persoanele singuratice. 

Constatând un efort important depus în consolidarea relațiilor inter generaționale, 
creșterea numărului de activități cu implicarea comună a vârstnicilor și a tinerilor, urmea-
ză să menționam confruntarea vârstnicilor cu izolarea socială, în special în zonele rurale, 
persistența cazurilor de violenţă și abuz, inclusiv în familie, discriminare la toate nivelurile. 

În contextul celor menţionate mai sus, concluzionăm că obiectivele și activităţile stipulate 
în Programul pentru integrarea problemelor îmbătrânirii în politici și a Planului de acţiuni 
aferent (2018–2021) au fost realizate parţial, majoritatea indicatorii cantitativi țintă nu au 
fost atinși. În pofida faptului că la toate angajamentele de referinţă au fost obținute une-
le progrese, există necesitatea de a intensifica eforturile tuturor actorilor implicați prin 
acțiuni și resurse financiare alocate pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 
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Recomandări

ANGAJAMENTUL 1. 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

Extinderea Serviciului Politici demografice din cadrul MSMPS cu cel puțin o unitate, per-
soana responsabilă pentru coordonarea procesului de implementare a politicilor de îm-
bătrânire activă, coordonarea activităților cu alte ministere. Desemnarea în cadrul altor 
instituții vizate a unei unități / funcționarilor cu responsabilități în domeniu la toate nivele 
de administrare (raion, comunitate). Suport acordat pentru secretariatul Platformei pentru 
îmbătrânire activă prim mini-grant din partea statului.

Elaborarea unui următor plan de acțiuni și (1) alocarea  mai multor resurse financiare care 
ar asigura durabilitatea acțiunilor, (2) responsabilizarea instituțiilor privind implementarea 
acestuia, din considerentul că este un domeniu multisectorial.   

Perfecționarea mecanismului de coordonare a activităților pe linia APC-APL. Responsa-
bilizarea și delegarea  APL-urilor în implementarea politicilor de stat la nivel local, inclusiv 
prin mini-grantruri oferite de MSMPS sectorului asociativ în colaborare cu APL. Dezvol-
tarea programelor pentru APL-urile de nivelul I și II în domeniul îmbătrânirii, având drept 
scop asigurarea finanțării activităților în acest domeniu la nivel local.

Dat fiind faptul că domeniul de îmbătrânire a populației, și politicile sociale de integrare a 
îmbătrânirii sunt relativ noi pentru Republica Moldova, este important de a asigura capa-
citarea persoanelor responsabile din diverse domenii și totodată încurajarea formării unor 
specialiști dedicați, care să fie resursă pentru țară. Este necesară asigurarea continuității 
procesului de instruire a reprezentanților APC și APL în domeniul de implementare a po-
liticilor demografice, inclusiv documentelor ce țin de îmbătrânire activă prin organizarea 
seminarelor, cursurilor de perfecționare, instruire în cadrul Academiei de administrare 
publică. 

Cooperarea cu donatorii, inclusiv privind atenția în selectarea ONG-urilor pentru oferirea 
finanțării pentru a asigura finanțarea acelor organizații care lucrează la nivel local în dome-
niul îmbătrânirii active, creșterii solidarității intergeneraționale, dezvoltării comunităților 
prietenoase vârstei ș.a., și a crește transparența în valorificarea granturilor. Coordonarea 
activităților și creșterea finanțării pentru mini-granturi destinate persoanelor vârstnice și 
ONG-urilor care activează în sectorul dat. 

Consolidarea sistemului de indicatori statistici și departamentali privind evaluarea impac-
tului în realizarea obiectivelor Planului de acțiuni de la Madrid, precum și a nivelului de 
integrare a îmbătrânirii active în politici (5-6 indicatori principali în aspectul fiecărui anga-
jament).
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ANGAJAMENTUL 2. Asigurarea integrării și participării depline a persoanelor  
în etate în societate

Pentru un program de țară în domeniul voluntariatului este necesar de a desemna o enti-
tate responsabilă de program, cu concept de program, cu recrutare de voluntari, instruire, 
menținere a evidenței și monitorizarea activității lor, cu resurse financiare pentru adminis-
trarea programului, cu specificarea clară a sistemului de atragere și motivare a voluntari-
lor. Un model în acest sens poate fi Centrul Republican al Voluntarilor RVC (Kedem)104, sau 
Programului „De la Egal la Egal”, al Centrului Internațional „La Strada105.

Creșterea gradului de informare a vârstnicilor referitor la programele existente  în dome-
niul îmbătrânirii active. Implicarea mass media, TV, radio în difuzarea informațiilor respec-
tive și promovarea unei imagini pozitive ale persoanelor vârstnice în societate,  practicile 
pozitive la nivel național și local, promovarea valorilor familiale și consolidării relațiilor 
intergeneraționale.  

ANGAJAMENTUL 3. Promovarea dezvoltării economice durabile bazate pe 
principii echitabile ca răspuns la îmbătrânirea populației   

Concretizarea măsurilor referitoare la acest angajament în Planul de activitate pentru pe-
rioada următoare.

