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Reziliența demografică și dezvoltarea 
durabilă
Secretarul General al ONU a identificat schimbarea 
demografică drept una dintre cele cinci mega 
tendințe care ne modelează viitorul comun. Prin 
schimbări demografice trec, într-un fel sau altul, 
toate țările: în unele părți ale lumii se înregistrează 
o creștere demografică continuă, în altele – 
îmbătrânirea demografică și declinul demografic, iar 
în altele – rate accelerate ale migrației și urbanizării.

Aceste schimbări demografice sunt un element 
fundamental care va determina progresul pe care 
îl realizăm în direcția obiectivelor de dezvoltare 
de pe agenda noastră comună, în special Agenda 
2030 și Obiectivele de Dezvoltare Durabilă din 
centrul acesteia. Ele modelează eforturile colective 
de reducere a nivelului de sărăcie și inegalitate, de 
intervenție în situații de criză, cum ar fi pandemia 
COVID-19, de asigurare a unei munci decente și 
protecției sociale, de asigurare a unei acoperiri 
universale cu servicii medicale și educație primară 
și secundară, de abilitare a femeilor și tinerilor, de 
promovare și protejare a drepturilor persoanelor în 
etate, de creare a unor economii dinamice, protecția 

mediului și asigurarea unui nivel corespunzător de 
finanțare pentru dezvoltare.

Drept concept, reziliența demografică subliniază 
importanța dinamicii populației pentru dezvoltarea 
socio-economică, bunăstarea individuală, 
stabilitatea și securitatea politică. La Summitul de 
la Nairobi din 2019 dedicat aniversării a 25-a de 
la Conferința Internațională pentru Populație și 
Dezvoltare de la Cairo (CIPD25), statele membre și-
au asumat angajamentul să recurgă la diversitatea 
demografică în vederea stimulării creșterii 
economice și atingerii unei dezvoltări durabile.

Societățile reziliente din punct de vedere 
demografic înțeleg și anticipează dinamica 
populației la care sunt martore. Ele au abilități, 
instrumente, voință politică și susținere publică 
pentru a le gestiona, astfel încât să poată atenua 
efectele potențial negative pentru cetățeni, 
societăți, economii și mediu și să valorifice 
oportunitățile schimbărilor demografice pentru 
oameni, prosperitate și planetă.

DATE ȘI  
CIFRE 
pe scurt
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în Europa are peste 
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în toată Europa
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Reziliența demografică în Europa și Asia 
Centrală

Factorul dominant al 
declinului demografic: 

EMIGRAREA

În 17 țări, numărul 
populației a SCĂZUT  

din 1990  În 5 țări numărul 
populației a scăzut cu  

20-30% 
 în comparație  

cu 1990

Guvernele din Europa și Asia Centrală recunosc 
abordarea schimbărilor demografice ca fiind o 
prioritate absolută. Multe guverne din Europa 
de Est sunt preocupate de modul în care ratele 
scăzute ale fertilității, migrația, îmbătrânirea 
populației și, în unele cazuri, scăderea numărului 
populației vor afecta economiile și durabilitatea 
sistemelor de securitate socială, precum și 
infrastructurile și serviciile vitale din regiunile 
în care densitatea populației este joasă sau în 
descreștere. Reziliența demografică în regiune 

este corelată cu numărul relativ mare al tinerilor 
și valorificarea dividendului demografic.
Reziliența demografică este o aspirație care 
implică abilitatea de a prezice schimbările 
demografice, de a înțelege ce implicații au și de 
a elabora intervenții de politici bazate pe dovezi 
și drepturile omului. Aceasta înseamnă să trecem 
peste abordările înguste pe termen scurt, axate 
pe numărul populației, spre politici cuprinzătoare 
destinate societății și populației, menite să asigure 
prosperitatea și bunăstarea tuturor.



Inteligență demografică

Date

Recensăminte

Studii, Studiul Demografic și de 
Sănătate (SDS); Studiul Generații 
și Gen (SGG); Studiul de indicatori 
multipli în cuiburi (MICS)

Alte produse ce conțin date

Evaluări demografice rapide în 
situații de urgență și de criză

Instrumente

Prognoze demografice

Analize ale Situației Populației 
(ASP)

Conturi naționale de transfer (CNT)

Profiluri ale dividendelor 
demografice

Studii

Note de sinteză privind schimbările 
și provocările demografice

Studii speciale

Programul UNFPA de reziliență demografică 
pentru Europa și Asia Centrală
UNFPA, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, are o vastă experiență de peste 50 de ani în întreaga 
lume, consiliind guvernele în abordarea schimbărilor demografice. Multe țări din Europa și din alte regiuni 
au apelat deja la sprijinul UNFPA pentru a analiza și a aborda dinamica populației. La baza sprijinului pe 
care UNFPA îl acordă țărilor stă o rețea extinsă de institute demografice și experți, parteneri din cadrul 
sistemului ONU și instituții financiare internaționale.