Actualizarea ghidurilor metodologice de elaborare a politicilor publice cu recomandări și 
referințe metodologice privind utilizarea datelor demografice. 

Dezvoltarea oportunităților de implicare a persoanelor vârstnice în activitatea antrepre-
norială, inclusiv în antreprenoriatul social și întreprinderi sociale de inserție, meșteșugul 
popular, crearea și promovarea asociațiilor, centrelor și incubatoare de afaceri pentru 
persoanele vârstnice (experiența Franței, Portugaliei, Cehiei și altor țări UE), etc.

Facilitarea accesului la finanțare și promovarea unor politici fiscale favorizante persoane-
lor vârstnice în susținerea activităților de auto-angajare, realizarea inițiativelor antrepre-
noriale și implementarea programelor de micro finanțare, având drept scop dezvoltarea 
afacerilor mici la domiciliu, utilizând  potențialul economic  ale acestora, de a asigura 
venitul suplimentar și integrarea a acestora în societate.  

ANGAJAMENTUL 4. Ajustarea sistemelor de protecție socială ca răspuns la 
schimbările demografice și consecințele lor de ordin social și economic

S-a recunoscut anterior necesitatea de a fi elaborată o lege privind protecția socială a 
persoanelor în etate și definirea termenului de persoană în etate în R. Moldova. În același 
timp s-a constatat necesitatea de a fi elaborată o strategie națională pentru protecţia 
persoanelor în vârstă și promovarea îmbătrânirii active și sănătoase care ar seta clar 
necesitățile persoanelor în vârstă cu scopul de a preveni situațiile de risc și dificultate, 
precum și de a susține depășirea acestora.

104 Raport de monitorizare a măsurilor întreprinse de autoritățile publice în timpul pandemiei de COVID-19 și situația 
persoanelor vârstnice. HelpAge, Platformei pentru Îmbătrânire Activă. Chișinău, 2020

105 https://msmps.gov.md/comunicare/comunicate/asistenta-medicala-integrata-o-prioritate-a-sistemului-de-sanatate/
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Elaborarea și promovarea legii cu privire la deservirea socială a persoanelor vârstnice, 
care ar reglementa relațiile în domeniul serviciilor sociale, ca o activitate importantă de 
protecție socială, extinderea tipurilor de servicii (servicii de menaj, reparații sociale etc.), 
va stabili garanții economice, sociale și juridice pentru persoanele vârstnice, bazate pe 
necesitatea stabilirii principiilor responsabilității sociale.

Definitivarea reformei sistemului public de pensii și în continuare prioritizarea asigurării 
durabilității lui financiare prin implementarea  Pilonului 2 și 3. Pilonul 2 presupune acumu-
larea și nu redistribuirea contribuțiilor, care sunt ulterior reînvestite în instrumente finan-
ciare sigure, iar valoarea pensiei se calculează în baza contribuțiilor și a dobânzii acumu-
late și pilonul 3 presupune pensii private facultative. Continuarea încurajării participării în 
câmpul muncii a persoanelor în vârstă după pensionare prin introducerea unor scheme 
treptate de recalculare a mărimii pensiei în funcție de stagiul de cotizare, garantând astfel 
creșterea pensiei /veniturilor.

Reactualizarea și perfecționarea mecanismului de indexare a pensiilor și alocațiilor socia-
le de stat, ținând cont de standardele sociale, principiul echității sociale, experiența țărilor 
UE în domeniu.

Dezvoltarea serviciilor sociale alternative, inclusiv servicii de tip familial pentru persoane-
le în vârstă, în special a celor solitari (experiența Bulgariei, Rusiei în integrarea vârstnicilor 
în familie), servicii de îngrijire medicală pentru persoanele singuratice grav bolnave. În 
acest caz vor fi acordate compensații, indemnizații pentru întreținerea persoanei vârst-
nice.

Perfecționarea și reactualizarea standardelor sociale (minimul de existență, venitul mi-
nim garantat, criterii pentru acordarea ajutorului social și altor compensații, înlesniri so-
ciale), având în vedere situația socioeconomică și demografică (îmbătrânirea populației), 
posibilitățile surselor financiare  destinate sistemului existent de protecție socială.

Acordare de sprijin financiar furnizorilor nestatali de servicii sociale (antreprenoriat social, 
întreprinderi sociale de inserție), inclusiv rambursarea cheltuielilor pentru furnizarea de 
servicii sociale în localitățile rurale, comanda de stat pentru anumite tipuri de servicii, 
acordarea finanțării personalizate destinatarilor de servicii, inclusiv acordarea unor cer-
tificate de plată pentru servicii specifice necesare vârstnicilor singuratici, în special din 
localitățile rurale.

Aplicarea tehnologiilor interdepartamentale de colaborare pentru furnizarea de servicii: 
crearea de echipe multidisciplinare pentru furnizarea de asistență medicală, psihologică 
și socială completă vârstnicilor; echipele sunt formate din organizații medicale și lucrători 
din serviciile sociale.  
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ANGAJAMENTUL 5. Oferirea posibilității ca piețele muncii să răspundă la 
consecințele economice și sociale ale îmbătrânirii populației 

Eliminarea prevederilor discriminatorii în special în bază de vârstă, gen și statut de pen-
sionar din legislație și implementarea unor măsuri de încurajare a persoanelor de vârstă 
pre-pensionară și pensionară. Perfecționarea cadrului de drept în vederea excluderii ori-
cărei forme de discriminare a persoanelor după vârstă, inclusiv a Codului Muncii  al Repu-
blicii Moldova, art. 86.Concedierea, pct. (1) lit.  y1), care prevede desfacerea contractului 
individual de muncă pe durată nedeterminată sau determinată în cazul deținerii de către 
salariat a statutului de pensionar pentru limită de vârstă.

Definitivarea conceptului de locuri prietenoase vârstei și de aplicare a acestora, pen-
tru încurajarea angajatorilor să mențină și să angajeze persoane de vârste mai înaintate. 
Promovarea regimului flexibil de lucru pentru vârstnici, munca la domiciliu, echipament 
special a locului de muncă, convenabil pentru muncă persoanei vârstnice. 

Analiza impactului beneficiilor oferite angajatorilor pentru stimularea angajării persoane-
lor vârstnice, actualizarea acestora în cazul în care măsura nu este eficientă și o mai bună 
promovare a acestor beneficii.

Pregătirea și recalificarea profesională a persoanelor în vârstă  pentru un posibil trans-
fer  a acestora către un alt loc de muncă în cazul optimizării, restructurării organizației, 
instituției. Dezvoltarea unor programe de reconversie profesională pentru persoanele 
peste 55 de ani și de actualizare/ dezvoltare a competențelor, inclusiv a celor digitale.  

Asigurarea cât mai rapidă a digitalizării populației, care devine o pre-condiție a participării 
în câmpul muncii, prin programe de instruire și digitalizare la nivel de țară. Condiții supli-
mentare de acces a fi oferite grupurilor de populație social-vulnerabile în câmpul muncii 
(în conformitate cu Legea 105 din 2018106. 

ANGAJAMENTUL 6. Promovarea învățării pe tot parcursul vieţii și adaptarea 
sistemului educaţional pentru a preîntâmpina schimbarea condiţiilor economice, 
sociale și demografice

Aprobarea strategiei cu privire la învățarea pe tot parcursul vieții, care include și educația 
vârstnicilor, include și educația non-formală și informală.  

Crearea în baza infrastructurii existente a unor centre de educație pentru populația adul-
tă, inclusiv vârstnicii. Pe domenii diferite cum ar fi digitalizare, agricultură, implicare civică, 
activism civic, etc.

Dezvoltarea programelor de formare și instruire a persoanelor vârstnice, gratuit sau prin 
unele subvenții,  inclusiv în cadrul  ODIMM, agențiilor teritoriale de ocupare a forței de 
muncă pentru obținerea abilităților și competențelor antreprenoriale. 

106  https://rvc.md/ro/
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ANGAJAMENTUL 7. Asigurarea calităţii vieţii la toate vârstele și menținerea 
traiului independent, inclusiv a sănătății și a bunăstării

Identificarea unor modalități de asigurare a accesului persoanelor vârstnice la serviciile 
medicale, în cazul imposibilității de deplasare, stabilirea unui telefon special doar pentru 
vârstnici, la care ei ar putea apela în caz de necesitate și a unei echipe mobile pentru a 
ajuta aceste persoane, inclusiv la procurarea medicamentelor.

Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale, socio-medicale și de îngrijire. Stoparea 
descentralizării pune bariere pentru autorități publice locale de a crea, finanța și menține 
serviciile sociale, care sunt puse în sarcina lor. Încurajarea sectorul privat în crearea ser-
viciilor contra plată, inclusiv și prin contractarea lor de către APL.  

Extinderea serviciilor de îngrijire la domiciliu prin atragerea studenților de la medicină și 
celor care doresc să facă serviciul militar alternativ.

Extinderea activității echipelor mobile pentru persoanele în vârstă care necesită exami-
nare medicală,  furnizarea de servicii dentare (gratuit), asigurarea transportului pentru 
persoanele în vârstă de 65 de ani și peste din zonele rurale pentru deplasare la serviciile 
medicale (1 mașină) pe raion. Asigurarea cu medicamente de primă necesitate gratuit sau 
cu prețuri reduse, în special  în localitățile rurale.

Analiza și îmbunătățirea procedurilor de evaluare multidisciplinară în vederea identificării 
nevoilor particulare ale persoanelor vârstnice cu sau fară dizabilități și acordării de servi-
cii individualizate. Aceste servicii se atestă a fi foarte importante în mediul rural.  Prioritiza-
rea programelor de reabilitare pentru a lucra și trăi în mod independent, în locul atribuirii 
de beneficii pe termen lung.

Asigurarea colectării periodice de date la nivel central și local, a monitorizării și raportării 
privind sistemul serviciilor sociale integrate, cee ace ar permite prognozarea privind ce-
rerea de servicii și necesitățile de finanțare a acestora.