Programul UNFPA de reziliență demografică are drept scop susținerea și dezvoltarea capacității țărilor din 
regiune de a elabora politici și programe destinate societății și populației, pentru a răspunde la schimbările 
demografice, a consolida capitalul uman și a defini un viitor prosper.

Programul, realizat de UNFPA, în colaborare cu instituțiile partenere și agențiile ONU, oferă un set de 
servicii de sprijin care pot fi adaptate la nevoile și specificul țărilor. Acesta se axează pe trei priorități:

Elaborarea politicilor în 
domeniul populației

Laboratorul politicilor în domeniul 
populației

Analize integrate ale politicilor în 
domeniul populației

Cadre de monitorizare

Calcularea costurilor politicilor/
programelor

Convocarea părților interesate 
și schimbul de cunoștințe

Conferință anuală

Școală de vară anuală

Mecanisme de schimb de 
experiență între țări

Consiliul Internațional de 
Asistență în domeniul Populației și 
Dezvoltării (CIAPD)

prezentarea generală  
a programului  
de reziliență demografică



Analize ale Situației Populației (ASP): Aceste 
analize oferă o bază unică pentru o evaluare integrată 
a dinamicii populației și a relației sale cu dezvoltarea 
durabilă. Datorită integrării unei abordări analitice 
micro și macro, ASP clarifică interacțiunile dintre 
comportamentul individual și dinamica demografică, 
contribuind totodată la elaborarea de politici și programe 
bazate pe dovezi.

Prognoze demografice: UNFPA contribuie, inclusiv 
prin cursuri de instruire și misiuni speciale de asistență 
tehnică, la consolidarea capacităților naționale de a 
produce prognoze demografice.

Conturi naționale de transfer (CNT): CNT oferă 
informații riguroase și solide despre modurile în care 
schimbările în structura de vârstă a unei populații 
afectează economiile, precum și informații despre 
presiunile asupra sistemului de pensii, de sănătate și 
finanțe publice.

Profiluri ale dividendelor demografice: Aceste 
profiluri demonstrează capacitatea țărilor de a face față 
schimbărilor demografice și de a realiza un prim sau 
un al doilea dividend demografic care poate avea loc în 
urma modificărilor structurilor de vârstă.

Note de sinteză privind schimbările și 
provocările demografice: Profilurile demografice 
de țară, care se bazează pe cele mai recente date 
demografice și socio-economice, evidențiază tendințele 
demografice și identifică potențialele condiții favorabile 
și surse de rezistență demografică pentru atingerea 
obiectivelor de dezvoltare.

Analize aprofundate: De la monografii de 
recensământ la analize aprofundate ale datelor obținute 
în urma studiilor, UNFPA a realizat numeroase sinteze 
și cercetări aprofundate axate pe subiecte precum 
dimensiunea de gen, persoanele în vârstă și tinerii.

Prin intermediul programului, țările sunt sprijinite să dezvolte o bază solidă de dovezi și să analizeze procese 
demografice complexe și impactul acestora asupra domeniilor de politici relevante. Aceasta se realizează cu 
ajutorul unei serii de date, instrumente și studii.

Inteligență demografică

DATE ISTRUMENTE

STUDII

Recensăminte: UNFPA oferă asistență 
financiară și tehnică pentru a se asigura că 
recensămintele, inclusiv cele desfășurate cu 
utilizarea tehnologiilor la distanță, sunt de înaltă 
calitate, respectă principiile și standardele 
internaționale și produc date care sunt pe larg 
diseminate și utilizate pentru dezvoltare.

Studii: Procesul de colectare a datelor 
demografice prin intermediul recensămintelor 
este completat de o serie de studii la care 
UNFPA contribuie. Printre acestea se numără 
Studiul Demografic și de Sănătate (SDS), 
Studiul de indicatori multipli în cuiburi (MICS), 
Studiul Generații și Gen (SGG), precum și studii 
calitative și cantitative particulare. Acestea 
oferă informații socio-demografice valoroase 
și contribuie la monitorizarea progreselor 
înregistrate în direcția realizării CIPD și  
a ODD-urilor.