Crearea unui sistem de informații interregional de stat unificat „Portalul serviciilor publice” 
(cu detalii privind  tipurile serviciului, prestator privat sau public, costul serviciului), care 
ar permite unui vârstnic/ membru de familie sau rudelor sale, la necesitate să apeleze 
pentru îngrijire externă prin încheierea unui contract cu prestatorul de servicii la domiciliu.
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ANEXE

TABELUL 1: Indicatorii demografici, 2017-2020

  2017 2018 2019 2020

Numărul total al populației cu reședința obișnuită, mii  
(la 1 ianuarie)

2780.0 2730.4 2681.7 2640.4

Rata totală de fertilitate, copii per femeie de vârsta fertilă 1.87 1.82 1.77 1.78

Speranța de viață la naștere, bărbați, ani 66.7 66.3 66.8 65.9

Speranța de viață la naștere, femei, ani 75.0 75.0 75.1 73.9

Rata îmbătrânirii demografice, % 60+ 19.2 20 21.8 22,5

Sarcina demografică 66.5 69.4 67.5 69.3

Migrația netă, mii -49,4 -47.3 -38,2 -36,8

Sursa: BNS, datele sunt prezentate fără Transnistria și mun Bender.

TABELUL 2: Indicatorii macroeconomici principali, 2017-2020

2017 2018 2019 2020

PIB, prețuri curente, miliarde MDL 178,9 192,5 210,4 206,4

PIB pe cap de locuitor, USD* 3511,4 4230,4 4494,6 4512,71

Indicele prețurilor de consum, % media 106,6 103,0 104,8 103,8

Remitențe, mil. USD** 1638,9 1837,4 1909,63 1876,45

Remitențe în raport cu PIB, %*** 16,9 16,0 16,0 15,7

Rata de ocupare a populației (15+), %**** 42,4 44,5 40,1 38,8

Rata șomajului (15+), %**** 3,9 2,9 5,1 3,8

Rata sărăciei absolute, % (conform metodologiei noi)***** 27,7 23,0 25,2 26,8
1  Date preliminare

Sursa: BNS; *  calculele INCE,  **, *** calculele INCE în baza datelor BNM (Balanța de plăți), www,bnm.md
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TABELUL 2.5.1. Dinamica indicatorilor principali  
de ocupare a vîrstnicilor pentru 2015- 2021  

Denumirea  
indicatorilor

2015 2016 2017 2018
55-64 

ani
65 ani 

și peste
55-64 

ani
65 ani 

și peste
55-64 

ani
65 ani 

și peste
55-64 

ani
65 ani 

și peste
Rata de activitate 43,8 10,6 45,6 12,3 46,9 12,7 49,4 17,5

bărbați 54,1 14,1 56,5 16,3 58,1 16,2 59,4 22,1
femei 35,4 8,4 37,0 9,9 37,8 10,6 41,3 14,6
Urban 41,4 6,5 41,4 7,6 43,4 8,3 42,6 7,2
Rural 45,5 13,7 48,6 15,9 49,1 16,2 53,1 24,5

Rata de ocupare 42,8 10,6 44,8 12,3 46,0 12,7 48,5 17,4
bărbați 52,4 14,0 55,0 16,3 56,4 16,2 58,1 21,9
femei 34,9 8,4 36,7 9,9 37,5 10,6 40,6 14,6
Urban 40,0 6,5 40,0 7,6 41,8 8,3 40,7 7,0
Rural 44,7 13,6 48,1 15,9 48,7 16,2 52,8 24,5

2019 2020 2021, I trimestrul 2021, II trimestrul
Rata de activitate 42,2 7,6 41,7 6,6 42,2 5,2 44,4 4,4

bărbați 50,5 10,1 50,1 8,5 49,6 7,1 52,8 5,7
femei 35,2 6,0 34,2 5,4 35,0 4,1 36,9 3,7
Urban 44,9 8,7 44,3 9,2 46,4 9,0 48,5 6,0
Rural 40,7 6,9 40,3 5,0 40,1 3,3 42,3 3,6

Rata de ocupare 40,5 7,6 40,5 6,5 40,6 5,2 43,3 4,4
bărbați 47,9 10,1 48,1 8,4 46,9 7,1 51,1 5,7
femei 34,3 6,0 33,7 5,4 34,6 4,1 36,3 3,7
Urban 43,0 8,7 42,5 9,2 44,4 9,0 46,5 6,0
Rural 39,2 6,9 39,4 4,9 38,8 3,3 41,7 3,6

Sursa: www.statistica.md; https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7007
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Tabelul 2.5.2. Ocuparea populației de 55 ani și peste  
pe activități economice, anul 2021 (trimestrul I și II)

Total pe RM Bărbați Femei
Ponderea din 
total pe RM, %

50-64 
ani

65 +
50-64 

ani
65 +

50-64 
ani

65 +
50-64 

ani
65 +

Ocuparea vârstnicilor pe activități economice, trimestrul I, 2021

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 30,5 2,5

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit

26,0 27,2 33,8 34,3 17,3 0,0 40,7 3,5

Industrie 12,7 0,0 12, 0,0 12,9 0,0 25,4 0,0
Construcţii 5,1 0,0 9,3 0,0 0,3 - 25,1 0,0
Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; Activități de cazare 
și alimentație publică

12,6 0,0 10,4 0,0 15,1 0,0 21,6 0,0

Transporturi și depozitare, 
informații şi comunicaţii

7,1 0,0 10,2 0,0 3,6 0,0 27,6 0,0

Administraţie publică, 
învăţămînt, sănătate şi 
asistenţă  socială

28,7 35,6 16,6 29,5 42,3 41,8 35,9 3,7

Alte activităţi 7,8 0,0 7,2 0,0 8,5 0,0 26,0 0,0

Ocuparea vârstnicilor pe activități economice, trimestrul II 2021

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 30,9 2,0

Agricultură, silvicultură şi 
pescuit

28,0 32,0 35,9 40,5 19,5 0,0 37,2 2,8

Industrie 14,1 0,0 15,3 0,0 12,7 0,0 30,4 0,0
Construcţii 5,1 0,0 8,6 0,0 0,0 - 20,5 0,0
Comerţ cu ridicata şi cu 
amănuntul; Activități de cazare 
și alimentație publică

12,4 0,0 9,6 0,0 15,4 0,0 23,0 0,0

Transporturi și depozitare, 
informații şi comunicaţii

5,9 0,0 7,8 0,0 5,0 0,0 23,5 0,0

Administraţie publică, 
învăţămînt, sănătate şi 
asistenţă  socială

29,1 33,7 17,8 0,0 41,4 34,1 40,3 3,1

Alte activităţi 5,4 0,0 5,0 0,0 6,0 0,0 20,6 0,0

Sursa: calculat în baza www.statistica.md;  https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7007

 Tabelul 2.5.3. Plasarea șomerilor în vârsta de 50 ani  
și peste în cîmpul muncii, 2018-2021 trimestul I

Înregistrați, 
persoane

Plasați, 
persoane

Plasați în % față  
de înregistrați

2018 8941 3045 34,1
2019 9263 2646 28,6
2020 15551 2532 16,3
2021 trimestrul I 3506 510 14,5

Total pentru 2018-2021, 
trimestrul I

37261 8735 23,4

 Sursa: www.anofm.md
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ANEXA: Tabelul 1. Principalele caracteristici ale veniturilor  
pensionarilor pentru limită de vîrstă 

La începutul anului

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Numărul pensionarilor pentru 
limită de vîrstă, mii pers. 507,5 518,8 531,8 533,0 526,7 524,5 522,8

Mărimea medie  a pensiei 
pentru limită de vîrstă, lei 1114,7 1191,8 1301,14 1456,9 1643,7 1843,0 2067,5

Mărimea medie a pensiei lunar 
stabilite, lei 1087,6 1165,2 1275,2 1527,9 1709,2 1901,1 2104,5

Numărul pensionarilor pentru 
limită de vîrstă în sectorul 
agricol, mii pers. 

199,0 195,9 193,9 190,0 182,8 176,0 170,0

Mărimea medie  a pensiei luna-
re stabilite în sectorul agricol, lei 924,3 1 007,3 1 093,7 1 208,8 1 289,1 1 447,4 1522,2

Numărul pensionarilor pentru 
limită de vîrstă în sectorul 
neagricol, mii pers. 

308,4 322,9 337,9 343,0 343,8 348,5 352,8

Mărimea medie  a pensiei luna-
re stabilite în sectorul neagricol, 
lei

1221,5 1303,8 1420,2 1594,2 1832,4 2042,7 2330,4

Numărul persoanelor care au atins vîrsta de pensionare și mărimea alocației sociale de stat 
(persoanele care nu îndeplinesc condițiile necesare  pentru obținerea dreptului la pensie).

Numărul beneficiarilor de 
alocații de stat, pers. 4986 5652 6596 7421 8170 9046 10393

Mărimea alocației sociale de 
stat, lei 119,5 129,1 142,1 153,8 204,6 215,6 570,8

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ponderea pensionarilor angajați în cîmpul muncii, %

Total pe RM 22,5 23,0 23,3 23,3 23,0 23,4 23,7
Mun.Chișinău 37,8 37,5 37,2 36,8 36,2 36,1 35,6
Nord 18,1 18,7 19,2 19,1 18,9 19,2 19,6
Centru 18,3 19,0 19,5 19,6 19,2 20,0 20.6
Sud 18,5 19,0 19,1 19,0 18,6 18,8 19,4
U.T.A Gagauzia 21,3 22,0 22,1 22,7 23,2 23,5 23,9

Coeficientul indexării pensiilor, % 7,95 10,1 6,8 6,6 5,3

4,83% din 
01.04.2020
1,07% din 

01.10.2020

Ponderea pensionarilor care  beneficiază de pensii cu cuantum minim, %*

Total pe RM 19,7 20,9 15,3 16,1 ... ... ...

Mun.Chișinău 7,7 8,1 5,5 4,9 ... ... ...
Nord 17,6 18,6 13,1 14,2 ... ... ...
Centru 26,8 28,6 20,9 22,1 ... ... ...
Sud 26,8 28,5 23,4 25,1 ... ... ...
U.T.A Gagauzia 23,2 24,7 15,9 16,7 ... ... ...