Alte produse ce conțin date: Pentru 
monitorizarea și înțelegerea mai bună a 
implicațiilor schimbărilor demografice pot fi 
utile și alte surse de date, inclusiv diferite tipuri 
de înregistrări administrative. Înregistrarea 
civilă și statistica demografică (ÎCSD) sunt o 
componentă importantă în acest sens. În unele 
țări, UNFPA lucrează cu date mari, mai ales 
pentru estimarea mobilității populației.

Evaluări demografice rapide în situații 
de urgență și de criză: UNFPA sprijină 
producerea de evaluări demografice rapide 
ca răspuns la situații de urgență sau de criză 
specifice de sănătate, sociale, economice sau 
de mediu.



Programul de reziliență demografică reunește experiența și resursele unui spectru larg de părți interesate 
care vin din mediul academic, guverne, sectorul privat, sistemul Națiunilor Unite, societatea civilă și 
comunitățile locale. UNFPA își folosește puterea de convocare pentru a crea sinergii în vederea valorificării 
avantajelor comparative ale diferitor părți interesate și facilitării schimbului de experiențe și bune practici.

Conferință anuală: Un forum pentru schimbul 
de cunoștințe între factorii de decizie politică 
și academicieni cu privire la toate dimensiunile 
rezilienței demografice, inclusiv tendințele 
demografice la nivel național și sub-național și 
implicațiile lor sociale, economice, de mediu,  
politice și culturale.

Școală de vară anuală: O oportunitate pentru 
factorii de decizie politică de a înțelege mult mai 
bine factorii determinanți și implicațiile schimbărilor 
demografice, precum și setul de politici și programe 
care pot fi utilizate drept răspuns.

Program de învățare virtuală: O serie  
de module de instruire destinate factorilor de  
decizie politică și practicienilor de la nivel național 

și local, desfășurate de către instituții academice 
importante.

Programe de instruire: În colaborare 
cu partenerii săi de implementare, UNFPA 
sprijină dezvoltarea capacităților în raport cu 
interdependența dintre populație și dezvoltare și 
producerea de prognoze demografice naționale și 
sub-naționale.

Consiliul Internațional de Asistență în 
domeniul Populației și Dezvoltării (CIAPD): 
O rețea formată din experți cu renume, care 
se reunesc periodic pentru a discuta tendințele 
demografice și problemele de politici. Fiecare 
membru poate oferi țărilor sprijin în domeniile în 
care are experiență.

Programul UNFPA de reziliență demografică face parte din 
misiunea mai amplă de susținere a realizării Programului 
de acțiune adoptat de 179 de țări la Conferința 
Internațională pentru Populație și Dezvoltare din 1994 
și reconfirmat la Summitul de la Nairobi din 2019 privind 
CIPD25. Programul de acțiune al CIPD oferă un cadru 
solid pentru abordarea schimbărilor demografice. Cu 
accent pe drepturile și bunăstarea fiecărei persoane, și 
nu pe ținte demografice abstracte, programul pune bazele 
pentru o abordare modernă și holistică a populației și 
dezvoltării și pentru crearea unui mediu care să le permită 

persoanelor și societăților să prospere într-un context de 
schimbare demografică. De la asigurarea accesului la 
sănătatea sexuală și reproductivă la promovarea egalității 
de gen și a incluziunii sociale a grupurilor marginalizate, 
de la elaborarea de politici familiale sensibile la gen, la 
oferirea tuturor mijloacelor necesare tinerilor pentru a-și 
putea realiza potențialul deplin – programele UNFPA 
în aceste domenii și în domeniile conexe servesc drept 
ajutor pentru țările din regiune ca să impulsioneze 
potențialul tuturor oamenilor, să construiască capitalul 
uman și să modeleze un viitor prosper și rezilient din 
punct de vedere demografic. În urma procesului de 
evaluare a CIPD25 în Europa și Asia Centrală s-a ajuns 
la concluzia că abordarea interrelațiilor complexe dintre 
dinamica populației necesită „politici holistice, bazate 
pe drepturile omului, care să elimine inegalitățile și să 
accepte contribuțiile tuturor persoanelor și generațiilor la 
dezvoltarea durabilă”.