Notă:

* Ponderea pensionariloe care beneficiază de pensii cu cuantum minim - descresterea acestor pensionari a 
avut loc conform Legii nr.254 din 22.11.2018

Sursa: BNS.
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ANEXA: Tabelul 2. Sărăcia și minimul de existență a popualației vîrstnice

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Rata sărăciei absolute total pe RM 25,4 26,4 27,7 23,0 25,2 26,8

Pragul sărăciei absolute, lei 1709,8 1819,2 1939,3 1998,4 2095,1 …

Rata sărăciei extreme total pe RM 10,5 10,4 11,0 8,7 10,7 10,8

Pragul sărăciei extreme, lei 1378,9 1467,2 1564,0 1611,7 1689,7

Rata saraciei absolute dupa grupe de varsta a capului gospodariei,* %

Persoanele în vîrstă de 50-59 ani 27,7 25,0 26,4 23,6 22,0 26,2

Persoanele în vîrstă de 60-64 ani 24,7 31,9 30,6 22,9 28,8 28,5

Persoanele în vîrstă de 65 ani și peste 31,4 34,3 34,8 29,4 40,8 41,1

Rata sărăciei absolute după pensie ca o 
sursă principală de venit 29,8 32,7 34,6 28,9 38,3 39,5

Rata sărăciei absolute pentru o singură 
persoană 60 ani și peste 27,1 31,7 27,2 24,3 38,1 …

Rata sărăciei absolute pentru  cuplu 
familial fără copii, capul  60 ani și peste 28,0 29,5 30,1 24,8 32,6 …

Minimul de existență, RM, lei 1734,1 1799,2 1862,4 1891,0 2031,2 2088,4

Minimul de existență a pensionarului, 
lei** 1437,4 1494,8 1547,5 1574,2 1707,4 1759,8

Mărimea medie a pensiei pentru limită 
de vîrstă, lei 1191,8 1301,1 1 456,9 1 643,7 1 843,0 2067,5

Coraportul dintre pensia medie pentru 
limită de vîrstă și minimul de existență, % 82,9 87,0 94,1 104,4 107,9 117,5

Coraportul dintre pensia medie pentru 
limită de vîrstă și pragul sărăciei 
absolute, %

69,7 71,5 75,1 82,3 88,0 …

Coraportul dintre pensia medie pentru 
limită de vîrstă și pragul sărăciei extreme, 
%

86,4 88,7 93,1 102,0 109,1 …

Sursa:  BNS.

Notă: *Incepand cu anul 2019 datele nu sunt comparabile cu perioada precedenta, deoarece a fost  
modificata metodologia CBGC

**2015-2018 - la baza estimarii indicatorilor privind minimului de existenta a fost utilizat numarul populatiei 

stabile

2019-2020 - pentru estimarea minimului de existenta a fost utilizat numarul populatiei cu resedinta obisnuita. 

ANEXA: Tabelul 3. Asistenţa socială vârstnicilor și persoanelor inapte de muncă

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Numărul secțiilor de asistență 
socială la domiciliu 99 68 68 71 77 …

Numărul lucrătorilor sociali 2143 2085 2290 2151 2056 …

Numărul bătrânilor şi persoanelor 
cu dizabilități care au fost 
deservite, mii pers.

20,2 19,8 21,2 19,4 18,5 ….

Sursa: https://statistica.gov.md/pageview.php?l=ro&id=2193&idc=263
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Anexa: Indicatorii Îmbătrânirii Active 2020

Indicatorii Îmbătrânirii  
Active 2020

Total Bărbați Femei
Rata de ocupare (55-59 ani), % 52.9 55.1 50.6
Rata de ocupare (60-64 ani), % 28.1 40.4 18.3
Rata de ocupare (65-69 ani), % 10.1 12.4 8.4
Rata de ocupare (70-74 ani), % 6.6 8.8 5.2

Domeniul 1_IÎA: Ocuparea în câmpul muncii  
(puncte/scor)

24.4 29.2 20.6

Total Bărbați Femei
Activități de voluntariat, % 2.8 3.1 2.6
Îngrijirea nepoților (și copiilor), % 22.1 17.9 25.3
Îngrijirea adulților în vârstă, % 15.5 13.1 17.3
Participarea politică, % 10.7 15.8 7

Domeniul 2_IÎA: Participarea în societate (puncte/scor)
13 12.3 13.6

Total Bărbați Femei
Exerciții fizice, % 24.1 25.2 23.3
Accesul la sănătate și îngrijire dentară, % 66.3 72.2 62.03
Viață independentă, % 66.3 72.1 54.5
Venitul median relativ, % 71.6 78.1 66.7
Fără risc de sărăcie, % 83.7 89.1 80.5
Fără depravare materială, % 43.5 50.7 38.2
Siguranță fizică, % 47.6 56.7 38.9
Învățare pe parcursul vieții, % 2 2 2

Domeniul 3_IÎA: Viață independentă, sănătoasă și în 
condiții de siguranță (puncte/scor)