Convocarea părților interesate și 
schimbul de cunoștințe

REZILIENȚA 
DEMOGRAFICĂ ȘI 
PROGRAMUL DE 
ACȚIUNE AL CIPD



UNFPA oferă suport la conceperea, realizarea și evaluarea impactului politicilor în domeniul populației și 
sociale cuprinzătoare, pentru a aborda schimbările demografice și a asigura dezvoltarea durabilă.

Laboratorul de politici în domeniul 
populației: Un spațiu inovator care reunește 
experți de talie mondială și autorități naționale și 
locale pentru a concepe împreună răspunsuri de 
politici bazate pe dovezi.

Analiza politicilor în domeniul populației: 
Evaluări și analize ale politicilor în mai multe 
domenii, printre care: îmbătrânirea activă 
și sănătoasă, politicile de tineret și politicile 
prietenoase familiei, migrația, sănătatea sexuală  
și reproductivă, dezvoltarea urbană și rurală.

Calcularea costurilor: Include oferirea de 
instruiri și șabloane pentru exerciții de calculare 
a costurilor, în vederea asigurării unui nivel 
corespunzător de finanțare pentru politicile și 
programele în domeniul populației.

Cadre de monitorizare: Sisteme de 
monitorizare, cu termene și responsabilități clar 
definite, care să permită urmărirea progreselor  
în implementare și a cheltuielilor.

Elaborarea politicilor în domeniul populației



Programul de Reziliență Demografică  
în Republica Moldova 

DATE

SISTEMUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ

Revizuirea numărului populației și estimarea 
migrației la nivel național și local pentru ca fiecare 
localitate și raion din țară să aibă la dispoziție 
date fiabile și actualizate privind caracteristicile 
populației și tendințele migrației interne și 
internaționale. 

Dezvoltarea unui sistem informațional integrat 
în domeniul statisticii populației și migrației, 
bazat pe informațiile existente în sursele de 
date administrative, pentru revizuirea anuală 
a numărului populației și estimării migrației și 
facilitarea tranziției sistemului statistic național 
către un recensământ în baza de registre, precum 
și crearea repozitoriului de informații primare 
necesare pentru cercetările statistice și sociologice. 

Suport în desfășurarea recensământului 
populației și locuințelor. UNFPA oferă asistență 
tehnică și financiară în aplicarea recomandărilor 
internaționale și a celor mai noi tehnologii, și în 
diseminarea și utilizarea acestor date la nivel de 
politici de dezvoltare.

Suport în dezvoltarea instituțională a sistemului 
statistic național, inclusiv în digitalizarea colectării 
datelor și procesarea volumelor mari de date 
administrative.

Studii demografice. Studiul Generații și Gen este 
unul din cele mai complexe studii demografice 
la nivel global care analizează schimbările și 
tendințele demografice. Peste zece mii de oameni 
sunt implicați în acest studiu, care se repetă o 
dată la trei ani, pe parcursul a nouă ani, analizând 
schimbările care au loc pe parcursul întregii 
vieți, inclusiv relațiile în familie și dintre parteneri, 
egalitatea de gen, dialogul intergenerațional, 
echilibrul dintre muncă și familie, bunăstarea 
economică și socială, fertilitatea și infertilitatea, 
numărul dorit de copii, intenția de a emigra. Datele 
acestui studiu sunt utilizate în  elaborarea de 
politici publice care să răspundă la schimbările 
demografice din Republica Moldova. 

INTELIGENȚA DEMOGRAFICĂ

Numărul persoanelor cu vârsta  
de 60 ani+ la 100 locuitori: 

12,8 în 1990 și 21,8 în 2020 



INSTRUMENTE

Analiza Situației Populației – oferă o viziune 
de ansamblu asupra schimbărilor demografice 
din Republica Moldova și servește ca platformă 
de analiză integrată a dinamicii populației în 
elaborarea documentelor de politici bazate pe 
dovezi și drepturile omului. 

Prognoze demografice – sunt estimări ale 
dinamicii populației, migrației, fertilității și  
îmbătrânirii în următoarele decenii. Este un 
instrument unic de a prognoza numărul populației 
peste câteva decenii, în baza unor scenarii de 
dezvoltare bine determinate. 

Conturile naționale de transfer sunt utilizate 
pentru analiza impactului schimbărilor demografice 
asupra economiei și a ciclului de viață a fiecărei 
persoane. Conturile naționale de transfer oferă 

informație granulară asupra cheltuielilor și 
veniturilor pe care o persoană le are de la naștere 
și până la bătrânețe, cine și cum finanțează 
aceste venituri și cheltuieli. Toate acestea arată 
cum dinamica populatiei influențează economia 
națională și ce măsuri sunt necesare pentru 
valorificarea unui potențial dividend demografic.  

Indicele de Îmbătrânire Activă pentru 
monitorizarea progresului în promovarea 
îmbătrânirii active și sănătoase pe patru domenii 
esențiale – ocuparea în câmpul muncii a 
persoanelor în etate, participarea în viața socială, 
promovarea unei vieți independente, sănătoase 
și în siguranță și capacitatea și mediul favorabil 
pentru îmbătrânirea activă. Acesta este un indice 
global, realizat și în Republica Moldova, utilizat 
în implementarea Foii de parcurs în domeniul 
îmbătrânirii și a politicilor publice care au un impact 
asupra persoanelor vârstnice.

CONVOCAREA PĂRȚILOR INTERESATE ȘI  
FACILITAREA SCHIMBULUI DE CUNOȘTINȚE

Vizite de studiu pentru preluarea experiențelor 
pozitive în îmbunătățirea datelor în domeniul 
demografic, precum și în elaborarea de programe 
demografice bazate pe drepturile omului.

Consiliul Internațional de Asistentă în domeniul 
Populației și Dezvoltării se întrunește la 
solicitarea Guvernului pentru a oferi consiliere 
asupra politicilor demografice aplicate în alte state 
dezvoltate și cum Republica Moldova poate aplica 
aceste politici. 

Programe de instruire la nivel național, regional 
și global pentru partenerii naționali implicați în 
domeniul statistic și demografic pentru transferul 
experienței internaționale în Republica Moldova.  

Rata de fertilitate  
(numărul de copii per femeie):

 2,39 în 1990  
și 1,77 în 2019



Integrarea în politicile naționale de dezvoltare 
a acțiunilor necesare ca rezultat al schimbărilor 
demografice și a asigura investițiile în capitalul 
uman, ca parte a agendei 2030 de dezvoltare 
durabilă. 

Politici demografice bazate pe dovezi și 
drepturile omului – UNFPA consiliază Guvernul 
în elaborarea, realizarea și evaluarea politicilor 
demografice, făcând uz de date robuste,  
studii și prognoze demografice și analize  
complexe pentru ca Guvernul să poată  
implementa politici demografice bazate pe dovezi  
și drepturile omului. 

Politici de îmbătrânire activă și sănătoasă –  
UNFPA oferă suport în elaborarea politicilor 
bugetate în domeniul îmbătrânirii, cu un sistem 
clar de monitorizare și care, în baza experienței 
internaționale, facilitează transformarea îmbătrânirii 
într-o oportunitate. 

Programe de promovare a dialogului 
intergenerațional implică tinerii și persoanele 
în etate în diferite programe de consolidare 
a dialogului dintre generații. Aceasta include 
implicarea tinerilor în dezvoltarea abilităților digitale 
ale vârstnicilor sau în oferirea de suport psiho-
emoțional cu scopul de a reduce inegalitățile dintre 
generații și a promova coeziunea socială. 

Elaborarea și promovarea politicilor demografice

Speranța de viață  
a crescut de la  

67,97 în 1990  
la 70,9 ani în 2019 

În doar  20 de ani  populația țării s-a redus cu 

De la 3,6 milioane persoane în 2000 

   milion 
        de oameni1

la 2,6 milioane 
în 2020



Programul funcționează 
prin parteneriate cu mai 
multe părți interesate, 
printre care instituții și 
rețele academice renumite, 
agenții ONU, instituții 
financiare internaționale, 
sectorul privat și societatea 
civilă.

parteneriate



Această publicație 
a fost elaborată de 
Oficiul Regional 
al UNFPA pentru 
Europa de Est și 
Asia Centrală și 
adaptată în limba 
română de către 
Biroul UNFPA 
în Republica 
Moldova

Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați:  
Biroul regional al UNFPA pentru Europa de Est şi Asia Centrală 
Istanbul, Turcia

demographicresilience@unfpa.org

+90 212 705 3650

eeca.unfpa.org

date de contact
Biroul UNFPA din Republica Moldova
strada 31 August 1989, 131,
Chișinău, MD-2012

moldova.office@unfpa.org

+373 22 214 002

moldova.unfpa.org