53.8 59 48.3

Total Bărbați Femei
Ponderea speranței de viață (SV) rămasă la vârsta de 55 
ani, %

41.7 36.54 46.92

Ponderea speranței de viață sănătoasă la vârsta de 55 ani 
din SV rămasă, %

43.9 44.1 43.7

Bunăstarea mentală, % 88.6 91.6 86.5
Utilizarea TIC, % 47.2 43.7 49.8
Conexiunea socială, % 27.1 31.8 23.7
Nivelul de studii, % 73.4 79.8 68.6
Domeniul 4_IÎA: Capacitate și mediu favorabil pentru 
îmbătrânirea activă  (puncte/scor)

50.6 50.2 51.3
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Evoluția punctajului Indicelui Îmbătrânirii Active și a domeniilor  
sale compozite între anul 2016 și 2020

    Total Bărbați Femei

Domeniul 1_IÎA: Ocuparea 
în câmpul muncii  
(puncte/scor)

2016 24.2 30.6 19.5

2020 24.4 29.2 20.6

Evoluția comparativă 
a punctajului pentru 

2016 și 2020
0.3 -1.4 1.1

         

Domeniul 2_IÎA: 
Participarea în societate 
(puncte/scor)

2016 10.4 8.8 11.3

2020 13.0 12.3 13.6

Evoluția comparativă 
între 2016 și 2020

2.6 3.6 2.3

         

Domeniul 3_IÎA: Viață 
independentă, sănătoasă 
și în condiții de siguranță 
(puncte/scor)

2016 55.6 58.9 53.8

2020 53.8 59.0 48.3

Evoluția comparativă 
între 2016 și 2020

-1.9 0.1 -5.5

         

Domeniul 4_IÎA: Capacitate 
și mediu favorabil pentru 
îmbătrânirea activă  
(puncte/scor)

2016 45.4 44.8 46.3

2020 50.6 50.2 51.3

Evoluția comparativă 
între 2016 și 2020

5.5 6.2 5.0

         

2016 IÎA/AAI 27.1 29.2 25.7

2020 IÎA/AAI 28.6 30.5 27.1
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ANEXA: Lista persoanelor intervievate pentru studiul calitativ ”De jos în sus”

1.  Tatiana Sorocan, director HelpAge 
International Moldova expert

2. Dina Cibotaru, HelpAge International 
Moldova expert

3. Galina Savelieva, INCE expert

4. Margelina Baleca, șef serviciu Învățarea pe 
tot parcursul vieții, MECC expert

5. Valentina Lungu, șef adjunct la ANOFM expert

6. Valentina Bodrug-Lungu, Social and Gender 
Expert, USM expert

7.  Ludmila Vasilov , DVV International (domeniul 
de educație, promovează educația adulților 
care include vârstnicii și învățarea 

expert, 
organizație membră a Platformei 
pentru Îmbătrânire Activă, unde 
HelpAge asigură secretariatul

urban

8. Ana Spînu, 

expert, 
coordonator de program CasMed, 
Proiectul ,,Consolidarea Rețelei 
Naționale a Seniorilor Activi din 
Moldova” implementat cu sprijinul 
financiar al Agenției Austriece 
pentru Dezvoltare

nord, urban

9. Tatiana Gălăteanu, APL Giurgiulești Rural, sud

10. Zinaida Frija, APL Mereni Rural, centru

11. Galina Spatari, Coordonator al Grupului 
de Seniori “Speranța” din s. Viișoara, r-nul 
Edineț, președinta Rețelei Seniorilor activi din 
Moldova; 

Vârstnic, câștigătoare al Concursului 
Premiul Naţional pentru vârstnici, 
organizat de MSMPS

Rural, nord 

12. Andrian Teodorovici – Fondator al 
Festivalului “Ecoul de la Baștină” 

83 ani
cîștigător al Concursului Premiul 
Naţional pentru vârstnici, organizat 
de MSMPS

urban, sud

13. Moisei Eugenia – Conducător-voluntar 
al activității Clubului Seniorilor din sat. 
Sireți, Anenii Noi, implicare activă în cadrul 
activităților comunitare.

64 ani
câștigător al Concursului Premiul 
Naţional pentru vârstnici, organizat 
de MSMPS

centru, rural

14. Nina Parasca, cofondatoare Centrul de 
Cultură populară ”Veselia” 

15. Elena Cernatînscia, Centrul de Cultură 
populară ”Veselia” mun. Chișinău

ONG beneficiar al Programului de 
Granturi în domeniul îmbătrânirii 
active finanţat de MSMPS

centru, urban

16. Tatiana, AO „Adulții” – sat. Bulboaca,  
r. Anenii Noi, 

ONG beneficiar al Programului de 
Granturi în domeniul îmbătrânirii 
active finanţat de MSMPS

rural

17. Alexandra Socol, Președinte AO 
”Andromeda”,  s. Ţareuca, r. Rezina 

Vârstnic,
beneficiar în proiectul HelpAge 
International Moldova cu UNFPA și 
MSMPS, şi beneficiar al Programului 
de Granturi în domeniul îmbătrânirii 
active finanțat de MSMPS

rural

18. Natalia Meleșinscki, asistent social,  
s. Ţareuca, r. Rezina

34 ani, voluntar, reprezentant  
AO Andromeda rural

19. Domnica Petrovici
69 ani, vârstnic, 
ONG în domeniul educației. Membră 
a Platformei Îmbătrânirii Active

Rural, 

20. Zinaida Hîncu 69 ani, pensionară, centru, rural

21. Maria Ivancov Vârstnic, voluntară, pensionară rural 

22. Ion 90 ani Urban, centru

23. Vasilisa 71 ani Rural, centru

24. Sergiu 71 ani urban, centru

25. Valeriu 60 ani Rural, nord, 
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Întrebări pentru ONG/grupuri de inițiativă de seniori  implicate în promovarea îmbătrânirii 
active 
• Vă rugăm, scurta informație despre organizația dvs.:
• De când activează? Pe ce servicii/activități este axată organizația?
• Cum a evoluat în timp activitatea în domeniul îmbătrânirii? 
• Câți beneficiari vârstnici (de la 60 ani și peste) aveți? Cum sunt ei implicați? 
• În ce an ați primit Grantul în domeniul îmbătrânirii active? Ce impact a avut asupra dez-

voltării organizației și activităților din domeniul îmbătrânirii acest grant? Ce schimbări a 
adus?

• În opinia dvs., sunt actuale proiectele cu tematica în domeniul îmbătrânirii active? Ce 
posibilități de obținere a unei finanțări în domeniu aveți? Cât de ușor sau greu este?  

• Cât de deschiși sunt persoanele în vârstă pentru a se implica în diverse activități? 
• Există un sprijin financiar intern oferit de autorități la nivel național și local în desfășurarea 

activităților de către organizație?
• Există o oarecare cooperare cu APC/APL, cu antreprenorii locali, alte instituții, în 

desfășurarea activităților organizației? Ce alte resurse sunt implicate? 
• Cum se asigură durabilitatea activităților în domeniul îmbătrânirii? 
• Care sunt lacunele/barierele cu care se confruntă organizația în desfășurarea, dezvol-

tarea activităților orientate  pe îmbătrânirea active și sănătoasă.? 

Întrebări pentru reprezentanții APC/APL, societate  
civilă/ parteneri de dezvoltare / parteneri privați 

1. În opinia dvs., cât de bine sunt refelctate principiile legate de problema îmbătrânirii în 
politicile din RM?

2. În ce măsură implementarea MIPAA / RIS 2018 - 2021 și a foii de parcurs privind îmbă-
trânirea și a planului său de acțiune răspund nevoilor vârstnicilor?

3. În opinia dvs., cât de eficient se aplică managementul bazat pe rezultate în obținerea 
rezultatelor MIPAA / RIS și a foii de parcurs privind îmbătrânirea și a planului său de 
acțiune?

4. Credeţi că există un sprijin administrativ și bugetar suficient (la nivel naţional și local) 
pentru implementarea politicilor din domeniul îmbătrânirii populaţiei?

5. În opinia dvs. cum au contribuit acțiunile de politici întreprinse până în prezent, la 
percepțiile și imaginile privind îmbătrânirea și persoanele în vârstă?

6. Au fost dezvoltate și consolidate mecanismele de participare a părților interesate, 
inclusiv a persoanelor în vârstă? 

7. În ce măsură sistemele de protecție socială au fost ajustate ca răspuns la schimbările 
demografice și la consecințele lor sociale și economice? 

8. Cum aţi aprecia monitorizarea și evaluarea politicilor guvernamentale din domeniul 
îmbătrânirii populaţiei? Există instrumente și date suficiente pentru o evaluare obiec-
tivă și clară?

9. În opinia dvs., în ce măsură politicile în domeniu s-au străduit să asigure calitatea vieții 
la toate vârstele și să mențină o viață independentă, inclusiv sănătatea și bunăstarea? 

10. În opinia dvs. politicile naţionale încurajează independenţa și bunăstarea persoanelor 
în etate?
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11. Credeți că beneficiarii politicilor din domeniul îmbătrânirii au perceput efectul inter-
venţiei asupra lor? Ce a fost și ce nu a fost îmbunătăţit?

12. În opinia dvs., implementarea planului național de acțiuni pentru implimentarea obiec-
tivelor MIPAA / RIS contribuie activ la promovarea drepturilor vârstnicilor? Se asigură 
prin acesta nedescriminarea și echitatea?  

13. Ce acţiuni ar face coordonarea mai eficientă între Guvern și societatea civilă / parte-
nerii de dezvoltare, partenerii privaţi?

14. În opinia dvs., în ce măsură mediul de afaceri, organizațiile non-profit și întreprinderile 
publice implică persoanele în vârstă în calitate de consumatori în planificarea și pro-
iectarea bunurilor și serviciilor? 

15. În opinia dvs., măsurile și acțiunile întreprinse în domeniu se orientează pe consolida-
rea solidarității intergeneraționale? Cum? 

16. Care ar fi recomandările dvs. pentru viitorul Plan de acţiuni de implimentare a princi-
piului îmbătrânirii pentru Republica Moldova?
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